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AMAÇ; GÜNÜ DEĞİL, İNSANLIĞI KURTARMAK!

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve 
kısa sürede küresel felakete dönüşen Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(Covid-19), sosyal ve iktisadi hayatın hemen her alanını olumsuz 
etkileyen bir pandemiye dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
(WHO) göre yaklaşık 2.5 milyon insanın hayatını kaybetmesine 
neden olan bu virüs, uluslararası toplumu hazırlıksız yakalarken; 
bilimsel çalışmalarda elde edilen bulgular ise salgının kontrol 
altına alınması için ulusal düzeyde kararların alınması gerekliliğini 
ortaya çıkardı. 

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020 tarihinden itibaren 
kamu kurum ve kuruluşları seferber edilerek; üniversiteler, özel 
sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların desteği 
ile kapsamlı bir mücadele başlatıldı. Ulaşımdan konaklamaya, 
çalışma hayatından eğitim ve öğretim faaliyetlerine kadar hemen 
her alanda düzenlemeye gidildi, fiziki izolasyonu içeren sosyal 
kısıtlamalar ve uygulamalar hayata geçirildi. Aşı çalışmalarının 
henüz başlamadığı bu süreçte, bulaş riskini düşürmek amacıyla 
‘maske, mesafe ve temizlik’ mottosu ile farkındalık oluşturulmaya 
çalışıldı. Birey ve toplum sağlığını koruyacak yerel, bölgesel ve 
ulusal tedbirler alınarak; ‘yeni normal’ olarak tanımlanan bir 
dönem başlatıldı. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü olarak, süreci ilk andan 
itibaren dikkatle izlemeye; WHO’nun açıklamalarını ve 
uluslararası kamuoyuna yansıyan bilgileri yakından takip etmeye 
başladık. Bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizdeki 

uzman hekimlerimiz ile sık sık bir araya gelerek, hem durum değerlendirmesi yaptık hem de pandeminin uzun vadeli 
olası sonuçları üzerinde görüşmelerde bulunduk. Ortaya çıkan tablo ve riskleri dikkate alarak, çeşitli senaryolar üzerinde 
çalıştık; kurumumuzda alınacak önlemleri planlamaya başladık. Böylece ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 
tarihinden sadece 5 gün sonra, 16 Mart 2020 tarihinde, DEÜ Hastanesi Covid-19 Eylem Planımızı yürürlüğe koymuş 
olduk. 

Elbette aile fertlerimizin sayısı itibariyle İzmir’in bir ilçesi büyüklüğünde olan üniversitemizde, öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi önceliğimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 
talimatları ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda, ulusal sağlık politikalarımıza 
uygun çalışmalarımızı yürüttük. 

Hastanemizde pandemi poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakım ünitelerini oluşturduk; Nevval Salih İşgören 
Çocuk Hastanesindeki poliklinikleri pandemiye uygun şekilde yapılandırdık. Hastaların, hasta yakınlarının ve mesai 
arkadaşlarımızın hastane içinde ulaşımını virüs bulaş riskini dikkate alarak yeniden organize ettik; güvenli alanlar 
oluşturduk. Covid-19 pozitif ve negatif hastalarının hastaneye kabul işlemlerini detaylıca planladık; sürüntü alma kabinleri 
oluşturduk. Hastane Entübasyon Ekibini kurduk; sağlık çalışanlarımız için kıyafetlerini değiştirecekleri güvenli alanlar 
oluşturduk. Hastanemizde düzenli yapılan temizlik işlemlerinin sıklığını ve yoğunluğunu mevcut şartlara göre güncelledik; 
bütün yerleşkelerimizde ve kamusal alanlarda aynı çalışmayı başlattık. 

Sağlık çalışanlarımız için Otel Dokuz Eylül’ü tahsis ettik; hastane içinde kısa süreli konaklayabilecekleri alanlar 
oluşturduk. Hastanemizde ihtiyaç duyulan maske, önlük, çarşaf, dezenfektan, sosyal mesafe bankları ve siperlik gibi 
ekipman ya da gereçleri, kendi imkanlarımızla üretmeye başladık. DEÜ-TÜSEB Covid-19 Tanı Merkezi Laboratuvarı’nı 
kurduk; İmmun Plazma tedavisini dünya ile aynı anda uygulamaya başladık. Ege Bölgesi’nin ilk kapsamlı Covid-19 İzlem 
Merkezi’ni hizmete açtık. Onkoloji servisindeki hastalarımızın tanı-tedavilerinin devamlılığını sağlamaya özen gösterdik; 
Covid-19 ile ilgili bilgilendirici broşürle yayınladık, internet sayfası oluşturduk, çocuk öyküleri hazırladık. Yerleşkelerimizin 
tamamında maskematik dönemini başlattık; dönüşümlü ve uzaktan çalışma uygulamasına geçtik. 

Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz onlineDEU sistemimizi öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Üniversitemizde 
uzaktan eğitimde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle ‘Eğiticinin 
Eğitimi’ programı düzenledik ve rehber hazırladık. Üniversitemizin örnek olduğu ve takdirle karşılandığı bu çalışmada, 
insiyatif alan ilk kurum olmanın gururunu yaşadık. 

Aşı geliştirme çalışmalarının 2020 yılının son çeyreğinde sonuca ulaşması ile birlikte; Ocak 2021’de ulusal 
düzeyde başlatılan aşı uygulamasında biz de yerimizi aldık. Bu kapsamda; ‘Coronavac’ isimli inaktif virüs aşısının 
sağlık yerleşkemizde görevli 4200’den fazla sağlık çalışanı arkadaşımıza, üç gün içinde ve rekor bir hızla yapılmasını 
sağladık. Yine Tıp Fakültemiz, Hemşirelik Fakültemiz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuz ile Sağlık Bilimleri 
Enstitümüzdeki öğrencilerimizin de aşı programına dahil olmasını sağladık.
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Üniversite Üst Yönetimi olarak; günü değil, insanlığı kurtarmanın önem kazandığı bu dönemde, aziz milletimizin sağlık 
alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya; vatandaşlarımızın ve mensuplarımızın can güvenliğine öncelik vermeye dikkat ettik. 
Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Alanında saygın bilim insanlarımız tarafından hazırlanan bu kitabın da hem hastanemizdeki ve kurumumuzdaki 
tedbirlerin ve uygulamaların kronolojik olarak anlatması hem de çalışmalarımızın ve Covid-19 ile ilgili bilgilerin paylaşılması 
açısından başvuru kaynağı niteliği taşıyacağına inanıyoruz. 

SON SÖZ ve TEŞEKKÜR…
Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde alınan kararları ve tedbirleri bir araya getiren; birimlerdeki 

uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi veren; akademik ve açıklayıcı bilgileri kamuoyu ile paylaşan yayının hazırlanmasında 
emeği geçen değerli hocalarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu dönemde fedakârca çalışan 
sağlık çalışanı arkadaşlarımıza da olağanüstü gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Prof.Dr. Nükhet Hotar
REKTÖR
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DEÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ Covid-19 PANDEMİSİ

Prof.Dr. SEMİH KÜÇÜKGÜÇLÜ
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi
 

 Yeni corona virüs (SARS-Cov2);  ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde 31 Aralık 2019 tarihinde sebebi bilinmeyen 
pnömonilerle seyrettiği bildirilen ve sonrasında Covid-19 hastalığı olarak tanımlanan ve “Dünya Sağlık Örgütü”  tarafından 
Pandemi olarak ilan edilen viral bir enfeksiyon hastalığıdır.  

 Bu Bölümde Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği olarak bu viral enfeksiyon hastalığı ile nasıl 
mücadele edildiği yazıldı.  

 Başlangıçta Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Tıp Fakültesi işbirliği ile Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi tarafından sağlık kampüsünde çalışanlara yönelik bu viral hastalığın etkeni, bulaşma yolları ve korunma 
yöntemleri ile ilgili eğitimler verilmesi planlandı (Resim 1). Eğitim çalışmaları sürdürülürken bu konuda olası eksik malzemeler 
(KKE, ventilatör, ECMO vb.)  gözden geçirildi ve eksiklikler tamamlandı. Hastanemizde farklı Anabilim ve Bilim dalları ile 
ortak toplantılar düzenlendi ve olası senaryolara karşı hazırlıklar yapıldı (Resim 2,3,4).

Poliklinik hizmetleri ve zorunlu olmayan ameliyatlar azaltılırken; onkoloji ve hemotoloji hastalarının tedavileri 
aksatılmaksızın sürdürüldü. Pandemi kurulları ile yapılan toplantılar sonucunda Covid-19 olası/kesin tanılı hastaların 
hastaneye başvuruları için hem erişkin hem de çocuk acil servislerinin yanında ayrı “Pandemi Poliklinik” alanları ve 4., 5. 
ve 6. katlarda tek kişilik, içerisinde tuvaleti, banyosu bulunan odalardan oluşan “Pandemi Servisleri” oluşturuldu.

Anestezi, dahiliye ve pediatri YBÜ’leri “Pandemi Yoğun Bakım Üniteleri” olarak tanımlandı. Tüm bu fiziki dönüşümler 
ve değişiklikler sırasında ilgili alanlara diğer poliklinik ve servislerden doktor, hemşire ve destek personelleri görevlendirildi. 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda kronik hastalığı bulunan, okul öncesi veya ilköğretime devam eden çocuğu 
bulunan personelimiz idari izinli sayıldı. Evden çalışma ve esnek çalışma gibi yöntemlerle çalışanlarımızın sağlığını risk 
dışında tutarak, kurumsal verimliliğimizin bu zor süreçte de korunması hedeflendi.

Resim 1. Pandemi öncesi dönemde Corona virüs salgını vakasına 
ilişkin; hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Erişkin ve Çocuk 
Acil AD ları, Göğüs AD Başkanı ile yapılan toplantıda olası bir virüs 
vakasına ilişkin alınacak önlemler ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Resim 2. Pandemi öncesi dönemde Dahili Tıp Birimleri Başkanları 
ile yapılan toplantıda Başkanlar bilgilendirildi ve Covid-19 
önlemleri ve tedavileri ile ilgili organizasyon gözden geçirildi
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Resim 3. Başhekimlikte hergün düzenli olarak yapılan sosyal mesafenin korunduğu toplantılar.

Resim 4. DEÜ Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar ile yapılan telekonferans toplantıları.

Bunları yaparken hem yönetim olarak misyonumuz gereği hem de mesleğimizin doğasından kaynaklanan sorumluluklar 
çerçevesinde; önceliklerimiz hastalarımızın sağlığına kavuşması, hastalığın toplumda yayılmasını önlemek ve en önemlisi 
de sağlık çalışanlarımızın sağlığını korumak oldu. Hastalarımızın poliklinik, pandemi servisi ve yoğun bakım ünitelerinde 
muayenelerini yapıp tedavilerini yaptık. Hastanemize hasta gelişini kısıtlarken; çalışanlarımıza da esnek çalışma saatleri 
uygulayarak onların hastaneye gelişlerini kısıtladık, böylece hastalığın yayılımını mümkün olduğunca önledik.  
 

Ayrıca, sağlık çalışanlarımızın sağlığını korumak için yeterli sayı ve miktarda KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman) 
sağladık. Çalışanlarımızda ortaya çıkan kaygıları azaltmak için iletişim birimi kuruldu.  Bu süreçte evine gitmek istemeyen 
çalışanlarımıza, Dokuz Eylül Otel ve Balçova Termal Otel olmak üzere konaklama imkânları sunarak, personelimizin her 
konudaki ihtiyaç ve taleplerini en üst seviyede karşıladık.  
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Pandemi sürecinde tecrübe ve bilgi birikimi yüksek olan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzmanlar, tıpta uzmanlık 
öğrencileri, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları en büyük zenginliğimizdi. Oluşturulan pandemi polikliniğine 13.03.2020 
- 16.06.2020 tarihleri arasında 8518 hasta müracaat etmiştir. U07.3 kodu ile 6148 hastaya 7328 test ve 678 kişiye 
PCR ile kesinleştirilmiş SARS-Cov2 tanısı konulmuştur. Filyasyonu yapılan vaka sayısı 877 olmuştur. Toplam 101 hasta 
Covid-19 YBÜ de tedavi edilmiştir. Toplam 52 hasta exitus olmuştur. Başlangıçta alınan ağız ve burun sürüntü örnekleri 
PCR testi için “Halk Sağlığı Laboratuvarı”na gönderilirken, sonraları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı hastanemizdeki 
viroloji laboratuvarında Covid-19 testleri yapılmaya başlanıldı. Yüksek teknoloji, modern ilaçlar ve kaliteli bakım hizmetleri 
ile hastalarımızın tedavileri yapıldı.

Pandemide T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından DSÖ önerileri doğrultusunda “MERS-CoV 
Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi” rehberinin güncellenmesi ile  “2019–nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi” ismi 
ile Ocak 2020 de ilk kez yayınlanan ve daha sonra farklı zamanlarda güncellenen 6 adet rehber bilimsel olarak bize yol 
gösterici oldu (Resim 5). 

Hastanemiz aktivitelerinin basında ve sosyal medyada duyurulması DEÜ Rektörlüğü tarafından yapıldı (Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hastanesi/ Covid-19 Pandemisi ile ilgili yapılan kurumsal çalışmalar. www. https://youtu.be/wgO-OJK-
mgY) Bu dönemde çok sayıda STK, vakıf ve bireysel bağışçı tarafından hastanemize gıda, giyim, mobilya ve beyaz eşya 
bağışları yanında N-95, cerrahi maske gibi kişisel koruyucu ekipman ve ECMO, ventilatör, fiberoptik laringoskop gibi 
tıbbi cihazlar bağışlandı.

Toplumumuzun “Maske takarak”, “Sosyal mesafeyi koruyarak” ve “Evde kalarak” hastalığın yayılmasının önlenmesine 
katkıda bulunması ve sağlık çalışanlara destek olması bu pandeminin yönetilmesinde önemli ögelerden birisiydi.

Bu süreçte Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Nükhet Hotar hastane işleyişinin aksatılmadan yürütülmesi için tüm desteği ile 
her zaman yanımızdaydı. Üniversitemizin her zaman yenilikçi bir üniversite olması için çabalayan Rektörümüz Covid-19 
savaşımızda da üniversitemiz tarafından üretilen ürünler ile kolaylıklar sağlamıştır.

Sonuç olarak, tablo II de özetlendiği gibi Çin’ de başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen 
süreçte DEÜ hastanesi olarak süreci başarılı bir şekilde yürüttüğümüz inancındayım. Hastanenin olanakları, sağlık 
çalışanlarının bilgi ve tecrübesi, hastane yönetimi ve merkezi yönetimin iş birliği bu başarının en önemli unsurlarını 
oluşturmuştur.

     

2019-nCoV HASTALIĞI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ

(Bilim Kurulu Çalışması)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
OCAK, 2020

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 5. TC. Sağlık Bakanlı 2019-nCoV hastalığı Sağlık Çalışanları rehberi
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Resim 6. Pandemi sürecinde Rektörümüz Prof.Dr. Nükhet Hotar’ın hastanemize kazandırdığı yenilikler
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Covid-19 HASTANE AFET PLANI BİRİMLERİ
HAP BAŞKANI: Başhekim Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ
Başhekim Yardımcıları: Prof.Dr. Figen ÇOŞKUN, Prof.Dr. Handan GÜLERYÜZ, Yrd.Dr.Öğr. Üyesi Esra DUĞRAL, Yrd.Doç.
Dr. Serdar BAYRAK
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Öğrt.Gör.Uzm.Dr. Oya Eren KUTSOYLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Prof.Dr. Murat DUMAN/ Prof.Dr. Nurşen BELET
Dahiliye Uzmanı: Prof.Dr. Fırat BAYRAKTAR
Halk Sağlığı Uzmanı: Prof.Dr. Gül ERGÖR
Laboratuvar Sorumlusu: Prof.Dr. Arzu SAYINER
Yoğun Bakım Uzmanı/ Yoğun Bakımlar Sorumlusu: Prof.Dr. Necati GÖKMEN
Acil Servisten Sorumlu Doktor: Doç.Dr. Başak BAYRAM
Acil Servisten Sorumlu Hemşire: Hale SURLU
İdari Mali Hizmetler Müdürü: Yasemin UZUNCA
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Emre YILDIZ
Sivil Savunma Personeli: Mesut DİBEK
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Hekimi: Prof.Dr. Alp ERGÖR
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Sema ALP ÇAVUŞ

YÖNETİM BİRİMİ
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- Sivil Savunma Uzmanı- Mesut DİBEK
EĞİTİM ve UYGULAMA BİRİMİ
- Başhekim Yrd. Prof.Dr.Handan GÜLERYÜZ (Sorumlu)
- Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Sema ALP ÇAVUŞ
- Halk Sağlığı AD.Prof.Dr. Reyhan UÇKU
- Eğitim Koordinatörü Gülsüm ERKİN
- Dekanlık Doç.Dr. Başak BAYKARA
- İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sorumlusu Prof.Dr. O.Alparslan ERGÖR
- Prof.Dr. Vildan Avkan
- Prof.Dr. Oğuz Kılınç
- Prof.Dr. Murat Duman 
- Prof.Dr. Fırat Bayraktar
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- Doç.Dr. Yusuf Savran
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Tablo II. . Hastanede Covid-19 afet planı birimlerinde organizasyonunda görevli olan kişiler
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31.12.2019 Çin’de ilk vaka tespit edildi.
14.01.2020 Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilk 2019-n CoV Hastalığı Rehberi Hazırlandı.
03.02.2020 Corona virüs nedeniyle Hastanemizde Başhekimlik, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Acil Sorumluları,   
 Yoğun  Bakım Sorumluları ile ilk toplantı yapıldı. 
11.03.2019 Türkiye’de ilk vaka görüldü.
12.03.2020 Ziyaretçi sayısında kısıtlama getirildi.
16.03.2020 DEÜ Hastanesi Covid-19 eylem planı oluşturuldu.
17.03.2020 Cerrahi, Dahili ve Temel Tıp Birimleri AD Başkanları ile Covid-19 Pandemisi ile ilgili ilk toplantı yapıldı.
18.03.2020 Hastanemizde Pandemi servisi 6.kat da açıldı. 
 Solunum /tiraj polikliniği, gündüz hastanesi girişine açıldı.
20.03.2020 Pandemi Hastanesi olarak ilan edildik. 
 HAP (Hastane Afet Planı) Covid-19 Pandemi Planı Toplantısında pandemi kurulu ve alt grupları oluşturuldu.
 Yemekhane kapatılıp kumanya verilmeye başlandı. 
 Pandemi planı uygulamaya konuldu, sağlık çalışanlarının pandemiye uygun olarak düzenlenmesine ve  
 hazırlanmasına başlanıldı.İlk hastamız geldi. Servislerdeki hastalar boşaltıldı.I. Blok devreye girmesine   
 karar verildi.Anestezi yoğun bakım boşaltıldı. Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakıma Covid olma  
 yan hastalar aktarıldı,  yenidoğan yoğun bakım boşaltıldı, Covid-19 şüpheliler için ameli   
 yathane oluşturuldu.
22.03.2020 Pandemi servisinde entübasyon için anestezi doktorları ve teknikerleri görevlendirildi. 
 İnfekte gebelerin doğumu için doğumhanede ayrı bir yer olduğu teyit edildi.
23.03.2020 Pandemi servisine ilk hasta yatırıldı.Tüm sağlık çalışanlara cerrahi maske takması zorunluluğu getirildi. 
 Covid-19 (+) sağlık çalışanı nedeniyle ilk filyasyon çalışması yapıldı. 
 Birleştirilmiş poliklinik oluşturuldu.
24.03.2020 Birleştirilmiş poliklinik hizmeti başladı.Pandemi servisinde yatan hastalara Psikiyatri Anabilim Dalı   
 tarafından Skype üzerinden destek verilmesine karar verildi. Bağış yapmak isteyen bireysel ve kurumsal  
 başvurular için bir form oluşturulmasına karar verildi.
 Hasta yoğunluğu olması durumunda 5.katın boşaltılmasına karar verildi.
25.03.2020 Halk sağlığı laboratuvarına nazal sürüntü örneği götürmek için yazılı ve imzalı bir akış şeması oluşturuldu
 Hastanemizde Covid-19 Tanı Laboratuvarı yetkisi alındı. 
27.03.2020 5. kat pandemi servisi lojistik anlamda hazır hale getirildi.
30.03.2020 Dokuz Eylül Oteli çalışanların konaklaması için hazırlandı.
 28787 nolu iletişim telefon hattı oluşturuldu. 
31.03.2020 Covid-19 pozitif çıkan sağlık personelimizin sağlık çalışanı yakın temaslılarının filyasyonu yapıldı.
01.04.2020 Covid-19 ile ilk exitus gerçekleşti.
 Çocuk Acil Servis “Covid Acil ve Temiz Acil” olmak üzere 2 kısma ayrıldı. 
03.04.2020 Hastenede yatan ya da polikliniğe gelen tüm hastalara cerrahi maske takılması zorunluluğu getirildi.
09.04.2020 TUSEB Bio İzmir labratuvarında nazal sürüntü alınmaya ve PCR testi yapılmaya başlanıldı. 
 Sonucu pozitif olan ve eve izolasyonu istenen ancak evine gitmek istemiyen personelin konaklaması için  
 halen hasta yatırılmayan onkoloji binası 2. katın ayrılması planlandı.
14.04.2020 Hastanemizde ilk immün plazma tedavisi yapılmaya başlandı.
16.04.2020 Cerrahi maske, eldiven ve diğer hijyen malzemelerin tıbbi atık sayılması ve bu tıbbi atıkların oluşturulan  
 gri kovalara atılması zorunluluğu getirildi.
17.04.2020 Covid-19 nedeniyle ameliyathane işleyişinde düzenlemeler yapıldı.
28.04.2020 İSGB de sadece hastanemiz çalışanlarından nazal sürüntü alınmaya başlandı. 
29.04.2020 Pandemi sonrası dönemin planlanması ile ilgili Enfeksiyon Kontrol Komitesinin önerileri ile ilgili toplantı  
 yapıldı.
30.04.2020 Pandemi 2 servisi kapandı, pandemi 1 ve 3 açık bırakıldı.
04.05.2020 Pandemi sonu süreçte servislerin tekrar açılması planlandı, servislerde 1,2,3 kişilik odalarda1 hasta,4 ve  
 5 kişilik odalarda 2 hasta yatacak şekilde servis yatağı sayıları belirlendi. 
 Ameliyathane %50 Salon kullanımı ile ilgili çalışma yapıldı.
05.05.2020 Cerrahi ve Dahili Tıp Birimleri AD Başkanları ile normalleşme süreci ile ilgili toplantı yapıldı.
11.05.2020 Birleştirilmiş Poliklinik uygulaması sona erdi ve her bölüm 1 odasında poliklinik hizmeti vermeye başladı. 
 Merkezi Ameliyathanedeki ameliyat salon sayıları 10’a çıkarıldı.
22.05.2020 Pandemi servisleri hasta olmadığı için kapatıldı ve Covid-19 hastaları Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği   
 içinde  tedavi edildi.
27.05.2020 Pandemi servisi yeni hastalar ile 6. Kat 2. Blok ta tekrar açıldı.
01.06.2020 T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma  
 Rehberi yayınlandı.
 

Tablo II. . Hastanede Covid-19 afet planı birimlerinde organizasyonunda görevli olan kişiler

13



VİRAL PANDEMİNİN SON ATAĞI: YENİ ETMEN SARS-CoV2

Prof.Dr. İ. MEHMET ALİ ÖKTEM
DEÜTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi

TÜSEB-Dokuz Eylül Üniversitesi Covid 19 Pandemi Tanı Merkezi Laboratuvar Sorumlusu

2019 yılının son ayında Çin’in Hubei eyaletinde Wuhan kentinde ve buraya yakın bir Pazar yerinden odaklanan ağır 
solunum yolu vakaları dikkat çekmiştir. Kısa bir süre sonra bu salgının etkeninin bir Koronavirüs türü olduğu anlaşılmış ve 
ortaya çıkardığı hastalığa koronavirüs hastalığı 2019 anlamını sembolize edecek şekilde kısaca “Covid-19” adı verilmiştir. 
Önceleri yeni Koronavirüs olarak adlandırılan etken, daha sonra yapılan tüm genom dizileme, genetik tanımlanma ve 
filogenetik çözümleme çalışmalarından sonra SARS-Cov2 adında yeni bir koronavirüs türü olarak tanımlanmıştır. 

Salgının başlangıcında yalnızca enfeksiyonun merkezi olan Çin’de ve Çin’e yakın Tayland, Filipinler, Japonya gibi 
birkaç uzak doğu ülkesinde Çin’den gelen olgulara rastlanırken zamanla bu ülkelerde de etkenin insandan insana bulaşarak 
yayılmaya başladığı saptanmıştır. Enfeksiyon dünyada ilk önemli atlamasını İran’a ardından da İtalya’ya yapmıştır. 
Özellikle İtalya’da salgının yayılımından sonra enfeksiyon önce Avrupa’da ardından da Amerika’da ve tüm Dünya’da 
hızla yayılmıştır. Dünya sağlık örgütü 11 Mart 2020 tarihinde o an itibariyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğünü 
ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiş, virüsün yayılma hızı, enfeksiyonun ciddiyeti ve yetkililerin gerekli 
önlemleri almaması nedeniyle alarm seviyesine gelinmesi dolayısıyla Covid 19’u pandemik bir hastalık ilan ettiklerini 
açıklamıştır. Bugün an itibarıyla (20.05.2020 saat 07:30) doğrulanmış enfekte olgu sayısı 4.897.567, toplam ölüm sayısı 
ise 323.286’ya ulaşmıştır. Pandemi ilanından bu yana geçen iki ay 9 günlük süre içinde meydana gelen bu büyük artış 
SARS-Cov2 virüs pandemisinin ne anlama geldiğini ve oluşturduğu tehdidi en açık şekilde göstermektedir. 

SARS-Cov2 ’nin üyesi olduğu “Coronaviridae” ailesinin “Orthocoronavirinae” alt ailesi, dört ana cins (genus), 
25 alt cins (subgenus) ve 45 tür (Species) barındırmaktadır. Bu türler yine kendi içlerinde çok sayıda alt tür ve dallar 
içerir. SARS-Cov2, Orthocoronavirinae alt ailesinin, betacoronavirus cinsinin, Sarbecovirus alt cinsinde yer almaktadır. 
Sınıflandırmasından ve tür sayılarından da anlaşılabileceği gibi bu ailenin biyolojik çeşitliliği çok yüksektir. 

Tek iplikli pozitif yönelimli RNA genomuna sahip zarflı virüslerdir. Küresel (Sferik) bir viral parçacık yapısında olup 
elektron mikroskobik görüntülerine zarf üzerindenki çıkıntıların oluşturduğu taç benzeri görüntü nedeniyle “taç virüs” 
anlamına gelen koronavirüs adını almışlardır. SARS-Cov2 de benzer genetik ve yapısal özelliklere sahiptir ve RNA 
genomu 5’ ucunda yapısal olmayan proteinleri kodlayan ORF1a ve ORF1b bölgeleri vardır. Bu bölgeler sırasıyla virüsün 
proteazlarını ve replikasyondan sorumlu enzimlerini kodlar. Virüsün replikasyondan sorumlu enzimleri RNA’ya bağımlı 
RNA polimeraz ve helikaz enzimleridir. SARS-Cov2 de genomu ile tıpkı diğer koronavirüs ailesi üyeleri gibi dört adet 
yapısal proteini kodlar. Bunlar S (Spike), M (Membrane), E (Envelope) ve N (Nucleocapsid) proteinleridir. 

S proteini virüsün zarfından dışarı doğru dikensi çıkıntılar şeklinde bulunur ve elektron mikroskobik görüntülerde bu 
çıkıntılar rahatlıkla fark edilir. Bu protein virüsün konak hücre yüzeyinde bulunan reseptörlerine tutunmasından ve içeri 
alınmasından sorumludur. SARS-Cov2 konak hücre yüzeyinde bulunan anjiyotensin konverting enzim 2 (ACE2) reseptörüne 
tutunarak içeri girer. SARS-Cov2 S proteini TMPRSS2 adlı bir serin proteaz aracılığı ile kesildikten sonra konformasyonu 
uygun ACE 2 reseptörüne tutunmaya uygun hale gelir ve bu reseptör aracılığı ile, reseptöre bağımlı endositoz benzeri 
bir mekanizma ile konak hücre içine alınır. Bu yönü ile S proteini virüse karşı gerek aşı geliştirme çalışmalarında gerekse 
özgül antiviral ilaç geliştirilmesi çalışmalarında hedeflenen temel bölgelerin başında gelmektedir.

Daha önce biyolojik çeşitliliğinin çok yüksek olduğundan söz ettiğimiz Koronavirüsler farklı türleri ile insan da dahil 
olmak üzere çok farklı konaklarda enfeksiyon oluşturmakta ve taşınmaktadır. Doğada, yarasalardan kemirgenlere, 
pangolinlerden kuşlara kadar pek çok türde enfeksiyon yapabilirken, yaban hayatı dışında evcil hayvanlarda ve insanda 
enfeksiyon etkeni olabilen farklı koronavirüs türleri vardır. Çok farklı konaklara adapte olmuş ve aynı türler arasında 
dolaşarak varlığını sürdüren koronavirüs kökenleri bunun yanı sıra zaman zaman geçirilen adaptif mutasyonlar aracılığı 
ile konaklar arasında atlamalar yapabilmekte ve bazen de bunun sonucunda çeşitli salgınlara da neden olmaktadırlar. 
Uzun zamandır insanlarda soğuk algınlığı ve hafif solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak HCoV-229E, HCoV-OC43, 
HCoV-NL63 ve HKU1-CoV olmak üzere toplam dört adet koronavirüs türü bilinmekteyken, 2003 yılında yarasalardan 
insanlara misk kedileri aracılığı ile bulaşan SARS CoV ciddi solunum yolu enfeksiyonu salgınına yol açmış ve yüzlerce 
insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yine 2012 yılında ise bu kez develer aracılığı ile insanlara bulaştığı ve 
salgın oluşturduğu anlaşılan MERS CoV salgını tanımlanmıştır. Bu salgınlardan sonra uzun süre zararsız basit solunum 
yolu enfeksiyonu etkeni olarak bilinen bu virüs ailesine dikkatler çevrilmiş ve araştırmalar artmıştır. Son olarak Wuhan’daki 
Pazar yeri odaklı salgının etkeni olan SARS-Cov2, gerek yayılım hızı gerekse enfeksiyonun ciddiyeti ile dünyanın ilk 
koronavirüs kökenli pandemi etkeni olarak insanoğlunun gündemine bütün ağırlığı ile oturmuştur. 

SARS-Cov2 insanda hastalık yapan bir patojen olarak tanımlanıp tüm genom dizisi haritalandıktan sonra ilk araştırılan 
şeylerden biri de bu virüsün doğadaki kökeni ve insana hangi kaynaktan bulaştığı olmuştur. Yapılan ilk filogenetik 
incelemelerde virüsün genetik yapısı diğer canlılarda enfeksiyon yaparak taşınan farklı koronavirüs türleri ile karşılaştırılmış 
ve durumları filogenetik ağaçlarda ortaya konmuştur. SARS-Cov2 ’nin Beta Coronavirus genusunun Sarbecovirus alt 
genusunda yer aldığı ve filogenetik olarak da nal burunlu yarasalarla taşınan “BAT SL-CoV” yani “yarasa SARS benzeri 
koronavirusu” ile en yakın evrimsel komşuluk ilişkisinde olduğu gösterilmiştir. Yine pangolinlerde enfeksiyon yapan bir 
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koronavirüs ile de tüm genom dizisi karşılaştırıldığında BAT SL-CoV kadar yakın olmamakla birlikte diğer koronavirüslere 
göre yakın bulunmuştur. İnsandan insana bulaşabilme yeteneği ve yaygınlığı ile yeni bir insan koronavirüsü haline gelen 
SARS-Cov2 öte yandan daha önce insanda yakın zaman da ölümcül enfeksiyonlara ve salgınlara yol açan SARS CoV ve 
MERS CoV’e ise evrimsel olarak daha uzak bir mesafedeydi (Şekil 1)

Bu veriler SARS-Cov2 ’nin insana doğrudan veya bir başka ara konak canlı aracılığı ile yarasadan insana bir 
seri mutasyonla geçtiğini düşündürmekte ise de halen çok araştırılmasına rağmen virüsün kaynağı kesin olarak 
doğrulanamamıştır. Üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi Çin’de bulunan nal burunlu yarasalar başta olmak 
üzere koronavirüs taşıyıcısı olan pek çok hayvanda SARS-Cov2 ’nin kaynağının araştırılmasıdır. Bu araştırmaların önemi, 
salgının asıl kaynağı ortaya konmadan yeni atakların ortaya çıkmasının engellenebilmesinin, doğadan insana geçişi 
engelleyebilecek bariyerlerin belirlenmesinin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 1. SARS benzeri betacoronavirus’ların filogenetik ağacı (Bu veriler, Nextstrain platformu 
ile/GISAID açık veri tabanından elde edilmiştir)

SARS-Cov2 halen insandan insana damlacık yolu ile bulaşmaktadır. Yine SARS-Cov2 ile enfekte kişilerin solunum yolu 
ile saçtıkları damlacıkların kontamine ettiği yerlere başka insanların elleriyle dokunması sonrasında ellerini ağız, burun 
veya gözlerine temas ettirmeleri ile de virüs bulaşabilmektedir. Özellikle aksırma, öksürme, yüksek sesle konuşma gibi 
davranışlar damlacık saçılımı bakımından risk oluşturmaktadır.  Özellikle 1-1,5 metre mesafeye dikkat edilmeden sosyal 
mesafenin ihlal edilmesi, el hijyeni önlemlerine dikkat edilmemesi enfeksiyon riskini arttırmaktadır. 

SARS-Cov2 bu pandemi sürecinde artık insandan insana bulaşan bir adaptif virüs haline gelmiştir ve bu şekilde bir 
yayılım davranışı gösterdiği kesindir. Bu durumda insanlığın önündeki baş edilmesi gereken en büyük sorun sosyal alışkan-
lıkları ve nüfusudur.  

Günümüzde dünyadaki insan topluluğunun nüfusu 8 milyara yaklaşmıştır, elindeki hareket kabiliyeti ise gerek havayolu 
gerekse kara ve deniz yolları taşımacılığının gelişmesi ile bundan 100 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir kapasiteye 
ulaşmıştır. Ticaret, seyahat, savaşlar, göçler, insan alışkanlıkları, inanışları ve davranışları gün geçtikçe yaban hayatındaki 
pek çok türü ve taşıdıkları virüsü günlük yaşantımızın içerisine sokmaktadır. Öyle ki dört ay içinde sadece Çin’de ortaya 
çıkan yeni bir salgın tüm dünyaya yayılabilmekte ve tüm insanlığın yaşamına doğrudan etki edebilmektedir. Bu durum 
aslında, bireyinden en üst düzey yönetim organizasyonlarına kadar insanların alışkanlıklarını, işleyişlerini ve yaşam tar-
zlarını gözden geçirme zorunluluğunu dayatmaktadır.

Pandemiden sonraki yenidünya için insan sağlığında sürdürülebilirliğin temel şartları yeniden gözden geçirilmeye başl-
anmıştır. Artık tüm dünyada sağlık çözümlerinin doğadaki canlı ve cansız paydaşları gözardı etmeksizin toplam gezegen 
sağlığı perspektifiyle ele alınması gerekliliği kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştır. Bu gereklilik ticaretten, sosyal hayata, 
doğa ile dost yaşam tarzı, şehirleşme ve hepsinden önemlisi insanlık adına yeni başarı kriterlerinin belirlenmesini işaret 
etmektedir. 

1. Zhou P, Yang X L, Wang X G. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Na  
 ture.2020;579:270–273. 
2. https://talk.ictvonline.org/taxonomy/ (20.05.2020)
3. Chan J F, Yuan S, Kok K H. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating   
 person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020;395:514–523.
4. https://nextstrain.org/groups/blab/sars-like-cov (20.05.2020)
5. Roujian Lu, Xiang Z, Juan L,Peihua Niu, Bo Y et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coro  
 navirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet 2020;395:565-574.
6. Shuo S, Gary W, Weifeng S, Jun L, Alexander CKL, Jiyong Z et al. Epidemiology, genetic recombination, and patho  
 genesis of coronaviruses. Trends Microbiol. 2016;24:490–502.
7. Cavanagh D. Coronaviruses in poultry and other birds. Avian Pathology. 2005; 34: 439-448.

Kaynaklar
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YÖNETİM BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Prof.Dr. GÜL ERGÖR
DEÜTF Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Dünya Sağlık Örgütü, yirmibirinci yüzyılın ilk influenza pandemisini, yeni influenza A (H1N1) virüsünün ortaya 
çıkmasıyla Haziran 2009 da ilan etmiştir.  Ülkemizde bu dönemde elde edilen deneyimlerle Sağlık Bakanlığı, 2014 
yılında bir Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı yayınlamış ve bu planı 2019 yılında güncelleyerek tekrar yürütmeye 
koymuştur. Bu plan doğrultusunda tüm 2. ve 3. basamak hastanelerde pandemi hazırlık planları yapılması gereklidir.    

Sağlık kurumları ve diğer hizmet sunan kurumların iş birliğinin sağlanması, pandemi sırasında uygun kontrol önlemlerinin 
etkili bir şekilde uygulamaya geçirilmesi önemlidir. Bu planlama çalışmalarının amacı;

Bir pandemi sırasında 
• Sağlık hizmetleri ihtiyacının artmasına rağmen kaliteli sağlık hizmeti verilmesini, 
• Sağlık hizmetlerinin devamlılığını, 
• Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerinin alınmasını, 
• Farkındalığın sağlanmasını, 
• Mortalite ve morbiditenin azaltılmasını da içeren etkili bir müdahalenin uygulamaya konul   

masını sağlamaktır. 

Olası pandeminin İnfluenza virüslarına bağlı gelişmesi öngörülürken Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 de SARS-
Cov2 virüsüne bağlı bir pandemi olduğunu ilan etmiştir. Bu beklenmedik pandemiye karşın Covid-19’un da solunum 
yoluyla bulaşan bir hastalık olması daha önceki pandemi planlarının uygulanmasında bir kolaylık sağlamıştır.

Pandemi döneminde, yataklı tedavi kurumlarına başvuruların artması beklenmektedir. Hasta başvuru sayılarında 
artmaya bağlı olarak, kurumda hizmetin sürdürülmesine yönelik planlamaların yapılması gerekmektedir. Gerekli ekipman 
ve malzeme durumu ve hastane personeli çalışma düzeninin yeniden yapılandırılması ve bazı sağlık hizmetlerinin 
önceliklendirilmesi gerekmektedir. Özellikle poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerinin detaylıca planlanması ve uygulanması 
ile; yoğun bakım ünitelerinin pandemik hastalara da yetecek şekilde düzenlenmesi önemlidir. Kurum içi enfeksiyondan 
korunma ve kontrol önlemlerinin pandemiye yönelik genişletilmesi, gerekirse hasta ziyaretlerinde kısıtlama, seyyar 
hastanelerin veya ek hizmet binalarının devreye sokulması gibi önlemler gerekebilecektir.

Hastane pandemi planı, hastane afet planı (HAP) çerçevesine uygun şekilde düzenlenmelidir. Hastane afet planı, 
hastanelerin afet ve acil durumlara ilişkin risklerini önlemeyi ve azaltmayı, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı 
amaçlamaktadır. Hastanelerde HAP kapsamında üç ayrı plan tanımlanmıştır. Bunlar Acil Müdahale Planı, Olay Eylem 
Planı ve Olaya Özel Plan’dır. Covid-19 Pandemisi için Olaya Özel Plan uygulanmıştır.

YÖNETİM BİRİMİ
Hastanemizdeki Pandemi ile ilgili yapılan tüm düzenlemelerin ve uygulamalarının sorunsuz yönetimi ve birimler arası 

koordinasyonu görevini üstlenmiştir. Süreç içinde ortaya çıkan yönetsel sorunlar konusunda toplantılar yaparak çözüm 
önerileri geliştirmiştir. 

Görev tanımı: 
• Pandemi planlarının uygulanmaya konulması
• Sağlık personelinin çalışma düzeninin pandemiye uygun olarak planlanması 
• Sağlık hizmeti sunumunun pandemiye uygun olarak düzenlenmesi 
• Hastane için triyaj planlamasının uygulamaya konulması
• Hastane enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve uygulanması
• Vaka yönetim algoritmasına uygun vaka takiplerinin uygulanmasını sağlanması

Yönetim Birimi’nin planlama ve organizasyonları:
A. Pandemi için yapılan poliklinik, yataklı servis ve danışma organizasyonu
1. Pandemi Polikliniği (Gündüz Hastanesi)
• Hasta Kabul
• Hasta Takip
2. Pandemi Servisi (6. Kat Servisler) 
• Şüpheli Hasta 
• Kesin Hasta 
3. Pandemi Yoğun Bakım (Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakımlar)
• Şüpheli Hasta 
• Kesin Hasta 
4. Danışma birimi (Sağlık çalışanı için medikal, psikososyal sorunlar)
5. İş sağlığı ve Güvenliği Birimi: Covid-19 pozitif Sağlık Çalışanları ve temaslılarının izlenmesi, laboratuvar için 

örnek alınması 
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B. Algoritmalar
1. Poliklinik işleyişi
2. Yataklı Servis İşleyişi
3. Yoğun Bakımların işleyişi
4. Sürveyans İşleyişi
5. Sağlık personeline danışmanlık, psiko-sosyal destek İşleyişi
6. Örnek alımı ve nakil (PCR)

C. Eğitim materyali
1.  Videolar
2. Sunumlar (Power point slaytlar)
3. Posterler
4. Pano notları, uygulama talimatları

D. Mevcut Durum Saptaması
Hastanenin faaliyetleri günlük olarak izlenmesi için özet bir tablo oluşturuldu. Bu tablo erişkin ve pediatrik hastalar için 

haftalık olarak değerlendirildi.

                           MART 2020

Günlük        16          17      18     19           20        21

Pandemi poliklinik hasta sayısı      

Yatan hasta sayısı      

Acil Servis başvuru sayısı      

Diğer poliklinik başvuru      

Diğer yatış      

Yapılan test sayısı      

Pozitif test sonucu      

E. Gelecek Planları
Hizmetin ilerleyen günlerde nasıl genişletileceğine yönelik öngörüleri oluşturmak için personel, 
malzeme ve mekan planlamaları yapıldı.

1. Pandemi Dönemi İçin Hasta Kapasitesinin Hesaplanması ve Planlamalar
- Hastaneye başvurması, servis ve yoğun bakımda yatarak tedavi görmesi beklenen hasta sayısının hesaplanması
- Ek talebin karşılanması için kapasite artırımına yönelik planlamaların yapılması
  - Poliklinik hizmet sunumu için açılabilecek ek muayene odaları, 
  - Yatan hasta sayısına yönelik ek ihtiyacın karşılanması için yatak artırımının nasıl yapılacağı, 
  - Yoğun bakım hasta sayısına yönelik ek ihtiyacın karşılanması için yatak  artırımının nasıl yapılacağı, 
  - Ventilatör ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacın karşılanmasına yönelik planlama, 
  - Pandemi döneminde artan yoğun bakım hemşiresi ihtiyacını ve yoğun bakım hemşiresi olarak çalışa 

  cak personelin belirlenmesi, 
  - Hastane içinde Covid-19 hastalarının kabul edilmesine yönelik triyaj
2. Hastane Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Planlama 
- Ek seyyar hastane ve/veya hastane olarak seçilen ek binalara yönelik planlamalar yapılmalı
- Seyyar hastanelerin kurulabileceği yerler belirlenmeli
- Ek hastane olarak kullanılabilecek binalar belirlenmeli
- Ek hizmet birimlerinin personel ve malzeme ihtiyaçları belirlenmeli ve karşılanmasına yönelik planlamalar yapılmalı
3. Pandemi Döneminde İhtiyaç Duyulacak Tıbbi ve Diğer Malzeme İhtiyacı ve İhtiyacın Teminine Yönelik Planlama
4. Hayatını Kaybeden Hastalara Yönelik Planlama
Hastane morg kapasitesi ve gereğinde kapasitenin nasıl artırılacağı planlandı.

Kaynaklar

1. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL HAZIRLIKPLANI, Ankara-2019
2. European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus disease 2019 (Covid-19)pandemic: increased 
transmission in the EU/EEA and the UK – sixth update – 12 March 2020.Stockholm: ECDC; 2020. 
3. Coronovirus Disease 2019, Hospital Preparedness Assessment Tool, CDC; March, 2020.SSAND 
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Covid-19 PANDEMİSİ YÖNETİM BİRİMİ ALINAN KARARLAR VE UYGULAMALARI

Prof.Dr. FİGEN ÇOŞKUN
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı

DEÜTF Acil Tıp AD. Başkanı

14 Mart 2020 tarihinde gece saat 19.30’da acil toplantı çağrısı ile Başhekimlik toplantı salonunda başlayan Covid-19 
Pandemisi süreci, 63 günden (15 Mayıs) beri devam eden yoğun ve hızlı geçen bir dönemdi. Bazen korkutucuydu, bazen 
gergin. Daima hüzünlü ve üzücü ama bazen bir hastamızın iyileşmesiyle mutluluk ve umut verici. Fiziksel yorgunlukları 
çok hatırlamayacağız biliyorum ama duygusal olarak yaşadıklarımız, Tıp Bayramlarımızı kutlayacağımız (umarım) 14 
Mart’larda kalbimizin bir köşesinde hep bir sızı olarak kalacak. 

Başlangıç 14 Mart gibi görünse de; biz aslında çok öncesinde başlamıştık hazırlıklara. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile 
birlikte ‘Covid-19 Ülkemize gelir mi?’  başlıklı toplantılar düzenleyerek ‘el nasıl yıkanır’, ‘maske nasıl takılır ve çıkarılır’, 
‘sosyal mesafe nedir, neden önemlidir?’ gibi konularda eğitimler veriyorduk. Başhekimimiz ile yapılan toplantılarda 
bir araya geldiğimizde Covid hastaları gelirse ne yapacağız, hangi alanlarda değişiklik gerekecek gibi konularda 
konuşuyorduk. Aslında şimdi anlıyorum biz bu konuşmalarda ciddi hazırlıklar yapmışız zaten.

Covid-19 Pandemisi 2020 yılının Mart ayında ülkemizi etkilemeye başladığında Hastane Afet Organizasyonu toplanarak 
Pandemi sürecinde Yönetim Birimi oluşturulmasına karar vermiştir. Fiziki olarak çalışma ortamlarının oluşturulması, iş 
akışları ve çalışma düzenlerinin uygulamaya koyulması, triaj planlamalarının yapılması, Enfeksiyondan korunma ve 
kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve uygulanması, vaka takip algoritmalarının uygulanmasının sağlanması gibi görev 
ve sorumluluklara sahipti. 

Pandemi Yönetim ilk olarak 20.03.2020 tarihinde toplanmış ve Haziran ayına kadar 8 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Resim 1. Pandemi Yönetim Birimi Toplantı Tutanağı örneği
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Pandemi Polikliniklerinin Oluşturulması
Covid-19 şüphesi olan hastalarımızın diğer hastalarımızdan ayrı bir alanda değerlendirmemiz tartışmasız bir 

gereklilikti. Ancak oluşturulacak bu alanın da hastanenin tüm olanaklarına kolay ulaşılabilir bir yerde yapılandırılması 
gerekiyordu. Pek çok alternatif alan Covid-19 polikliniği olarak değerlendirildi. En uygun alanın Erişkin Acil Servis 
yanında bulunan Gündüz Hastanesi olduğuna karar verildi. Ayrı bir giriş kapısının olması, iç taraftan Acil Radyoloji, 
Acil Servis ve Hastane bağlantısının bulunması bu karardaki en etkili faktörler oldu. Genel durumu iyi olmayan ve acil 
tedavi ihtiyacı olabilecek hastalarımız da düşünüldüğünde Covid-19 polikliniği gerçekte Acil Tıp AD. nın bir bölümü 
olarak kurgulandı. Böylelikle gerçekte Erişkin Acil Servisten ayrı ancak bir bütünlük oluşturacak şekilde yan yana, ayrı 
bir triajı, yeşil, sarı ve kırmızı alanı, resüsitasyon odası olan Covid-19 Acil Servis 16 Mart 2020 tarihinde açıldı. 

Hastanemizin kapılarının açıldığı yollardan itibaren tüm bahçe ve hastane için yollara ‘Öksürük, Ateş ve Nefes 
Darlığınız varsa Pandemi Polikliniğine Başvurun’ tabelaları yerleştirildi. Pandemi Polikliniği için yönlendirmeler konuldu.

Triaj için acil servis paramedikleri ve ameliyathane/anestezi teknikerlerinden bir grup oluşturuldu. Sağlık Bakanlığımız 
Covid-19 tanı ve tedavi Rehberlerine uygun şekilde oluşturulan Triaj formları konusunda eğitim verilerek hem Acil Servis 
girişi, hem de Pandemi alanı girişindeki triajlara görevlendirildiler. Erişkin Acil Servis tirajına ÜSYE, ASYE semptomları 
ile başvuran hastalar da Pandemi polikliniğine yönlendirildi.

Pandemi Polikliniği Triajında da hastalar yeşil, sarı ve kırmızı alan hastaları olarak ayrıldılar. Yeşil alan hastaları 
için Gündüz hastanesi bekleme salonu, sarı alan hastaları için endoskopi hazırlık bölümü ve kırmızı alan hastalar 
için Gündüz Hastanesi ameliyathane derlenme alanı, ameliyathanelerden biri havalandırma sistemleri ayarlanarak 
resüsitasyon bölümü olarak kullanıldı. Yeşil alanda 10, sarı alanda 2, kırmızı alanda ise 6 hasta aynı anda 
değerlendirilebilmekteydi. Bu alanlarda sedyeler arası en az 2 metre olacak şekildeydi ayrıca sedyelerin aralarına 
kalın şeffaf brandalar yaptırılarak maksimum izolasyon önlemleri alındı. Yeşil ve sarı alana başvuran hastalardan burun 
sürüntüsü alabilmek için giriş kapısından yaklaşık 15 metre uzağa bir sürüntü alma kabini yerleştirildi. 

Pandemi polikliniğine personelin güvenli giriş ve çıkışı için yangın çıkışları kullanıldı. Yangın çıkışından girildiğinde 
bay- bayan soyunma odaları, dinlenme alanları, yemek yemeleri için bir bölüm ve depo mevcuttu. Bu güvenli alan bir 
kapı ile pandemi hastalarının alındığı bölümlere bağlanıyordu. 

Gündüz hastanesi içinde yer alan Endoskopi ve Bronkoskopi bölümlerinin iç taraftan kapıları kapatıldı. Bahçeye 
bakan bir duvardan dışarıya kapı açıldı ve böylelikle Endoskopi ve Bronkoskopi de Pandemiden bağımsız bir bölüm 
olarak acil durumlar için hizmet vermeye devam ettiler. 

Pandemi Polikliniği sarı ve kırmızı alanda Acil Tıp asistanları, yeşil alanda ve sürüntü alma kabininde Preklinik 
ve Halk Sağlığı asistanları görev yaptılar. Pandemi polikliniğinden Acil Tıp Öğretim Üyeleri sorumlu idi. Hemşirelik 
Hizmetleri ise asıl olarak Gündüz Hastanesi Hemşireleri olmak üzere, kapatılan poliklinik ve servislerden destek için 
görevlendirilen hemşireler tarafından verildi. Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları asistanları dönüşümlü olarak Pandemi 
Polikliniğinde bulundu ve konsültasyon hizmetlerini gerçekleştirdiler. 

Pandemi Servislerinin Oluşturulması
Covid-19 nedeni ile yatışı gereken hastalar için 1. bina 6. katında bulunan yataklar planlandı. Bu binanın her 

katında 3 blok bulunmaktadır. İlk olarak 6. kat 1. blok hazırlandı. Bu blokta her biri tek kişilik ve içerisinde WC, 
banyosu bulunan 21 oda bulunmaktadır. İhtiyaç arttıkça o katta bulunan önce 1. Blok, sonra 3. Blok ve daha sonra 
ihtiyaç olduğunda 5. ve 4. kat Pandemi servisine dahil edildi. Süreçde maksimum yatak ihtiyacı 60 oldu ve 2 kat olarak 
hizmet verildi. 

Pandemi Servislerinde öncelikle dahiliye asistanları, sonraları diğer dahili ve cerrahi bölüm asistanları Dekanlık 
tarafından olüşturulan listelere göre görevlendirildiler. Servislerden sorumlu öğretim üyelerinin belirlenmesinde de benzer 
bir yol izlendi. Hemşirelik hizmetleri öncelikle Dahiliye Hemşireleri tarafından sağlandı. Kapatılan servis hemşireleri de 
nöbet listesine destek verdiler. 

Pandemi Yoğun Bakımlarının Oluşturulması
Hastanemizde Anestezi (18 yatak), Dahiliye (19 yatak), Kalp Damar Cerrahisi (16 yatak), PAKU (6 yatak) olmak 

üzere toplam 59 III. Basamak, Nöroloji (6 yatak), Kardiyoloji (15 yatak) olmak üzere toplam 21 II. Basamak erişkin 
yoğun bakım yatağı bulunmaktaydı. Anestezi ve Dahiliye YBÜ leri Covid-19 YBÜ leri olarak tanımlandı ve Pandemi 
süreci başladığında Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakım yatakları boşaltıldı. Pandemi sürecinde yoğun bakım ihtiyacı 
olan hastalar öncelikle Anestezi Yoğun Bakıma yatırıldılar. Covid-19 tanısı olmayan ve yoğun bakım ihtiyacı bulunan 
hastalar ise öncelikle Kalp Damar Cerrahi Yoğun bakım olmak üzere diğer Yoğun bakımlara alındılar. 

Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakım doktor ve hemşire ekibi kendi görev yerlerinde hizmet vermeye devam ettiler. 
Doktor desteği ihtiyacı olmadı. Hemşire desteği daha önce yoğun bakım tecrübesi olan hemşireler öncelikli olarak tercih 
edilerek sağlandı. 

Çocuk Hastanesi Pandemi Yapılandırılması
Nevval İşgören Çocuk Hastanesi Sağlık kampüsümüz içinde Erişkin Hastanemiz yanında, ana binaya bir tünel ile 

bağlanan ayrı bir binadır. Acil servis, poliklinikler ve servisleri bu bina içinde yer almaktadır. 
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Covid-19 şüphesi ile başvuran çocuk hastaların değerlendirilmesi için Çocuk Acil Servis Pandemi Polikliniği olarak 
planlandı. Covid-19 şüphesi olmayan çocuk hastaların değerlendirilmesi için ise hemen yan tarafta ayrı bir giriş kapısı 
olan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları polikliniği kullanıldı. Erişkin hastalar gibi Covid-19 şüphesi olan hastalar görüntüleme 
için acil radyoloji ünitesine, şüphesi olmayan hastalar ise Radyoloji bölümüne yönlendirildiler.

Çocuk hastalarda da Covid-19 burun sürüntüsü almak için acil servis dış alanına bir kabin yerleştirildi.Yatışı gereken 
çocuk hastalar erişkin hastalar için hazırlanan 6. Kat Pandemi servisine yatıldılar. Hastaları yattıkları Pandemi servislerinde 
çocuk doktor ve hemşireleri takip etti.

Hastanede yatmakta olan ve tedavisi devam etmesi gereken diğer hastalar için ziyaret yasaklandı. Refakatçı olan hasta 
yakınlarının mutlak bir durum olmadıkça değişmesine izin verilmedi ve dışarıdan hiçbir yiyecek kabul edilmedi. Böylelikle 
Çocuk Hastanesinde yatmakta olan diğer hastalar ile temas tamamen kesilmiş oldu. 

Yoğun Bakım ihtiyacı olan pediatrik hastalar için ana binada bulunan Pediatri Yoğun Bakım izole odaları planlandı 
ancak süreç boyunca yoğun bakım ihtiyacı olan çocuk hastamız olmadı.

Hastaların Hastane İçinde Transportu
Gerek erişkin gerekse çocuk hastalar için tetkikler ve yatış nedeni ile gereken hastane içi transport daha önce belirlenmiş 

ve diğer hasta ve yakınlarının erişimine kapatılmış koridorlar ve asansörler aracılığı ile sağlandı. 

Covid-19 şüphesi veya tanısı olan hastaların hastane içi transportu özel brandalar ile izolasyon sağlanmış, çadır 
şeklindeki sedyeler ile paramedikler eşliğinde gerçekleştirildi.

Hastalar yatış yapılan servis/yoğun bakım servisi hemşiresine teslim edildikten sonra aynı yollar kullanılarak pandemi 
alanlarına dönüldü ve sedyeler tekrar kullanılmadan önce dezenfekte edildiler. 

Laboratuvar ve Radyolojik Tetkikler Süreci
Covid-19 şüpheli hastaların tüm biyokimyasal tetkikleri merkez laboratuvarımızda yapıldı. Numuneler üzerine kırmızı 

etiket yapıştırıldı. Örneklerin laboratuvara ulaştırılması için mevcut Pneumatik sistemimiz güvenlik açısından bu süreç 
içinde kullanıma kapatıldı. Numuneler alındıktan sonra özel taşıma kaplarına yerleştirildi. Eğitim verilen personeller 
tarafından laboratuvara ulaştırıldılar. Burun sürüntü örnekleri için PCR çalışmaları Merkez Laboratuvarımız içinde bulunan 
mikrobiyoloji laboratuvarında yapıldı. 

DEÜ-TÜSEB Covid-19 Tanı Laboratuvarı
Günde 5000 örnek bakabilecek kapasitede olan ve tüm Ege Bölgesine hizmet veren DEÜ-TÜSEB Covid-19 Tanı 

Laboratuvarı Sağlık kampüsümüz içerisinde Bioİzmir binamızda kuruldu. DEÜ Öğretim Üyelerinin 24 saat kesintisiz olarak 
hizmet verdiği bu laboratuvar gerekli durumlarda hastanemiz laboratuvarlarına da destek oldu. 

Radyoloji
Pandemi süreci boyunca Acil Radyoloji ünitesi Covid-19 şüpheli hastalar için ayrıldı. Bu alanda görev yapan personele 

gerekli eğitim verildi ve kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Her hastadan sonra alanlar 5’e 1 oranında sulandırılmış 
Hidroklorik asit solüsyonu ile temizlendi. Temizlik sonrası 30 dakika beklenerek sonraki hasta alındı. Altı saat aralarla da 
ultraviole lambalar ile sterilize edildi. 

Covid-19 pozitif ve negatif hastalar için girişimsel işlemler
Pandemi süreci boyunca mümkün olan tüm alanlar ayrılmış olsa da invaziv işlem gereken tüm hastalara Covid-19 (+) 

gibi yaklaşıldı. Tüm koruyucu önlemler alındı ve bu alanlarda her hasta sonrasında dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

Koroner anjiografi için 1 oda Covid-19 şüpheli hastalar için ayrıldı. Anjio sonrası hastalar Anestezi Yoğun Bakımda 
takip edildi. 

Covid-19 şüpheli hastalar için Hemodializ Ünitesinde 2 makine alçıpan ile alandan yrılarak hizmet verdi.Endoskopi, 
kolonoskopi taşınamadığı ve ayrılamadığı için sadece mutlak endikasyonda tüm güvenlik önlemleri alınarak yapıldı.

Bronkoskopi de sadece mutlak endikasyonlarda ameliyathanede ayrılan ünitede tüm güvenlik önlemleri alınarak 
yapıldı. 

Konsültasyon süreçleri
Pandemi polikliniği ve servislerde Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları konsültanları nöbet tutarak hızla konsültasyon 

hizmetlerini sağladılar. Diğer branşlar için konsültasyon gerektiğinde konsültanlar poliklinik ya da servislere ulaştığında 
buralarda kurulan depolardan kişisel koruyucu ekipmanlarını alarak alanlara girdiler. 

Sürüntü Alma Kabinleri
Pandeminin başlangıcında ilk olarak Pandemi polikliniği girişine yakın bir yerde küçük bir konteyner yerleştirildi. Bir 

bölümündeki camlar kolların geçeceği şekilde kesildi. İçine buzdolabı ve sürüntü almak için gerekli ekipman yerleştirildi. 
Burada görev yapacak doktorlar için veteriner hekimlikte kullanılan omuzlara kadar temas izolasyonu sağlayan eldivenler 
alındı. Standart KKE altına bu eldivenler her iki kola giyildi. Burada çalışan doktorlarımız bu eldivenler ile kendilerini daha 
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güvende hissettiklerini dile getirdiler. 
Kısa bir süre sonra Rektörlüğümüz sürüntü almak üzere özel olarak üretilmiş kabinler alarak hastanemize gönderdi. Bu 

kabinler Pandemi Poliklinikleri ve personelimizin filiasyon takiplerinin yapıldığı Personel Covid Polikliniği girişine yakın-
uygun yerlere yerleştirildi. Bu kabinlerde alınan örnekler buzdolaplarında soğuk zincir sağlanarak, belirli saatlerde eğitimli 
personeller tarafından güvenli transport çantaları içinde laboratuvarlara ulaştırıldılar.

Hastane Entübasyon Ekibinin Kurulması
Pandemi Polikliniklerine başvuran ve entübasyon ihtiyacı olan hastalar için bir sorun yaşanmadı. Bu bölümde görev 

alan acil tıp asistan ve öğretim üyeleri gündüz hastanesi içinde yer alan ve havalandırma basınçları ayarlanmış bir 
ameliyathane salonunda kardiopulmoner resüsitasyon ve entübasyon gibi fazla aerosol oluşumuna sebep olan işlemleri 
gerçekleştirdiler.

Ancak pandemi servislerinde yatan hastalarda bu işlemlerin yapılması ile ilgili yaşanan çekinceler ve sıkıntılar nedeni ile 
Yönetim Birimi servislere hizmet verecek bir resüsitasyon takımının kurulması kararı aldı. Anestezi asistanlarından kurulan 
bir takım için bir telefon hattı tahsis edildi, içinde 3 takım KKE bulunan özel çantalar hazırlandı. Çanta her kullanım sonrası 
depodan yenilendi. İleri kardiyak yaşam desteği için gerekli tıbbı malzemeler servislerimizde zaten bulundurulmaktaydı. 

Personellerimizin Giyinme-Soyunma Alanları
Pandemi alanlarında çalışan personellerimizin alana girerken ve çalışma sonrası alandan çıkarken güvenli giyinme 

soyunma alanları oluşturmak için Yönetim Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile 
alanları gezerek uygun yerlere karar vermiştir. 

Pandemi polikliniği için öncelikle poliklinikten yaklaşık 30 metre uzakta dış alanda bulunan 2 konteynır kadın- erkek 
soyunma-giyinme alanı olarak hazırlandı. Fakat kısa bir süre kullanıldıktan sonra kullanıcıların memnuniyetsizliği nedeni 
ile iptal edildi. Poliklinik içinde yangın çıkışından girilen alan tamamen personel ihtiyaçları için yeniden yapılandırıldı. 
Memnuniyet sağlandı.

Servisler ve yoğun bakımlarda sorun yaşanmadı. Buralarda KKE lar için kurulmuş depolara yakın odalar kullanıldı.

Pandemi Depolarının Kurulması
Pandemi poliklinik ve servislerinde gerek KKE, gerek ise tıbbi malzemelere kolay ulaşım sağlanması için her birine 

ayrı depo yapılandırılmasına ve depo görevlilerinin 24 saat hizmet verecek şekilde düzenlenmesine karar verilmiş ve 
uygulanmıştır. 

Pandemi Alanlarında Çalışan Personellerimize Psikolojik Destek Sağlanması
Görünmeyen bir düşman ile savaş veren sağlık ordumuzu koruma önlemleri arasında psikolojik yönden de destek 

olmak gerekliliği Yönetim Birimi tarafından öncelikli bir gerçekti. Bu sebeple ilk olarak tüm personellerimizin yaşadıkları 
sorunları üst yönetime duyurabilecekleri ve daha kolay çözülebilir sorunların hızla çözümlenmesini sağlamak amaçlı 
28787 telefon numaralı destek hattı kurulmasına karar verildi. 

Ayrıca İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülen personel Covid-19 polikliniği içinde de Psikiyatri AD. 
Öğretim Üyeleri desteği ile hizmet sağlandı.  

Temizlik İşlemleri, Ultraviyole Lambalarının Kullanımı
Pandemi alanlarının tamamı temizlik şefleri kontrolünde çok sık olarak dezenfekte edildi. Temizlikte 1/5 oranında 

sulandırılmış sodyum hipoklorid kullanıldı.

Ayrıca tüm hastane alanları sürekli dönüşümle hidrojen peroksit solüsyonu püskürtülerek dezenfekte edildi.UV 
lambaları, her ne kadar etkinliği kesin olmasa da; pandemi alanlarında alan dezenfeksiyonu için gerekli önlemler alınarak 
kullanıldılar. Lambaların üzerine kullanma talimatları yazıldı. Lamba kullanımdayken odalara girilmemesi için kapılara 
asılacak ‘GİRİLMEZ UV IŞINLARI ile DEZENFEKSİYON YAPILMAKTADIR’ uyarı tabelaları asıldı. Tüm bunların kontrollerinin 
sağlanması için kullanılacağı alanların sorumlu hemşirelerine eğitim verilerek lambalar zimmetlendi.  

Vaka Tanımı ve Vaka Yönetimi
Sağlık Bakanlığımız kılavuzlarına uygun olarak eğitim komisyonu tarafından güncellenen algoritimler Yönetim Birimince 

değerlendirilip poliklinik ve servisler hekimlerine ulaştırıldılar.

Covid vakalarının başvuru, izlem ve taburculuk sürecinde kullanılacak formlar da aynı şekilde Eğitim Birimi tarafından 
hazırlandı, Yönetim Birimince onaylanarak kullanıcılara ulaştırıldılar.

EKK Kararlarının Uygulanması
Henüz Covid-19 pandemisi ülkemize gelmeden hazırlık ve eğitimlerine başlayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi pandemi 

sürecine tüm alanları ziyaret ederek ve günlük olarak düzenledikleri toplantılar ile aktif olarak katılmışlardır. Ziyaretleri ve 
toplantıları sonrası ihtiyaçları Yönetim birimine sunarak faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. 

EKK faaliyetlerinin başında; çalışan personellerimizin enfeksiyondan korunmaları için bilgilendirilmeleri, koruyucu 
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ekipmanların kullanımı, temizlik personellerinin kullanılan kimyasallar ve temizlik metotları ile ilgili eğitimler, alanların 
temizlik kontrolleri gelmektedir. Ayrıca Eğitim Birimi tarafından düzenlenen afiş, duyuru ve diğer eğitimler için de 
danışmanlık yapmışlardır.

Pandemi ile ilgili olarak planlanan poliklinik, servis, yoğun bakım, sürüntü alma kabinleri, hastane içi transport 
yolları, radyolojik ve laboratuvar tetkik süreçleri, diğer tanı ve tedavi alanlarının Covid-nonCovid ayırımlarının yapılması 
süreçlerinde de rol almıştır.    

Covid-19 İle Enfekte Olan Personellerin Yönetimi
Hastanemiz sağlık çalışanlarımız, personellerimiz ve öğrencilerimiz için şüpheli temas ya da semptomlar varlığında 

başvurabilecekleri bir alan oluşturma gerekliliği Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi üyeleri ile görüşülerek sürecin en 
başında hayata geçirildi. Çalışan Sağlığı Pandemi Polikliniği hastalarımız için açılan Covid alanlarından uzakta, Halk 
Sağlığı hekimleri tarafından işletilen ve sürüntü alınma kabinleri ve diğer gereksinimleri ayrı olan bir yerde kuruldu. 

Tüm personellerimizin tanı, tedavi ve filiasyon süreçleri Halk Sağlığı AD. tarafından yapıldı. Yatış ihtiyacı olduğunda 
işlemler Pandemi Polikliniğinden devam edildi. 

Covid-19 (+) Olan Hastaların Yakınlarının Yönetimi
Hastaneye yatırılan hastalarımızın yakınlarına düzenli bilgi verildi. Ancak servis hastalarını ziyaret imkanı yoktu. Bu 

ihtiyacı kısmen de olsa karşılayabilmek için Başhekimlik tarafından tablet bilgisayarlar alındı. Hasta ve hasta yakınları 
uygun durumlarda görüntülü olarak bu tabletler üzerinden görüştürülmeye çalışıldı. Ancak ilerleyen süreçte çok etkin ve 
kullanışlı olmaması nedeni ile beklenilen düzeyde efektif kullanılamadı.

Covid-19 Olmayan Hastalar İçin Psikiyatri Desteği
Bilinmeyen ve görünmeyen bir virusa karşı savaş veren sağlık personeli yanı sıra enfeksiyon tanısı almış ve yatışı 

yapılmış hastalarımız da anksiyete içindeydi. Yüz yüze Psikiyatri konsültasyonu uzayabilecek seans süreleri nedeni ile 
uygun bulunmadı. Yönetim Birim, tablet bilgisayarlar aracılığı ile hastalarımıza psikolojik destek sağlanabileceği kararını 
aldı. Sanal ortamda hasta ziyareti için alınan tabletler Psikiyatri AD. dan gönüllü Öğretim Üyelerimize tahsis edildi. 
Günlük görüşmeler ile bu desteği sağladılar.

Covid-19 Olmayan Hastalar İçin Polikliniklerin Yapılandırılması
Pandemi sürecinde SARS-Cov2 ile enfekte olmayan hastaların güvenli bir şekilde tanı tedavi süreçlerinin sağlanabilmesi 

için acil durumlar ve malignite hastaları dışında hasta yatış ve ameliyatları kademeli olarak durduruldu. Servisler tamamen 
ayrıldı. Covid (+) olan hastalar için ameliyathane odaları ayrıldı. Diğer tanı ve tedavi süreçleri için ihtiyaç duyulan tüm 
alanlarda (anjiografi, hemodializ, endoskopi,..) Covid (+) hastalar ayrı bölümlerde ya da cihazlarda hizmet alacak 
şekilde ayrıldılar.

Covid-19 Olmayan Hastaların Acil Servis Yönetimi
Acil servis triajında SARS-Cov2 enfeksiyonu şüphesi olan tüm hastalar hemen yan tarafta bulunan Pandemi Polikliniği 

girişine yönlendirildiler. Burada yeşil alan hastaları poliklinik alanında, sarı ve kırmızı alan hastaları ise Gündüz 
ameliyathanesi alanında bulunan Pandemi monitörlü gözlem ve resüsitasyon bölümüne alındı.

Kardiyopulmoner arrest olarak gelen ve CPR gereksinimi olan tüm hastalarda Gündüz ameliyathanesinin bir odasında 
yapılandırılan Pandemi Resüsitasyon odasına alındılar. 

Acil servise alınan tüm hastalara Covid (+) gibi kabul edilerek yaklaşıldı.
Radyolojik tetkik gereksinimi olduğunda Covid hastaları Acil radyolojiyi, acil servis hastaları ise bir kat yukarıda bulunan 

Radyoloji AD. daki cihazları kullandı. Ancak çok acil durumlarda ya da Radyoloji AD içindeki cihazlar kullanılamadığında 
her hastadan sonra 20 dakika UV ışınları ile alan dezenfeksiyonu ve ardından yüzey temizliği yapılarak hastalar acil 
radyolojiye alındılar. 

 Covid-19 Olmayan Hastaların Poliklinik Yönetimi
Pandemi poliklinik, servis ve yoğun bakımlar gibi yeni hizmete açılan alanlar ve buralarda ihtiyaç olan insan gücünü 

sağlayabilmek ve hastane içi enfeksiyon yayılımını en aza indirebilmek için poliklinikler kapatıldı. Hastanemiz Poliklinikler 
girişi yakınında fizik tedavi için kullanılan alanda her bir branş için bir oda poliklinik haline getirildi. Burada kalabalığın 
önlenmesi için randevular kısıtlı şekilde verildi. 

Covid-19 Olmayan ve Yatış Gereken Hastaların Yönetimi
Bu süreç boyunca sadece acil ve malignite hastaları yatırıldı.Daha önce 1-2 ve 3 kişilik olan odalara tek hasta, 4 

kişilik olan odalara ise 2 hasta olacak şekilde yatış yapıldı. Hastanede yatarken Covid (+) olduğu anlaşılan hastalar hızla 
Pandemi servislerine aktarıldılar. Pandemi servislerinde de tedavi sonrası testi negatif olan ancak diğer hastalık nedeni ile 
tedavi ihtiyacı devam eden hastalar normal servislerde nakledildiler.

Covid-19 Olmayan ve Acil Ameliyat Gereken Hastaların Yönetimi
Acil hastalar dışında sadece kanser cerrahisi yapılmasına izin verildi. Covid negatif olan hastalar ameliyat sonrası 

PAKÜ ya da Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakıma alındılar. 
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Hastanemiz Mutfak Hizmetleri
Tüm yemekhanelerimiz kapatıldı. Mümkün olan tüm alanlarda aralarında 2 metre mesafe olan sandalyeler konularak 

yemek ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanacağı alanlar oluşturuldu. Yemekler kumanya şeklinde tek tek paketlenerek bu 
alanlara servis yapıldı. Her öğünde vitamin desteği sağlamak üzere taze meyve olmasına dikkat edildi. Bu alanlara çay 
ve kahve makinaları kondu, gerekli malzemeleri sağlandı. 

Bu dinlenme alanlarında kalabalığın önlenmesi için sorumlu hemşireler görevlendirildi. Nöbetleşe yemek yenmesi ve 
mola verilmesi sorumlu hemşirelerce sağlandı. Yönetim tarafından da sıklıkla kontrol edildiler. 

Onkoloji Hastalarının Tanı Tedavilerinin Devamlılığı
Onkoloji hastalarımızın güvenli şekilde tedavilerinin devam edebilmesi için Kemoterapi Ünitemiz ve Onkoloji 

Servisi kısıtlama yapılmaksızın hizmetlerine devam ettiler. Bu bölümlerin ana binamızdan ayrı bir binada olması da 
bu hizmetlerimizin aksatılmadan verilmesinde büyük avantaj sağladı. Bu hastalarımızın laboratuvar tetkikleri için kan 
alma ünitesine ana binaya gitmemesi için, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama bölümü içinde Onkoloji-Hematoloji 
hastaları kan alma birimi oluşturuldu. Radyolojik tetkikler için ise ayrı bir alan yapılamadı. Ancak gerek Radyoloji gerekse 
Acil Radyoloji bölümünde her hasta sonrasında EKK önerileri doğrultusunda temizlik işlemleri çok sıkı kontroller ile yapıldı 
ve Onkoloji hekimlerimiz de mutlak endikasyon ile tetkik isteme konusunda hassasiyet gösterdiler. 

Bizler zorlu bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam etmekteyiz. 
Bu zaman içinde yanımızda olduklarını hissetmemiz için sıcacık yüreklerden bağışlar geldi. Enfeksiyon yayılımı                

 açısından bazılarını kabul edememiş olsak dahi, düşünülmek bize güç verdi, moral verdi. 
Bize ellerinden gelen yardımı ulaştırmaya çalışan güzel yüreklere,
Üzerimizdeki yüke destek olmak için kurallara uyan herkese,
Canlarıyla can kurtarmaya çalışan her bir personelimize,
Bir gün bile koruyucu ekipmanlarımız biterse korkusu olmadan çalışmamızı sağlayan, her saniye desteğini ve güçlü        

 varlığını hissettiğimiz Sayın Rektörümüz Nükhet Hotar’a,

Sonsuz Teşekkürlerimizle.
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Pandemi sürecinde hastanemizi ziyaretleri
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EĞİTİM VE UYGULAMA BİRİMİ ALINAN KARARLAR VE UYGULAMALARI

*Prof.Dr. HANDAN GÜLERYÜZ, **GÜLSÜM ERKİN
* DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı

   DEÜTF Radyoloji AD. Öğretim Üyesi 
** DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eğitim Koordinatörü

Covid-19 HAP Eğitim ve Uygulama Biriminde görev alan değerli çalışma arkadaşlarıma verdikleri katkılardan dolayı 
teşekkürlerimi sunarım. Prof.Dr. Handan Güleryüz

Covid-19 HAP planı ile oluşturulan Eğitim ve Uygulama Birimi kapsamında pandemi döneminde sağlık personelinin 
eğitimi ve planlanması, enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri, vaka tanımları, vaka yönetim algoritmaları, tanı ve 
tedavi protokolleri gibi pek görüşülen, karar alınan ve uygulamaya konan konuları vardı. Eğitim konularının belirlenmesi, 
eğitim materyellerinin oluşturulması ve uygulanması bu birimin sorumluluğundaydı. Sosyal mesafeye ve kişisel koruyucu 
ekipmana dikkat edilerek, Başhekimlik 4. kat toplantı salonunda toplantılar gerçekleştirildi. 

Pandemi döneminde sağlık personeline aşağıda belirtilen başlıklar kapsamında eğitimlerin planlanması ve uygulan-
ması sağlandı.

• Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri
• Vaka tanımları
• Vaka yönetim algoritmaları
• Tanı ve tedavi protokolleri

EĞİTİM KONULARI VE EĞİTİM MATERYALLERİ
Eğitim Konularının Belirlenmesi
Covid-19 polikliniğinde ve kliniğinde çalışacak personel için eğitim konuları belirlendi.

HEKİM
• Vaka takip algoritması ve olası vaka tanımı
• İş akış yönetimi (2. ve 3. Basamakta vaka yönetimi akış şeması)
• Numune alınması, saklanması, gönderilmesi, güvenlik prosedürleri
• Personel korunma eğitimi
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü
• Triaj eğitimi
• Hasta nakil prosedürleri

HEMŞİRE
• Personel korunma eğitimi
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü
• Triaj eğitimi 
• Hasta nakil prosedürleri

HASTA BAKICI
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü
• Hasta nakil prosedürleri

HASTA TRANSPORT PERSONELİ
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü
• Hasta nakil prosedürleri

TEMİZLİK GÖREVLİSİ
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü
• Yer ve ekipman temizliği ve dezenfektanların uygun kullanımı

SEKRETER
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü
• Triaj eğitimi

GÜVENLİK
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü

TEKNİK PERSONEL
• Kişisel koruyucu ekipman giyinme protokolü



25

Eğitim Materyallerinin Oluşturulması
Covid-19 polikliniğinde ve kliniğinde çalışacak personel için belirlenen eğitim konularına yönelik eğitim videosu, eğitim 

sunumu, iş akışı, algoritma, prosedür vb. yöntemlerle eğitim materyalleri oluşturuldu. DEUZEM (Dokuz Eylül Uzaktan Eğitim 
Sistemi) ve DEHİS (Dokuz Eylül Hastane Bilgi İşlem Sistemi)’e yüklenmesi sağlanarak, tüm çalışanlar belirli aralıklarda SMS 
yolu ile bilgilendirildi. 

İlk olarak temel eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesine karar verildi ve uygulandı. Öncelikle verilecek temel 
eğitimlerin tüm çalışanlara bilgilendirmesi sağlandı. Ayrıca pandemi poliklinik ve servisinde çalışacak hekimler için vaka 
tanımı, vaka yönetimi, tanı ve tedavi protokollerine yönelik eğitimlerin oluşturulması planlandı.  Başlıca oluşturulan eğitim 
materyalleri;

Resim 1. Başhekim Prof.Dr.Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ bilgilendirme videosu

Resim 2. EKK Başkanı Sema ALP ÇAVUŞ KKE kullanımı eğitimi videosu

ENFEKSİYONDAN KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ
Enfeksiyondan korunma ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik eğitim sunumları, prosedür ve talimatlar oluşturuldu, 

çalışanların bilgilendirilmesi sağlandı.

Covid-19 Pandemisi Enfeksiyon Kontrol Önlemleri-Triaj
 EKK tarafından Covid-19 pandemisi enfeksiyon kontrol önlemleri belirlendi.
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Pandemi Servis Temizliği
Enfeksiyon Kontrol Komitesi önerileri doğrultusunda pandemi alanlarının temzlik ve dezenfektan uygulamalarına 
yönelik eğitim meteryali oluşturuldu.
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TALİMAT VE PROSEDÜRLER
Covid-19 Pandemi sürecini kapsayan talimat ve prosedürler oluşturuldu. Hazırlanan belgelerin hastanemiz Covid-19 

Personel Bilgilendirme Sisteminde (https://dehis.deu.edu.tr/apps/Covid19) ve Doküman Yönetim Sisteminde (https://
dehis.deu.edu.tr/apps/kalite/kalite_belge.php) yayınlanması ve çalışanların bilgilendirilmesi sağlandı. Başlıca oluşturulan 
talimat ve prosedürler:

• Maske Kullanım Kuralları
• Morg ve Defin İşlemleri Prosedürü
• Hastaların Kurum İçi Nakil Prosedürü
• Pandemi Servisi Yatan Hasta Süreç Rehberi
• Pandemi Döneminde Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
• Hemodiyaliz Ünitesi Şüpheli Hastalara Yaklaşım Prosedürü
      

VAKA YÖNETİM ALGORİTMALARI
Hasta Yönetim Algoritması
Hasta yönetim algoritması oluşturuldu.

Covid-19 Yatan Hastadan İstenecek Tetkitler
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PANDEMİ DANIŞMA VE İLETİŞİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

*Dr.Öğretim Üyesi ESRA DUĞRAL, **Prof.Dr. YÜCEL DEMİRAL
*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı

**DEÜTF Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Pandemi yönetim süreci son derece dinamik ve değişkendir. Günlük, kimi zaman saatler içinde yeni kararlar alınması 
ve uygulanması gerekebilmektedir. Pandemi ile mücadele bir salgın hastalıkla mücadelenin ötesinde sosyal sorunlarla da 
baş etmeyi gerektirmektedir. Sosyal açıdan pandeminin etkilerinin kontrol edilmesinin merkezinde yönetimle çalışanlar 
arasında güven ilişkisinin kurulması ve sürdürülmesinin anahtar rolü vardır. 

Güven aynı zamanda risk iletişiminin de temelini oluşturur. Bu oluşmadığı zaman yönetimin aldığı kararların çalışanlar 
tarafından kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük zorluklar yaşanabilir. Pandemi sürecinde alınan kararların çalışma 
alanında uygulanabilirliğinin kontrolü ve daha hızlı çözüm yollarının sürecinde yönetim yanlış kararlar alabilir. Bu nedenle 
yanlış kararların erken dönemde belirlenerek yeniden düzenlenmesi çalışanlar ve yönetim arasında kurulacak açık iletişim 
kanallarının varlığı ile sağlanabilir. 

Pandemi ve kriz dönemlerinde otaya çıkan diğer bir sorun da doğru ve zamanında bilgiye gereksinimin artmasıdır. 
Covid-19 pandemisi sürecinde de bu bilgi gereksinimine yönelik çok çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşmak olanaklı 
olmuştur. Bilgi kaynakları resmi kanallardan, ulusal ve uluslararası çok sayıda kuruluşa; yazılı, Resim medyadan, sosyal 
medya hesaplarına kadar çeşitlilik göstermiştir. Bu durumun olumlu bir yönü olsa da çok sayıda bilgi içinde kimi zaman 
birbiriyle çelişen mesajları barındırmasını, kimi zaman doğru olmayan spekülatif paylaşımların hızla yayılmasını da 
beraberinde getirmektedir. Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilginin bir tür dedikoduya dönüşmesi pandeminin yönetilmesini 
zorlaştırdığı ve toplumun sağlığını tehdit edebilecek düzeylere ulaştığı bilinmektedir. Bu tür bir problemle ilgili aşırı ve 
çözümü zorlaştıracak miktarda bilgi olması durumu infodemi olarak tanımlanmaktadır . 

Dünya Sağlık Örgütü’de Covid-19 pandemisi sürecinde pandeminin yanısıra infodemiyle de mücadele edilmesinin 
önemine dikkat çekmiştir2. Yanlış bilgi pek çok yolla yayılmaktadır. Kapalı ya da açık çok sayıda sosyal medya kanalının 
hızlı ve çok sayıda kişi tarafından kullanılması, yanlış bilgilerin kontrol mekanizmalarının yetersiz olması gibi konulara 
ek olarak pandemiye özgü belirsizlikler denetimsiz bilginin kolaylıkla yayılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle küresel, 
ulusal, yerel ve kurumsal düzeylerde doğru, zamanında, güvenilir bilgi sağlanması çok önemlidir. Bunun yapılabilmesi 
için risk iletişimi yöntemlerinin önemine vurgu yapılmaktadır. 

Risk iletişimi
Güven risk iletişiminin temelini oluşturmaktadır. Güven oluşmadan sağlanan bilgi ya da uygulamaların yaşama 

geçmesi sınırlı olacaktır. Kurumsal düzeyde çalışanlar ve yönetim arasında güven oluşmasında ve sürdürülmesinde bazı 
ilkeler tanımlanmıştır3. 

1. Aşırı iyimser mesajlar verilmemeli: Belirsizlik olumsuz bir durum yaratmış olsa da, bilinen düzeyi kadar bilgi 
aktarılması ve bilinmeyen yönleri için aşırı bir iyimser mesaj verilmemesi önemlidir. Her şeyin çok iyi olduğu mesajı 
çalışanların gözlemleri ile çelişebilir ve güven duygularını zedeleyebilir. 

2. Çalışanların sorunları küçümsenmemeli: Korku kimi zaman görece daha önemsiz sorunların abartılı karşılanmasına 
neden olabilir. Çalışanların kaygılanmaları gerektiği mesajı yerine bununla başetme yollarının olduğunun iletilmesi 
düşünülebilir.

3. Belirsizliklerin açıklıkla iletilmesi: Belirsiz olan durumların saptanması ve bunların paylaşılması önemlidir. 
4. Bilgiyi ilk sunan yönetimin olması: Herhangi bir olgu ya da durumun ortaya çıkmasını akiben uygun şekilde 

çalışanlara yönetim tarafından bilgi verilmesi önemlidir. Saklanan bilgi söylentilere neden olur ve sonrasında yapılan 
açıklamaların inandırıcılığı düşük olur. Aksine erken dönemde yapılan açıklamalar söylentilerin önünü keser ve çalışanları 
hazırlıklı hale getirir.

5. Hatalı kararların bildirilmesi. Yönetimin aldığı kararlara göre yapılan uygulamalarda hata varsa düzelterek 
bilgilendirme yapılmalıdır. 

Açıklık risk iletişimin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Açıklık ve güvenin sağlanması için risk iletişimi için 
planlama yapılması gereklidir. Planlama en iyi şekilde daha geniş bir planın parçası olarak ele alındığında işlevsel 
olabilmektedir.3Pandemiyle mücadele, yalnızca bir salgınla değil, aynı zamanda sosyal sorunlarla da uğraşmayı 
gerektirir. Güven azaltan felaketler listesine büyük pandemiler eklenmelidir4.

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Deneyimi
Yukarıda özetlenen amaçlara yönelik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde 4 Birim oluşturulmuştur. Bunlar 

Yönetim Birimi, Eğitim Birimi, Surveyans Birimi ve İletişim Birimidir.

İletişim Birimi; hazırlanan iletişim planlarına göre hastane içi ve hastane dışı iletişim planlarının oluşturulmasında, 
diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinin sağlanmasında, hangi sıklıkta nasıl iletişim kurulacak konusunda içerik 
belirlenmesinde görev almıştır. 
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Birim; hastane yönetimini temsilen Başhekim yardımcısı ve Tıp Fakültesi yönetimini temsilen Dekan yardımcısı ile 
Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji AD’dan ve Halk Sağlığı AD’dan öğretim üyeleri, hastane hemşirelik müdürlüğünden, 
işyeri sağlık ve güvenlik biriminden, bilgi işlem biriminden, basın-halkla ilişkiler birimlerinden katılımcılarla oluşturulmuş, 
pandemi süresince hergün toplanmış ve alanda yaşanan sorunların belirlenmesi ve bu sorunların hızla çözümüne yönelik 
planlamanın yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürmüştür. 

Birimin aynı zamanda çalışanların karşılaşabilecekleri sorunlarda; krizin aidiyet duygusunu kaybettirmeden 
yönetilebilmesini sağlamak, idare ve çalışanlar arasında çözüm sağlamaya yönelik bir iletişim köprüsü işlevi görmesi 
düşünülmüştür. Bu birim Pandemi yönetiminde kurulan diğer birimler arasında bilgi akışını sağlamak ve sorunların 
hiyerarjik yapı içinde aktarılmasında yaşanabilecek gecikmeleri önlemek için Pandemi Danışma Ve İletişim Birimi (PIDB) 
kurulmasını sağlamıştır.

PIDB Hastane Yönetimi ve Rektörlük desteği ile sorunların hem yüz yüze aktarılmasının sağlanabileceği hem de 24 
saat ulaşılabilir bir çağrı merkezini de içinde bulunduran bir fiziksel alanda hizmet vermiştir. Bu Birimde,  7 kişilik bir 
çağrı merkezi çalışanı, Halk Sağlığı Bilim Dalından 5 kişilik bir hekim grubu, birim sorumlusu olarak bir öğretim üyesi 
ve çalışan sağlığı biriminden bir işyeri hemşiresi görev almıştır. Çalışanların mesai saatleri içinde telefon ya da yüzyüze 
görüşmeler yapabilmeleri için bir altyapı oluşturulmuş ve bildirimler elektronik bir ortamda kayda alınarak gün sonunda 
birim sorumluları tarafından değerlendirilmiş ve doğrudan yönetime iletilmiştir.  

Daha sonraki aşamada oluşturulan birim gerek web üzerinden gerekse SMS, WhatsApp grupları ve birim tanıtım afişleri 
ile çalışanlara duyuruldu. Birimde çalışanlar, sahada çalışanlardan geri bildirilecek olası sorunlar için bilgilendirildi. Bu 
sorunlar listelenerek çözüm için ulaşılması gereken idarecilerden bir grup kurularak bilgilendirme toplantıları yapıldı. 
Bu sayede Birime ulaşan her sorunun idarecilere iletilmesi düşünüldü. Her bildirim yapan çalışana ilettiği sorun ile ilgili 
geri dönüş yapılarak sorunların yaşanmaya devam edip etmediğinin takibi yapıldı. Günlük olarak pandemi servis ve 
polikliniklerinde çalışanlara telefonla ulaşılarak, yaşadıkları sorunların olup olmadığı soruldu ve çözüm yoluna gidildi. 6 
haftalık aktif pandemi sürecinde telefonla 321 sorun PIDB iletildi.  Aynı zamanda yüz yüze görüşmeler yapıldı ve gerekli 
durumlarda eğitim ve rehberlik hizmeti verildi. 

Bu süreçte birime iletilen sorunların 7 başlık altında toplandığı tespit edilmiştir (Tablo 1). 
1. Kişisel koruyucu ekipman(KKE) ve forma temininde yaşanan sorunlar
2. Yönetsel ve idari sorunlar
3. Yeme, içme ve konaklama ile ilgili sorunlar 
4. Teknik arıza ve ekipman/cihaz eksikliği ile ilgili sorunlar
5. Kişisel koruycu ekipman dışındaki önlemler, temizlik ile ilgili sorunlar
6. Sağlıkla ilgili takip, tarama ve tetkik ile ilgili sorunlar
7. Güvenlik ve diğer konular ile ilgili sorunlar   

Tablo 1. Bildirimlerin Haftalara göre dağılımı
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Pandemi sürecinin ilk zamanlarında karşılaşılan en önemli sorunlar kişisel koruyucu ekipmanların temini ve dağıtımı ile 
ilgili olmuştur. Birimin kurulduğu ilk hafta 30’un üzerinde kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili sorun bildirilmiştir. Bildirimlerin 
içeriği daha çok KKE lerin temini, etkiliği, hangi prosedürlerde kullanılması gerektiği ile ilgilidir. Bu sorunun giderilmesinde 
PIDB’nin çok önemli katkıları olmuştur. Dağıtım sorunlarına hızlı çözümler üretilmiş ve KKE ile ilgili sorun bildirimi sayısı 6. 
Haftanın sonunda 5 in altına inmiştir. 

Pandeminin ilerleyen haftalarında KKE’ların temini ile ilgili sorunların yerini yönetsel sorunlar başlığı altında 
toplayabileceğimiz idari izinlerin durumu, nöbet yerleri ve sayıları, pandemi alanlarında çalışacak ekibin belirlenmesi gibi 
sorunlara bırakmıştır. Hastane yönetiminin ilgili idarecileri ile görüşülerek çalışanlar bu konularla ile ilgili bilgilendirilmiş 
ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Salgının hızla yayılması ve bulaşıcılığının yüksek olması sebebi ile Pandemi Danışma 
Ve İletişim Birimine (PIDB) iletilen sorunlar bir süre sonra ailesine hastalık riski taşımak istemeyen çalışanlarımızın transport 
ve konaklama ile ilgili kaygılarına dönüşmüştür. Bu konuda da Rektörlüğümüzün katkıları ile Üniversiteye bağlı otellerde 
konaklama imkanı sağlanmış, hastane yönetimi tarafından da servis araçları tahsis edilerek çalışanlar bu alanlarda misafir 
edilmiştir. Pandemi servisinde ya da pandemi polikliniklerinde çalışanlar için sağlanan bu konaklama yerleri İşyeri Sağlık 
Güvenlik Birimi tarafından denetlenmiş ve çalışanların konaklamaları sırasında karşılaşabilecekleri sorunlar giderilmiştir.

Pandeminin ilk haftasından itibaren pandemi sürecinde Covid (+) olan sağlık çalışanlarına telefon ile ulaşarak 
gereksinimlerini öğrenmek üzere çalışmalar yürütülmüştür. Covid + çalışanların izolasyon döneminde ailelerinden ayrı 
kalmak istemeleri durumu değerlendirilmiş ve Hastane içinde uygun koşullar sağlanarak çalışanların konaklamaları 
sağlanmıştır. Kaygı duyan ve bununla baş etmekte zorluk çeken çalışanların psikolojik destek almaları sağlanmıştır. 

Yukarıda sıralanan örnekler kısa bir süre içinde yapılandırılan Pandemi İletişim ve Destek Biriminin pandemi yönetim 
sürecine önemli katkıları olduğunu göstermektedir. Bu tür kriz dönemlerinde çalışanlarla iletişimin nasıl sağlanacağının 
önceden planlanması çok daha etkili olacaktır. Alınan kararların açık bir şekilde iletilmesi, sorunların saptanması yanısıra 
çalışanlar ve yönetim arasında güven ilişkisinin kurulmasına katkı sağlayacaktır. 
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PANDEMİ YÖNETİMİNDE KURUMSAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA HALKLA İLİŞKİLER
DEÜ Hastanesi Özelinde Uygulamalar

*Öğr.Gör. MİNE İNANÇ, **Dr.Öğretim Üyesi ESRA DUĞRAL
*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Kurum ve kuruluşların iletişim yönetimi olarak tanımlanabilecek olan halkla ilişkiler; kamu ve sağlık kuruluşlarında; 
kurumun genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte kurum içi ve kurum dışı tüm faaliyetlerine ilişkin stratejiler 
belirlemektedir. Pandemi yönetimi süreçlerinde ise; genelde kurum imajını koruyarak, özelde ise halkla ilişkiler faaliyetlerini 
tüm boyutlarıyla ele alarak, pandemi sürecine ilişkin her türlü bilgi, içerik üretimi ve stratejileriyle pandemiye ilişkin kurumsal 
iletişim faaliyetlerinin uygulanmasıdır. Özellikle pandeminin getirdiği bireysel, doğrudan veya dolaylı olarak toplumsal, 
sosyolojik, ekonomik ve siyasal sonuçlar doğuran ve birçok parametreyi etkileyen durumlarda;  kurumsal iletişim, kurum 
itibarı ve kriz yönetimi bağlamlarında halkla ilişkilerin önemi yadsınamaz. Pandemi gibi toplumu doğrudan ilgilendiren 
durumlarda, enfeksiyondan korunma yöntemlerininin kamuoyuna yansıtılmasından, hasta ve doktor iletişimine değin pek 
çok tıbbi önlemlerin doğru bir terminolojiyle aktarılmasının sağlanmasında önemli bir konumdadır. Bu noktada halkla 
ilişkiler, kurumun iç paydaşları (kurum birimleri, kurum çalışanları ve kurum içi ortaklar) ve dış paydaşlarıyla (devlet, 
toplum, çevre, rakip, dış ortaklar) kurulacak olan etkin iletişimin sağlanmasında başat bir görev üstlenmektedir. 

Kurumsal iletişim, pandemi yönetiminde önemli bir aktördür. Sürecin her aşamasında doğru ileti ve en etkin araçlarla 
hedef kitlelere güvenilir enformasyon sağlamalıdır. Bu yönüyle kurum ve kuruluşların proaktif bir iletişim stratejisiyle, 
pandemi gibi toplumu ve kurumu doğrudan ilgilendiren kriz dönemlerinde yönetim ekolojisinde kendine yer bulmaktadır. 
Paydaşlarla ilgili bilgilerin yönetilmesinde çift yönlü iletişimi esas alan halkla ilişkiler yöntemlerinden yararlanılması, alınan 
bilgilerin sürekliliği açısından önemlidir. Halkla ilişkiler bu yönüyle, yönetim süreçlerine ve şekillerine yön veren önemli 
parametrelerden biridir.

DEÜ Hastanesi Covid-19 Pandemisi Yönetim Sürecinde Halkla İlişkiler Uygulamaları
DEÜ Hastanesi Basın ve Halkla ilişkiler biriminin misyonu, kurum politikalarına uygun nitelikte kurumsal iletişim 

faaliyetlerine ilişkin stratejiler belirlemektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Covid-19 pandemi sürecinde halkla 
ilişkiler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla, pandemiye ilişkin her türlü içerik ve enformasyon üretimi sağlanmıştır. Bu kapsamda, 
pandemi sürecinde yapılan halkla ilişkiler faaliyetleri, kurum kültürüne uygun ve kurum politikalarına göre belirlenmiştir. 

Basın ve Halkla İlişkiler faaliyetleri olarak; pandemi iletişim birimi bünyesinde koordineli ve bilimsel yaklaşıma dayalı 
çalışmalar yapılmıştır. Süreç en başından itibaren kendi öznel yapısı gereği tüm kurumlara olduğu gibi kurumumuza ve 
kurum içi birimlere de bazı temel çalışma yöntemlerini zorunlu kılmıştır. 

Pandemiye yönelik oluşturulan web sayfasında gerek salgının mahiyeti gerekse salgından korunmanın temel unsurlarına 
yönelik ayrıntılı ve bilimsel birçok içerik üretilmiştir. Üretilen içerikler; sadece personelimize değil tüm vatandaşlarımızı 
bilgilendirmeye yönelik olduğu unutulmadan yalın bir dil kullanılarak Resim içeriklerle desteklenmiş bir şekilde oluşturulmuştur. 
Kurum aidiyetliğinin bir göstergesi olarak, ulusal ölçekli basın kuruluşlarının kurumumuzun çalışmalarını tanıtması sırasında 
kullanmalarına olanak sağlamak için kurum logolarının tüm metinlerde ve tanıtım bannerlerinde kullanılmasına özel bir 
önem verilmiştir. 

Sosyal medya hesapları sürekli olarak kontrol edilmiş ve etkin bir şekilde kullanılmıştır. Sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan içerikler; hem kamuoyunu hem de çalışanlarımıza yönelik bilgi sağlayıcı bir formatta üretilmiştir. Kurumsal bilgi 
akışının sürekliliği sağlanmıştır. 

Pandemi sürecine ilişkin her türlü güncel bilgi, mevzuatlar ve yönetmelikler, alınan kararlar sürekli olarak ilgili bakanlık 
sayfalarından takip edilmiştir. Bu sıkı takip sırasında elde edilen bilgiler ilgili kurum personeline anında aktarılmış, genel 
ülke politika ve kararlarının kurumumuz personeli tarafından anında öğrenilmesi ve uygulamaya geçilmesi için yoğun bir 
çaba harcanmıştır. 

Gündeme ve Covid-19 salgının güncel durumuna göre, ilgili bilgilendirme içerikleri eş zamanlı olarak hazırlanmıştır. 
Bu anlamda, özellikle güncel, doğru bilgi paylaşımı ve içerik üretilmesi açısından gerekli yöntemler belirlenip bu yöntemler 
dahilinde sürdürülmüştür.

Pandemi ile ilgili yapılan açıklamalar ve üretilen Resim içerikler, temel olarak ulusal ölçekte Sağlık Bakanlığı’nın bültenleri 
odağında hazırlanmıştır. Ulusal nitelikli kararlar ve uygulamalar ışığında hazırlanan bu bültenler ve Resim içerikler, gerek 
personelin gerekse hastanemize başvuran vatandaşlarımızın hizmetin sağlıklı bilgi ve uyarı nitelikli sloganlarla anlaşılır ve 
yalın bir şekilde sunulmuştur.  

Kurum içi ve kurum dışı iletişim planlamaları kurum bünyesinde,  salgının ilk günlerinde oluşturulmuştur. Kurumsal bilgi 
akışının sürekliliğine özel bir önem verilmiş ve bu amaçla bilgi akışının aksatılmasına yol açabilecek birçok teknik aksaklık 
önceden hesaplanarak önlem alınmıştır. İç ve dış paydaşlar arasındaki haberleşme ile talep ve ihtiyaçların tespit edilmesi 
hususunda planlanmalar yapılmış ve bu konuda gereken koordinasyonu sağlayarak mevcut durumlar sonuca ulaştırılmış, 
sorunlar hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmiştir.  
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Pandemi sürecinin güncel durumuna uygun olarak, kurumun kriz yönetimi çerçevesine uygun iletişim mesajları 
hazırlanmıştır. İletişim mesajları, kullanılacak yazılı ve/veya Resim materyallerle uygun şekilde oluşturulmuştur. Yazılı ve 
Resim mesajlar, tüm kullanıcıların anlayabileceği biçimde sade, kısa, öz ve yalın bir biçimde servis edilmiştir. 

Kurumsal basın bültenleri, Covid-19 pandemisi güncel verileri odağında, halkı ve personeli bilgilendirme amacıyla 
hazırlanmıştır. İlgili dönemlerde yapılması zorunlu olan basın açıklamalarının hazırlanmasında gerek vatandaş sağlığını 
doğrudan ilgilendirdiği, gerekse ülke sağlık rejimine katkı yapacağı ve etkileyeceği bilinciyle hareket edilmiştir. 

Medya takibi pandemi süreci boyunca sürekli yapılmıştır. Kurumumuzu ilgilendiren her türlü yayın saptanıp, ilgili kurum 
yönetiminin bilgisine sunulmuştur. Kurum adına yapılan açıklamaların basında kapladığı hacim ve kullanılma yöntemleri 
de dikkatle izlenmiştir. Kurum adına olmasa da, kurum personelimizden herhangi biri tarafından yapılan ve basına 
yansıyan tüm açıklamalar da medya takip sistemi ile saptanmış ve bunlar da yine kurum yönetimine aktarılmıştır. Sağlığın 
korunması ve pandemi hastalığının yayılımını önlemede, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve uyarılması amacıyla kamu 
spotları hazırlanmıştır. Bu spotların hazırlanmasında kurumumuzdaki yetkin akademik personelin görüş, bilimsel tespit ve 
yaklaşımları ile kurum yönetiminin yönlendirmesi çerçevesinde olmuştur. 

Kurumsal İletişim Bağlamında  Halkla İlişkiler; Uygulamalarında Kullanılan Araç ve 
Yöntemler
Resimler
Hastane içerisinde, hastanenin bulunduğu sağlık yerleşkesinde, web sayfalarında ve kurumsal sosyal medya 

hesaplarından paylaşılmak üzere tasarlanan afişler, ilgi çekici ve açıklayıcı formatlarda tasarlanmıştır.  Kurumsal logo her 
afişte kullanılmıştır. 

Aşağıda yer alan Resim 1’de; hekim ve hasta iletişiminde sosyal izolasyonun önemine dikkat çekmek amacıyla 
hazırlanan afiş,  ilgili alanlara yerleştirilerek görünür kılınmıştır. Bir tek hekimin yüzlerce hastanın hayatını kurtarabileceği 
gerçeğinden hareketle hazırlanan bu Resimde, hekimlerimizin bulaş tehlikesinden korunması için Sağlık Bakanlığı uyarıları 
çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Resimde Covid-19’un yayılma biçimi gözönünden tutularak, hasta/hekim arasındaki 
sosyal mesafenin korunması bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Resim 1. Hasta-Hekim Sosyal Mesafe Uyarı Afişi Resim 2. Pandemi İletişim ve Destek Birimi Duyuru Afişi

Anlık iletişimin ve bilgilendirmenin sorunların çözümünde hayati öneme sahip olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan 
Resim 2’de; kurum yönetiminin uygulamaya koyduğu bilgilendirme birim ve hattı ile, ilgili tüm personelin sistemden 
haberdar olması sağlanmıştır. Kurum yönetiminin bu uygulaması ile personel arası bilgi akışı hızlanmış, sorun ve sorusu 
olanlar sistemi kullanarak, yanıtlara ve çözüm yollarına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmıştır.
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Maske kullanımının önemini anlatmak için hazırlanan Resim 3, personelin hemen tümünün maske takma zorunluluğunu 
anlatmaktadır. Salgının ilk günlerinde maske kullanımı ile ilgili yanlış bilgiler bulunmasıyla, Bilim Kurulu ve Sağlık 
Bakanlığı tavsiye ve talimatları sonrasında bilinçli maske kullanım şekli netleştirilmiş oldu. Personelimizin bu doğrultuda 
bilgilendirilmesi için bu Resim hazırlanmıştır.

Resim 3. Bulaşı Risk Bilgilendirme Afişi

Aşağıda yer alan Resim 4; sağlık çalışanlarının da bu salgından 
etkilenebileceği ve hatta en riskli grupta oldukları gerçeğini anlatan ve öncelikle 
sağlık personelinin kendi hijyen kurallarına tavizsiz uymasını sağlamak 
amacıyla hazırlanmıştır.

Resim 4. Koronavirüs Önlem Afişi

Resim 5. Önlem Afişi
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Kurumsal Web Sayfa Yönetimi
Kurumun resmi web sayfasında, pandemi sürecinin başlaması ile birlikte bilgilendirme duyuruları oluşturulmuştur. 

Pandemi İletişim Birimi üyeleri ile birlikte hazırlanan birçok duyuru Resimi ile kamuoyu ve personelle pandemi konusunda 
anlık ve sürekli olarak, güncel pandemi verileri paylaşılmıştır. Hastaların ihtiyacı olan birimlere başvuru yöntemlerinin de 
duyurulduğu Web sayfasında, uluslararası ve ulusal ölçekli pandemiye ilişkin güncel verilere de yer verilmiştir.

Aşağıda yer alan Resim 6’da kurum web sayfası görünmektedir. Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte; web sayfamızın ilk 
arayüzü ve manşet olarak nitelendirilebilecek ana sayfa bannerleri pandemi ile ilgili linklere ve kurumsal bilgilendirmelere 
ayrılmıştır. 

Resim 6. Covid-19 Web Ana Sayfası Resim 7. Web Sayfası üzerinden Basın ve yayın organ   
ları ile kamuoyu açıklamaları

Covid-19 pandemisi konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için hastanemizdeki pandemiye ilişkin tüm bilgiler, 
basın ve yayın organlarının kolay ve çabuk ulaşabilmesi için, web sayfamız üzerinden yayınlanmıştır. Basın organlarının 
eksik bilgilerle yanlış anlaşılabilecek haberler yayınlamasının önüne geçmek ya da çarpıtılmış bilgilerle haber yapmalarını 
önlemek amacıyla, kurum yönetiminin açıklamaları ile Halkla İlişkiler Birimi’nin basın açıklamaları sürekli ve hızlı bir 
şekilde basın açıklaması olarak yayımlanmıştır. Bu açıklamalar web sayfasında yayınlanarak tüm basın kuruluşlarının ve 
kamuoyunun anlık ve topluca doğru verilere ve bilgilere ulaşması sağlanmıştır. Resim 7’de bir örnek görülmektedir. 

DEÜ Hastanesi personellerinin kişisel hesaplarıyla girilen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İletişim Sistemi’nde 
(Dehis);  Covid-19 Personel Bilgilendirme Sistemi oluşturulmuştur. Sadece personelimizin erişimine açık olan bu sistemde, 
hastane çalışanlarının Covid-19 hakkında daha kolay bilgi almasını sağlamak amaçlanmıştır.. Hem kurumsal Covid-19 
çalışmalarının hem de Sağlık Bakanlığı’na ait güncel bilgi takibinin yer aldığı sistemde, çalışanlarımız güncel  olarak 
bilgilendirilmiş ve erişim kolaylığıyla personel dostu kullanıma sahip olmuştur. Sistem arayüz örneği; aşağıda yer alan 
Resim 8’de sunulmuştur. 

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi
Kuruma ait sosyal medya hesapları kanalıyla sürekli olarak, gerek kamuoyu gerekse personel bilgilendirmesi yapılmıştır.  

DEÜ Hastanesi yönetimi günlük olarak pandemi işleyişine ilişkin yapılan toplantılar sosyal medya hesapları üzerinden 
paylaşılmıştır. Bu toplantılar çoğu zaman sanal ortamda gerçekleştirilirken, birebir katılımlı toplantılarda ise sosyal mesafe 
uygulamasına dikkat edilmiştir. Günlük toplantılarda ele alınan konular ve sorunların çözümüne ilişkin alınan tüm kararlar 
yine ilgili personele ve kamuoyuna sosyal medya platformlarından da duyurulmuştur. 

Resim 8. Covid-19 Personel Bilgilendirme Sistemi 
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Resim 9’da yer alan Facebook paylaşım Resimi; salgından korunmak için alınması gereken önlemlerin neler olduğunu 
ve bu kuralların hastane içinde de aynen geçerli ve zorunlu olduğunu içeren bu Resim kurumun resmi sosyal medya hes-
apları üzerinden yayınlanan duyurulardan bir örnektir. 

Resim 9. Sosyal Medya Facebook paylaşım örneği

Resim 10’da yer alan Twitter paylaşımında; Sağlık Bakanlığı ve kamu kuruluşlarının Covid-19 Pandemisi ile ilgili 
hazırladıkları içerikler de kurumumuzun sosyal medya hesaplarında da paylaşıldığı görülmektedir. Maske kullanımı ve 
doğru el yıkama aşamalarını içeren ve devlet kuruluşları tarafından yayımlanan bu Resim, kurumumuz bilgilendirme 
kanallarından da  paylaşılmıştır. Aşağıda yer alan paylaşım bu tür bir bilgilendirmenin kurumun resmi twitter hesabı 
üzerinden yapılmasına bir örnektir.

Resim 10. Sosyal Medya Twitter paylaşım örneği

Resim 11. Pandemi Bülteni Ana Sayfası

Kurumsal Basın ve Haber Bültenleri
Resim 11’de yer alan bültende; web sayfası üzerinden süreli olarak Pandemi İletişim Birimi üyelerinden oluşan Yayın 

Kurulu tarafından yayımlanan, DEÜ Hastanesi Pandemi Bülteni’nde DEÜ Hastanesi Akademik üyelerinin makaleleri 
yer almaktadır. Makaleler  güncel pandemi verileri ışığında hazırlanmaktadır. Bültenin hemen tüm birimlerin katkısı ile 
hazırlanması ve güncel konulara değinmesi nedeniyle kurumsal motivasyon ve kurum içi bilgilendirmenin sürekli ve canlı 
tutulması amaçlanmıştır. 
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Resim 12’de yer alan DEÜ Hastanesi Kurumsal İletişim Dergisi Arpaboyu; dört ayda bir yayınlanan süreli bir yayın 
niteliği taşımaktadır. Covid-19 Pandemi sürecinde, hastane bünyesinde yapılan tüm faaliyet ve çalışmalar ”pandemi özel 
sayısı” alt adı altında içerikler oluşturulmuştur. Salgın yönetiminden kurumsal tüm faaliyetlere değin, pandemi süreciyle 
ilintili kurumsal  haberler özel sayıda yer almıştır. Kurumsal arşiv niteliği taşıyan ve kurum kültürünün sürdürülmesinde etkin 
bir fonksiyonu üstlenen kurumsal iletişim dergisi, pandemi özel sayısıyla, pandemi sürecine ilişkin haber derlemesiyle hem 
enformasyon hem de arşiv niteliği kazanmıştır

Resim 12. DEÜ Hastanesi Kurumsal İletişim Dergisi
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Kısa Film Çalışmaları
DEÜ Rektörlüğü’nün katkıları ile Hastanede Covid-19 Pandemisi ile ilgili yapılan kurumsal çalışmalar, kısa tanıtım 

filmleri aracılığıyla da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Süreç boyunca kurumun ilgili birimlerinin ortak çalışmaları sonucunda 
kısa tanıtım ve bilgilendirme filmleri hazırlanmış ve bu filmler yine İnternet paylaşımları ile kamuoyuna iletilmiştir.



44

Resim 13. “DEÜ Hastanesi Covid-19 Pandemisi ile ilgili yapılan kurumsal çalışmalar” sahnelerinden örnekler

Resim 14. DEÜ Hastanesi Covid-19 Pandemisi Kısa Belgeselinden örnek sahneler

DEÜ Hastanesi Pandemi Kısa Belgeseli
DEÜ Hastanesi olarak oluşturulan Pandemi merkezi ve bu merkezin çalışmaları başta olmak üzere salgın ile ilgili tüm 

çalışmaları içeren bir belgesel film de hazırlanmıştır. Bu belgeselde pandemi merkezinin kuruluşundan, donatımına, çalışma 
yöntemlerinden personelin izolasyonuna kadar birçok konu işlenmiştir. Belgeselde Başhekimlik yönetimi ve konuyla ilgili 
Anabilim Dalları öğretim üyeleri ile röportajlar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda kurumsal arşiv olma özelliğini 
de taşımaktadır. Aşağıda yer alan Resim 14’de örnek çekim planları yer almaktadır. 
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Kurum İçi İletişim 
Hastane yönetimi tarafından personel bilgilendirmesi ile ilgili anlık bilgilendirme amaçlı olarak GSM mesajı ve mail 

gibi iletişim kanalları da kullanılmıştır. Şehiriçi toplu ulaşım seferleri, pandemiye ilişkin eğitim videoları, canlı yayınlar, 
kurumsal yönergeler, mevzuatlar, kurum içi bilgilendirme ve açıklamalar, yönetimce alınan kararlar gibi birçok kurum içi 
haber akışı bu şekilde gerçekleştirilmiştir.  Aşağıda yer alan Resim 15’da bilgilendirme örneği yer almaktadır

Halkla ilişkiler kurumsal yönetim organizması içerisinde yer alan önemli bir fonksiyonudur. Özellikle pandemi gibi 
küresel çapta yaşanan krizler; kurumsal itibar ve kriz yönetimi gibi bileşenleri de içeren yönetimsel stratejik iletişim 
yöntemlerinin uygulandığı halkla ilişkiler faaliyetleriyle başarılabilir. Küresel salgın durumlarında sağlık kurumları, 
kamuoyunun bilgilendirilmesinde ve salgına ilişkin algılarında katalizör görevini de üstlenmektedir. Tüm bunlar göz önüne 
alındığında enformasyonun en doğru ve en güvenilir şekilde kitlelere iletilmesi hususunda kurumsal iletişim faaliyetleri kilit 
bir önem taşımaktadır. Bu noktada sağlık kurumlarında halkla ilişkiler fonksiyonlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Covid-19 pandemisi sürecinde DEÜ Hastanesi yönetimi ve tüm ilgili birimleri ile birlikte Halkla İlişkiler Birimi’nin de 
özel ve önemli deneyimler elde ettiği değerlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar sırasındaki verilerin, yazılı ve Resim 
dataların bir arşiv niteliği kazanabileceği düşünülmektedir. Çalışmalarda elde edilen deneyimlerin, arşiv niteliğindeki 
dökümanların, gelecekte oluşabilecek pandemilere ön hazırlık amaçlı bilimsel ve yönetimsel çalışmalara önemli veri olma 
özelliği taşıyacağı varsayılabilir. 

Bu çalışmada kurumsal iletişim genelinde yapılan halkla ilişkiler uygulamaları verilerinin bir araya getirilmesi ve data 
arşivinin oluşturulması açısından bir arşiv çalışması sunumu olarak, kamuoyu ile paylaşılarak, nihai ölçekte bir halkla 
ilişkiler çalışması olarak da kullanılabilir.    

Resim 14. DEÜ Hastanesi Covid-19 Pandemisi Kısa Belgeselinden örnek sahneler
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DEÜ HASTANESİ Covid-19 PANDEMİSİ SÜRVEYANS ÇALIŞMALARI

*Doç.Dr. SERDAR BAYRAK,** Prof.Dr. BELGİN ÜNAL
* DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yrd.

*DEÜTF Kalp Dmar Cerrahisi AD. Öğretim Üyesi
** DEÜTF Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Sürveyans Nedir?
Sürveyans, sağlık sorunlarıyla ilgili verilerin düzenli olarak toplanması, bu verilerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve 

elde edilen bilginin ilgili birimlere dağıtılması işlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. 

Sürveyansın kapsamında sağlık hizmetlerini planlama, müdahale yöntemlerine karar verme ve müdahaleyi değerlendirme 
için gerekli sağlık bilgilerinin, devamlı ve sistematik bir şekilde toplanması, analizi ve yorumu ile bilmesi gereken birimlere 
zamanında dağıtılması aşamaları vardır. Kısacası sürveyans sistemlerinin amacı sağlık sisteminde “eylem için bilgi” 
üretmektir. Sürveyans süreci bir döngüden oluşmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Sürveyans döngüsü
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Sağlık hizmetlerinin yönetiminde farklı amaçlar ve eylemler, farklı bilgiyi gerektirir. Sağlık sorununun çözümü konusunda 
uygulanacak girişimin tipi, ne zaman ve hangi sıklıkla uygulanacağı, girişimin izlenmesinde ve değerlendirmesinde hangi 
bilgilere, ne zaman ve hangi sıklıkla gereksinim duyulduğu sürveyans sisteminin yapısını belirler. 

Örneğin, Covid-19 gibi akut bulaşıcı bir hastalık için bulaşı önleme konusunda acil önlemler alınması gerekir. Bu 
nedenle klinik ve laboratuvarlardan olgu sayılarını, olguların niteliğini bildiren, hızlı bir sürveyans sistemine gereksinim 
vardır. Buna karşın kronik hastalıklar veya sağlıkla ilgili davranışlar daha yavaş değişmektedir. Bu nedenle kronik 
hastalıklar ya da davranışsal risk faktörleri konusunda yürütülecek girişimlerin etkinliğini değerlendirmede yılda bir veya 
daha az sıklıkla bilgiye gereksinim vardır. 

Sürveyans sistemleri sağlık sorununun yönetilmesi için gereken bilgiyi sağlık göstergeleri şeklinde sağlar. Sağlık 
göstergeleri, toplumun sağlık düzeyini ve sağlık sistemi performansını ölçmek amacıyla kullanılan standart göstergelerdir. 
Sağlık göstergelerinin hazırlanmasında kullanılan bilgi ise sürveyans sisteminde kullanılan değişik formattaki veri toplama 
formları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

Sürveyans, sağlık kurumunda rutin olarak toplanan verilere ve belliaralarla yapılan araştırma sonuçlarına dayanır. 
Kliniklerde veri toplanırken belirlenmiş olan sağlık sorunu için geliştirilmiş kayıt sistemi kullanılır. Bu tip bilginin kaynağı, 
resmi kurumların kayıtları, rutin yaşam istatistikleri, sağlık ekibinin topladığı özel bilgiler ve benzeri diğer kaynaklardır.

Sürveyans sisteminin oluşturulması planlama, yürütme ve sürveyans sisteminin izleme ve değerlendirmesi olmak üzere 
üç aşamadan oluşmaktadır. 

DEÜ Hastanesinde Covid-19 Sürveyans Çalışmalarının Planlanması 
Sürveyans planlamasının adımları, sürveyans amaçlarının belirlenmesi, sürveyans uygulamalarının tanımlanması 

ve gerekli kaynakların tanımlanması şeklinde özetlenebilir. DEÜ Hastanesinde sürveyans çalışmaları, Sürveyans Birimi 
çalışanlarının görevlendirilmesiyle başlamıştır. Birim çalışanları ilgili Başhekim Yardımcısı, Tıp Fakültesi Sekreteri, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Halk Sağlığı öğretim üyeleri, hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyesi, Bilgi İşlem elemanı, 
Arşiv ve Tıbbi İstatistik Sorumlusundan oluşmuştur.  

Birim çalışanlarının belirlenmesinden sonra hastanemizde Sürveyans Biriminin amacını, ilgili birimlerin görev ve 
sorumlulukları ile iş akışlarının tanımlanması için ardışık toplantılar yapılmıştır. 

Sürveyans Birimi’nin amacı “DEÜ Hastanesi’nde Covid-19 pandemi yönetiminde gerekli sürveyans verilerinin kaydı, 
raporlanması ve yorumlanmasını güncel olarak sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Sürveyans Biriminin görevleri ise; 
1- Covid-19 ile ilgili poliklinik başvuruları, hastane yatış, kesin tanı, ölüm ve iyileşme verilerinin güncel olarak 

raporlanması 
2- Covid-19 hastalığı ile ilgili vaka filyasyon ve temaslıların saptanması, bildirim formlarının hazırlanması ve 

zamanında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesine bildirilmesi 
3- DEÜ sağlık personeli olan temaslıların izlemi ve bilgilendirilmesi olarak tanımlanmıştır. 

Pandemi yönetiminde sürveyansta toplanması önerilen veriler:
Pandemi sürecinde Covid-19 sürveyansında hastanede toplanması gereken bilgilerin kapsamına karar vermek açısından 

Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Sağlık Bakanlığı’nın rehberleri incelenmiş ve elde edilmesi ve raporlanması gereken bilgilerin 
kapsamıyla hangi sıklıkta raporlanacağına karar verilmiştir. Arkasından bu verilerin Hastane bilgi sisteminden nasıl elde 
edilebileceğine yönelik bir dizi toplantı yapılmıştır. Bu kapsamda DEÜ Hastanesi Bilgi İşlem ve Tıbbi İstatistik birimleriyle 
koordineli bir şekilde çalışılarak günlük U07.3 tanı kodu alan hastaların PROBEL’den süzülmesi amacıyla bir algoritma 
oluşturulmuştur. 

Tablo 1’de DEÜ Hastanesi Sürveyans Birimi tarafından raporlanmasına karar verilen Covid 19 bilgileri görülmektedir.

Tablo 1. DEÜ Hastanesi Covid- 19 Sürveyansı kapsamında toplanması planlanan veri ve göstergeler
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Şu anda olası/kesin olgu (U07.3) olarak serviste yatan toplam hasta sayısı

Pandemi servisinde yatan U07.3 hasta sayısı

Yoğun bakımda yatan U07.3 hasta sayısı

Olası olgu sayısı

Kesin olgu sayısı (Test pozitif)

24 saat içinde pandemi polikliniğine başvuran toplam hasta sayısı

24 saat içinde pandemi kliniğine yatırılan hasta sayısı

24 saat içinde yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı

24 saat içinde ölen hasta sayısı

Kümülatif Toplam hasta sayısı (Yatırılmış)

Kümülatif Kesin vaka (Test pozitif) sayısı

Kümülatif Ölüm sayısı

Sürveyans birimi tarafından toplanan verilerin raporlanması
DEÜ Hastanesi Covid 19 verilerinin raporlanması salgının başından beri toplam sayılar ve günlük sayılar olarak tablo 

ve grafikler yardımıyla sunulmaktadır. Tablo ve grafikler salgının artış dönemlerinde her gün, diğer zamanlarda ise 2-3 
gün aralarla hazırlanmaktadır.

Tablo 2. DEÜ hastanesi Covid-19 özet tablosu
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Şekil 2. DEÜ Hastanesi Covid-19 salgın eğrisi ve hastaların yatış durumu

Şekil 3. DEÜ Hastanesi pandemi poliklinik başvuru, yapılan test, servis yatış ve yoğun bakım yatış 
sayıları 
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Şekil 4. Sürveyans grubu filyasyon ve temaslı inceleme algoritması

Covid-19 Filyasyon Çalışmaları
Sürveyans Birimi Filyasyon Çalışmaları Grubu hastaneye başvurup olası Covid (U07.3) tanı kodu girilen hastaların 

listesini PROBEL üzerinden alıp bir önceki gün içinde başvuran hastalarla telefon üzerinden görüşerek vaka bilgi formlarını 
doldurmuş ve temaslı listesini oluşturmuştur. Bu görüşmelerin amacı, hastalığın nereden bulaştığı ve hasta kişinin kimlere 
bulaştırdığını ortaya koymaktır. Filyasyon Çalışmaları Grubu Dr Belgin Ünal sorumluluğunda, 2 yandal uzmanlık öğrencisi 
ve 12 araştırma görevlisi ile yürütülmüştür. Hasta sayısının artması olasılığına karşı DEÜ Hemşirelik Fakültesi araştırma 
görevlilerinden oluşan 25 kişilik bir ekip eğitilerek bir havuz oluşturulmuştur. Filyasyon için doldurulan Vaka Bilgi Formları 
ve temaslı listesi günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Filyasyon çalışmalarının iş akışı Şekil 4’de özetlenmiştir. Eğer olası Covid-19 olgusu hastanemiz sağlık çalışanı ise 
yine filyasyonu yapılıp, temaslıları belirlenmekte, temaslıların izlemi Sağlık Bakanlığının Covid-19 Teması Olan Sağlık 
Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberi’ne uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinasyonunda (Güncellenme 
Tarihi: 05.04.2020) yürütülmektedir.

Süreç içinde U07.3 tanı kodu ile yatan ve polikliniğe başvurup evde izlenmesi gereken hasta sayısı arttığı için sürveyans 
çalışmaları üç koldan yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre yatan hasta, poliklinikten ayakta izlenmesi 
gereken hasta ve sağlık çalışanı temaslı için üç ayrı çalışma grubu oluşturulmuş sağlık çalışanı temaslı izlemi Hastanemiz 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ile koordineli olarak yürütülmeye 
başlanmıştır (Şekil 5).   

Sürveyans Birimi Halk Sağlığı Yönetim Sistemi Çalışmaları
Hastanemizde Pandemi polikliniği ve servislerdeki iş akışının hızlandırılması amacıyla Covid 19 hastalarının HSYS 

girişleri ve izlemleri Arşiv ve Tıbbi İstatistik Birimi tarafından yürütülmektedir

Şekil 5. Sürveyans grubu alt çalışma grupları iş akış algoritması
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Covid-19 FİLYASYON ÇALIŞMALARI

*Doç.Dr. SERDAR BAYRAK **Prof.Dr. BELGİN ÜNAL
*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yrd.

*DEÜTF Kalp Dmar Cerrahisi AD. Öğretim Üyesi
**DEÜTF Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Sürveyans Birimi Filyasyon Çalışmaları Grubu hastaneye başvurup olası Covid (U07.3) tanı kodu girilen hastaların 
listesini probel üzerinden alıp bir önceki gün içinde başvuran hastalarla telefon üzerinden görüşerek vaka bilgi formlarını 
doldurmakta ve temaslı listesini oluşturmaktadır. Filyasyaon için doldurulan Vaka Bilgi Formları ve temaslı listesi günlük 
olarak İl Sağlık Md’ne gönderilmektedir. 

Filyasyon çalışmalarının iş akışı Şekil1’de özetlenmiştir. Eğer olası Covid olgusu hastanemiz sağlık çalışanı ise 
yine filyasyonu yapılıp, temaslıları belirlenmekte, temaslıların izlemi Sağlık Bakanlığının Covid-19 Teması Olan Sağlık 
Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberi’ne uygun olarak  (Güncellenme Tarihi: 05.04.2020) yürütülmektedir.

Şekil 1. Sürveyans grubu filyasyon ve temaslı inceleme algoritması

Süreç içinde U07.3 tanı kodu ile yatan ve polikliniğe başvurup evde izlenmesi gereken hasta sayısı arttığı için sürveyans 
çalışmaları üç koldan yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Buna göre yatan hasta, poliklinikten ayakta izlenmesi 
gereken hasta ve sağlık çalışanı temaslı için üç ayrı çalışma grubu oluşturulmuş sağlık çalışanı temaslı izlemi Hastanemiz 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ile koordineli olarak yürütülmeye 
başlanmıştır (Şekil 2).   Sağlık çalışanı temaslı izleminde önerilen iş akışı Şekil 3’te görülmektedir.

Şekil 2. Sürveyans grubu alt çalışma grupları iş akış algoritması
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Ek 1. Covid-19 Filyasyon formu

DEÜTF TEMASLI SAĞLIK ÇALIŞANI İZLEMİ

Prof.Dr. ALP ERGÖR, Prof.Dr. BELGİN ÜNAL
DEÜTF Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

Ulusal Pandemi Planı 2019 çerçevesinde oluşturulan Surveyans Birimine bağlı çalışan ekip ve DEÜ Hastanesi 
İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimi (DEÜH-İSGB) işbirliği ve eşgüdüm içinde hizmet sunmuştur. Surveyans Birimi Filyasyon 
Çalışma Grubu altında “Sağlık Çalışanı İzlem Grubu” oluşturulmuş ve bu alt grup Nisan başından itibaren DEÜH-İSGB 
ile eklemlenerek çalışmıştır. Ekip rotasyonla görev alan enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanı bir epidemiyoloji yan dal 
uzmanları ile onlara bağlı çalışan 6 halk sağlığı uzmanlık öğrencisinden oluşmuştur. U07.3 kodu ile olası vaka bildirimi 
yapıldığında, temaslılar arasında sağlık çalışanı olması durumunda bu ekip görüşmelere başlayarak, Ek 1’de sunulan 
Covid-19 Filyasyon Formu üzerinden geliştirilmiş veri tabanına temaslı DEÜ çalışanları ile ilgili bilgileri girmişlerdir. Bu 
süreç sonunda temas değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 Rehberinin güncel 
sürümlerine göre yapılmış ve sonuçlar DEÜH-İSGB sorumlusuna e-posta ve whtspp üzerinden iletilmiştir. 

 Rehber uyarınca oluşturulan risk değerlendirme aracı üzerinden temaslı çalışanlar “yüksek, orta ya da düşük riskli” 
olarak gruplanmıştır. DEÜH-İSGB ile paylaşılan bilgiler arasında, risk grubuna göre, PCR analizi için örnek tarih de 
yer almıştır. Ekip çalışması haftanın 7 günü, kimi zaman gece yarısını geçen saatlere yayılmıştır. DEÜH-İSGB Çalışma 
Grubundan gelen bilgi doğrultusunda temaslı sağlık çalışanları izolasyona ayırmış, semptom izlemlerini ve örnek alma 
süreçlerini gerçekleştirmiştir.  
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DEÜ HASTANESİ PANDEMİ POLİKLİNİK İŞLEYİŞİ

Doç.Dr. BAŞAK BAYRAM, Prof.Dr. FİGEN ÇOŞKUN
DEÜTF Acil Tıp AD. Öğretim Üyesi

DEÜ Hastanesi Pandemi Polikliniği 18 Mart 2020 tarihinde acil servisin yanında bulunan Gündüz hastanesinde 
boşaltılarak açılmıştır. Covid-19 şüphesi ya da tanısı olan hastaların ilk başvurularını yaptıkları bu bölümde bir triaj alanı, 
genel durumu iyi olan yeşil alan hastalarının değerlendirilmesi için bir hızlı bakı alanı, izlem ya da konsültasyon ihtiyacı 
olan hastalar için gözlem odaları ve kritik hastaların izleminin yapılacağı bir ara yoğun bakım ünitesi oluşturulmuştur. 

Eş zamanlı olarak acil servis içinde olası vaka olarak değerlendirilen hastalar için izole gözlem odaları kullanıldı. 
Bu alan da personelin KKE değişimi yapabileceği şekilde düzenlendi. Süreç içerisinde çalışan personellerin önerileri 
gözönünde bulundurularak alanlarda düzenlemeler yapıldı. Pandemi sürecinde radyolojik görüntülemeler için acil servise 
hizmet veren radyoloji birimi sadece şüpheli vakalar için ayrıldı. Acil serviste değerlendirilen ve olası vaka tanımına 
uymayan hastaların radyolojik tetkikleri ise bir kat yukarıda bulunan radyoloji biriminde yapıldı. 

Covid-19 tanısı alan ve yatış endikasyonu olan hastalar için hastane içi geçiş yolları ve asansörleri ayrıldı. 

Resim 1. Pandemi polikliği ve acil serviste hasta bakımı, personel ihtiyaçları ve hastaneye ulaşım için kullanılan alan-
ların organizasyonu
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TRİAJ
Hastaların alışkın oldukları acil servis girişi dışında Pandemi Polikliniğine yönlenmeleri için hastane dışından başlayarak 

yönlendirici levhalar yerleştirildi. 
Hem Acil Servis triajı hem de Pandemi Polikliniği triajı çalışanlarına eğitim verildi ve olası vaka tanımına uyan hastaların 

pandemi polikliniğe yönlendirmeleri sağlandı. 

Pandemi polikliniği triaj biriminde paramedik ve anestezi teknisyenleri görev yaptılar. Ayrıca hastaların giriş ve yatış 
işlemlerinin yapılması için bir tıbbi sekreter görevlendirildi. Bu alanda çalışan personel cerrahi maske, yüz siperi hasta 
ile temas etme durumunda eldiven kullandılar. Olası hasta transferinde görev alan triaj görevlileri bunlara ilaveten FFP2/
FFP3 maske ve tek kullanımlık önlük giydi. 

HIZLI BAKI ALANI
Bu alanda araları brandalar ile ayrılmış ve her bir hasta transport sandalyesi (tekerlekli sandalyeler) arasında 1.5m 

olacak şekilde düzenlenmiş 9 adet yeşil alan bakı birimi oluşturuldu. Her bir birimde ihtiyaç duyulacak malzemeler 
(eldivenler, tansiyon aleti, ısı ölçerler, pulse oksimetre gibi) ayrı ayrı bulunduruldu. 

Aynı şiftte üç hekim ve üç hemşire görev aldı. Yirmi dört saatte 3 şift olarak nöbetler planlandı. Hemşireler tarafından 
vital bulguları alındıktan sonra hastalar hekimler tarafından değerlendirildi. Sadece tetkik istenecek hasta tetkikleri 
alındıktan sonra bekleme alanına gönderildi, izlem ya da konsültasyon gereksinimi olan hastalar pandemi polikliniğindeki 
gözlem odalarına alındı, monitörizasyon ya da ek müdahale gereksinimi olan hastalar pandemi polikliniği içerisinde 
bulunan kritik bakım alanına gönderildi. Covid-19 şüphesi ya da tanısı olan hastalar enfeksiyon hastalıkları veya göğüs 
hastalıkları ile konsülte edildi. Yatış kararı verilenler pandemi servisine yatırıldı, ayaktan tedavi planlanan hastalar ise 
ilaç tedavileri ve takipleri planlandıktan sonra taburcu edildi. 

Resim 2. DEÜ Hastanesi pandemi poliklinik ve acil servis triajları işleyiş şeması
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Resim 3 . Pandemi polikliniği hızlı bakı alanı

Pandemi poliklinik hızlı bakı alanında çalışan hekimler her şiftte biri Aile Hekimliğinden olmak üzere, Halk Sağlığı, 
Psikiyatri, Adli Tıp, Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Histoloji, Genetik, Farmakoloji Anabilim Dallarından tıpta uzmanlık 
öğrencileri görev yaptılar. Her gün Acil Tıp Anabilim Dalından bir öğretim üyesi sorumlu öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu 
alanda hastaların değerlendirilmesi için TC. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurulunca oluşturulan rehberler kullanıldı. 

Resim 4 . Acil servis izole gözlem odaları
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Nazofaringeal örnekler polikliniğin dışında bulunan kabinde hasta dışarıda ve doktor içeride olacak şekilde alını, 
örnekler kabin içerisinde buzdolabında saklandıktan sonra gün içerisinde belirli aralıklarla bir laboratuvar personelince 
laboratuvara ulaştırıldı. 

KRİTİK BAKIM ALANI
Monitörizasyon ve acil tıbbi girişimlere ihtiyacı olan hastalar için gündüz hastanesi içerisindeki derlenme ünitesi bir 

ara yoğun bakım olarak düzenlendi. Bu alanda toplam 5 yatak (Her yatakta invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon 
için gerekli ekipman olacak şekilde) mevcuttu ve her şiftte iki hemşire, bir destek personeli ve Acil Tıp Anabilim Dalından 
bir tıpta uzmanlık öğrencisi görev yaptı. Alan içerisinde her yatak başına kritik durum için malzemeler uygun şekilde 
hazırlandı. Hasta olmadığı saatlerde alan havalandırılarak UV lambalar çalıştırıldı. Kritik müdahalelerde bulunacak 
personel için tüm KKE’nı içeren malzemeler tek kullanımlık olacak şekilde, her müdahale için 3 set olarak ayrıca 
hazırlandı. Covid-19 hastalarına müdahalede önerilen bir adet videolaringoskop, noninvaziv ventilasyon için helmet ve 
tüm yüz maskeleri, kapalı aspirasyon setleri bu alanda hazır bulunduruldu.

Resim 5 . Örnek alma kabini

Resim 6 . Pandemi polikliniği içerisinde bulunan kritik bakım alanı
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Pandemi hastaları için aerosol salınımına neden olan entübasyon, kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR), noninvaziv 
mekanik ventilasyon gibi girişimler için negatif basınçlı alan öneriliyordu. Pandemi Yönetim Birimi tarafından gündüz 
hastanesi içerisinde bulunan ameliyathane modüllerinin aerosol yayılım riski yüksek işlemler (KPR, entübasyon ve noninaviz 
ventilasyon) için kullanılmasına karar verildi. Başlangıçta pozitif basınçlı olan bu modüllerdeki basınç 2 Pascal’a düşüldü 
ve modüllerin havası saatte 12 kere temizlenecek şekilde havalandırma ayarlandı. 

KPR ve entübasyon gibi yüksek riskli işlemlerin kısıtlı sayıda personelle yapılması hedeflendi. Bu işlemler sırasında alan 
içerisinde iki hekim, bir hemşire ve kapının dışında bir destek personeli bulundu. 

Noninvaziv ventilasyon işlemi de bu modüllerde yapıldı. Noninvaziv ventilasyon için pozitif basınçlı ventilatörlerin 
yerine yoğun bakım tipi ventilatörler tercih edildi ve çift hatlı bağlantı setleri kullanıldı. Olası Covid-19 hastaları ilk 
müdahalelerinin ardından mümkün olan en kısa sürede bu hastalar için ayrılan yoğun bakıma nakledildi. 

Resim 7 . Aerosol yayılımı riski yüksek kritik müdahaleler için kullanılan bir ameliyathane modülü

DESTEK ALANLARI 
Bu alanda personellerimiz için dinlenme, yemek yeme, giyinme alanları ve depo yapılandırıldı. Depoda 24 saat 

boyunca ameliyathane personelleri görevlendirildi. Sağlık çalışanlarının çalışma alanlarına göre KKE’leri dağıtıldı. 

Personel aynı koridorda bulunan giyinme odalarında KKE’lerini giydikten sonra çalışma alanına girdi. Poliklinikte 
görevi biten personelin KKE’leri çıkarabileceği ayrı bir alanda geçişten önce kirli ekipmanları çıkarmaları sağlandı. 

Personelin yemek ve dinlenme ihtiyacı için her biri arasında min 1,5 metre mesafe olan koltuk ve tek kişilik masalardan 
oluşan iki adet alan düzenlendi. Personelller dönüşümlü olarak yemek ve diğer ihtiyaçları için bu lanı kullandılar. Yemekler 
kapalı kumanyalar şeklinde servis edildi.  
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Resim 8 .Pandemi polikliniği destek alanları

Kaynaklar

1. Bilim Komitesi Çalışması. Covid-19 (SARS-Cov2 enfeksiyonu) Kılavuzu. TC Sağlık Bakanlığı Halk      
Sağlığı Genel Müdürlüğü. Erişim: https://Covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/Covid-19_Rehberi.
pdf?type=file. 14 Nisan 2017’de güncellendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2020
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Covid-19 ŞÜPHELİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof.Dr. SEDAT YANTURALI
DEÜTF Acil Tıp AD. Öğretim Üyesi

Tüm Dünya Yeni, Hızla Yayılan, Tanınmayan, Bulaşıcı Bir Hastalık İle Karşı Karşıya
Tüm dünyada sağlık çalışanları değerlendirilmesi, yönetilmesi zor bir hastalık ile karşı karşıya kalmıştır. 

Covid -19 Şüpheli Hastaların Değerlendirilmesindeki Zorluk Nedenleri

1. Hastalığın yeni bir hastalık olması

2. Hastalık hakkındaki bilgilerin dinamik bir süreç izlemesiyle günden güne değişm 

 esi

3. Hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeni dünya üzerinde ortak bir değerlendirme   

 rehberinin olmaması

4. Aynı anda çok sayıda hastanın değerlendirilmek zorunda kalınması

5. Klinik semptom ve bulguların özgün olmaması

6. Yeni bir hastalık olması nedeni ile tanı ve laboratuvar testlerin duyarlılık ve   

 özgünlüğün net bilinmemesi

7. Konu hakkındaki tıbbi bilgilerin yoğunluğu, hakem ön değerlendirmesi gibi bir  

 süzgeçten geçmeye vakit olmaması

8. Yüksek oranda asemptomatik hasta sıklığı   

Covid-19 Şüpheli hastaların değerlendirilmesine önemli olabilecek ve bu hastalığın dinamikleri içinde var olan bazı 
noktalara değinmek yerinde olacaktır. 

Yurt Dışı Seyahat Öyküsü
Daha henüz hastalık ülkemiz sınırlarından girip resmi ilk vaka bildirilmeden ve hastalık ülkemizde yaygın hale gelmeden 

önce hastaların değerlendirilmesinde yurt dışı seyahat öyküsü olması, özellikle hastalığın yoğun olduğu bölgeden gelenlerin 
değerlendirilmesinde çok önemli bir kriterdi. Ateşi, öksürük veya nefes darlığı olan hastalara ilk olarak yurt dışı öyküsü 
soruluyordu. İlk zamanlar özellikle Çin seyahati olanlar, daha sonraları ise Avrupa seyahati olanlarda semptom olduğunda 
direkt “olası vaka” olarak değerlendiriliyordu. Hükümet vaka görülmeden önce vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt 
dışına çıkmamalarını, son 14 günde yurt dışında İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu 
sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini tavsiye ediyordu. Fakat hastalık ülkemizde ve tüm dünyada 
yayılıp olay pandemi haline gelince bu yurt dışı seyahat öyküsü kriteri daha çok “temaslı” kriterine doğru kaymıştır.   

Kuluçka Dönemi ve Bulaşma Özellikleri
Hastalığın kuluçka dönemi mikroorganizmanın vücudu alınması ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasında geçen 

süredir. Yeni Koronavirüs Hastalığının ortalama kuluçka süresi 2-14 gün arasında ve ortalama 5-6 gün olarak kabul 
edilmektedir. Vakaların % 97.5’inin 11.5 gün içinde hastalık belirtilerini gösterdiği saptanmıştır. Dünyada ve ülkemizde 
14 günlük karantina süresi bu bilgiden kaynaklanmaktadır.  

Damlacık ve temas olmak üzere iki temel bulaş yolu mevcuttur. Bulaş çoğunlukla damlacık yolu ile olmaktadır. 
Ayrıca hasta bireylerin öksürme, konuşma, hapşırmayla etrafa saçtıkları damlacıklarının yüzeylerde bulunması ve 
diğer bireylerin bu partiküllere elleri ile dokunması sonrası kendi ağız, burun ve gözleri ile (Mukoza) teması sonucu 
bulaşmaktadır. Bulaştırıcılığın semptomatik dönemden 1-2 gün öncesinde başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona 
erdiği düşünülmektedir.

Asemptomatik Hastalar
Virusu taşımasına rağmen hiçbir belirti göstermeyen hastalara “asemptomatik hasta” denir. SARS CoV2 için yapılan 

PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) testleri pozitif olan birçok vaka serisi incelediğinde %5-80 oranında hastanın semptomu 
olmadığı saptanmıştır. Yaklaşık ortalama oran %30 gibi kabul edilmektedir. Bu nedenle sadece semptom dayalı olarak 
yapılan taramalar bu hastaları atlayabilir. Özellikle Covid pozitif hastanın yakınları taranırken bu konuda dikkatli olmak 
gerekir. Özellikle çocuk ve gençlerin asemptomatik olabileceği unutulmamalıdır. Salgının ilk çıktığı dönemlerde bu 
hastalığın gençleri etkilemediği düşünülüyordu. Fakat zaman içinde genç popülasyonun hastalığı semptom göstermeden 
geçirmesi ve bu nedenle farkında olmadan etrafındaki yaşlılara bulaştırdıkları üzerinde durulmaya başlandı. 
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Olası Vaka / Kesin Vaka / PCR Testi Terminolojisi
Yeni Koronavirüs Hastalığının dünya üzerinde yeni olması, hakkında yeteri kadar sağlıklı bilgi olmaması, bilgilerin 

günden güne değişmesi hastalığın tanımlanmasında güçlükler doğurmuştur. Hastalığın ülke çağında iyi yönetilebilmesi için 
Sağlık Bakanlığımız Pandemi Bilim Kurulu kurmuş ve sürekli güncellenen rehberler ile olası kaotik yapıyı engelleme yoluna 
gitmiştir. Bu bağlamda iki adet terminoloji ile karşımızı çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi “Olası Vaka” diğeri ise “Kesin Vaka” 
tanımıdır. Olası vaka tanısı, klinik veriler ve hikâye temeline dayanır. 

Kesin Vaka: Olası vaka tanımına uyan vakaların solunum yolu örneklerinde PCR denilen moleküler yöntemlerle 
SARS-CoV2 saptanan olgulardır. Fakat bu şekilde hastaların tam anlamı ile yakalanabilmesi çok tartışılmıştır. Şöyle ki; bu 
testin duyarlılığı tam değildir, bir veya daha fazla negatif sonuç ile Covid-19 virus enfeksiyonu olasılığı ekarte edilmez. 
Covid-19 enfeksiyonu şüphesi yüksek olan bir hastadan negatif sonuç elde edildiğinde, özellikle sadece üst solunum yolu 
örnekleri toplanmış ise, mümkünse alt solunum yolu örneklerini içeren ek örnekler alınmalı ve çalışılmalıdır.  

PCR Testinde Yalancı Negatiflik 
Enfekte bireyde aşağıda belirten faktörler negatif sonuca neden olabilir 
- Sürüntü materyalinin yetersiz olduğu kalitesiz örnek 
- Enfeksiyonun çok erken ya da geç evresinde alınması,
- Örneğin uygun bir şekilde işlenmemesi ve gönderilmemesi,
- PCR inhibisyonu veya virüs mutasyonu gibi testin doğasında bulunan teknik nedenler
Bu nedenle Covid 19 şüpheli hastanın değerlendirilmesinde PCR testi negatif çıksa bile, klinik şüphe devam ediyorsa 

düşük doz toraks bilgisayarlı tomografisinden yararlanılmıştır.   

ALTIN KURALLAR: Belirti göstermeyen hastalar ve kendinin hasta olduğunu bilmeyen kişiler hastalığı yayabilir. 

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine yanıtı EVET olan tüm hastalar Pandemi Polikliniğine Yönlendirilir. Şayet hasta 
yukarıdaki soruların hepsine HAYIR yanıtı vermiş ise aşağıdaki sorulara geçilir (Tablo 1).  

ALTIN KURALLAR: Hastanın negatif PCR testi, hastalık varlığını ekarte etmez.

Aşağıdaki sorulardan herhangi birine yanıtı EVET olan tüm hastalar

Ateş veya öksürüğüz var mı?         Evet                       Hayır 

Öksürüğünüz var mı ?                                       Evet                  Hayır

HayırNefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?        Evet                  Hayır

Tablo 1. Pandemi Polikliniğine Yönlendirme

Aşağıdaki sorulardan herhangi birine yanıtı EVET olan tüm hastalar

Son 14 gün içerisinde yurt dışında bulundunuz mu?         Evet          Hayır 

Son 14 gün içerisinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?   Evet          Hayır 

Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum

 yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı?         Evet          Hayır 

Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan Covid-19 hastalığı tanısı 

olan birisi oldu mu?            Evet          Hayır 

Tablo 2. Pandemi Polikliniğine Yönlendirme
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Yukarıdaki sorulardan herhangi birine yanıtı EVET olan tüm hastalar Pandemi Polikliniğine yönlendirilir. Şayet hasta 
yukarıdaki soruların hepsine HAYIR yanıtı vermiş hasta Covid-19 açısından düşük riskli kabul edilir ve temel şikâyeti göz 
önüne alınarak temel alınarak ilgili bölüme yönlendirilir. 

Bu grup hasta tespit edildiğinde hem hasta için hem de bu hastaya yaklaşımı veya teması olacak sağlık personeli için 
temas önlemleri başlar. Hasta maske takar. Sağlık personeli ise maske, önlük, gözlük, yüz siperliği, eldiven gibi kişisel 
koruyucu ekipman ile donanır. Hasta bundan sonraki aşamada ise Covid-19 hastalığı yönünden değerlendirilecektir. Bu 
arada hastanın genel değerlendirilmesi ve fizik muayenesi yapılır. Hastanın öncelikle kalp atım hızı, ritmi, solunum sayısı, 
kan basıncı, vücut sıcaklığı gibi vital bulgularına bakılır. Genel durumu iyi olmayan, oksijen desteğine ihtiyaç duyan 
hastalara maske veya nasal oksijen desteği başlanır, damar yolu açılır, monitorizasyonu yapılır. Hastanın kan oksijen 
satürasyonu pulse oksimetre gibi hızlı ve non-invazif bir yöntem ile henüz triajda iken değerlendirilmesi önemlidir.  

Hastanın pandemi polikliniğine yönlendirildikten sonraki yapılacak işlem hastanın “Olası Vaka” yönünden klinik 
değerlendirilmesi olacaktır. Olası vaka tanımına uyan vakalardan PCR sonuçları pozitif çıkan vakalar ise “kesin tanı” 
olarak kategorize ediliriler. Fakat enfekte bireylerde yalancı negatif sonuca neden olabilecek faktörler olabileceği akılda 
tutulmalıdır. 

Klinik
Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), diğer coronavirus gibi SARS-CoV2 tarafından oluşturulan temel olarak bir 

“Solunum Sistemi”ni tutan bir viral hastalıktır. Basit bir viral üst solunum yolu enfeksiyonundan, pnömoni, solunum yetmezliği 
ve immun sistemin aşırı yanıt ile karakterize sitokin fırtınası ve sepsis, septik şok çoklu organ yetmezliğine kadar giden bir 
yelpazede seyreder. Temelde Covid-19 enfeksiyonu sorgulaması 3 ana semptom üzerinden yapılmaktadır. Bu üç temel 
hastalık belirtisinin kombinasyonları üzerinden çeşitli algoritmalar oluşturulup vaka tanılaması yapılmıştır.  

Bununla birlikte hastalar hastalık seyri esnasında daha ağır bir tabloya ilerleyebilir,  hatta hastalar acil servise bu 
şekilde başvurabilirler.

CDC özellikle yaşlı ve altta ciddi kalp veya akciğer hastalığı olan kişilerin, Covid-19 hastalığı seyri esnasında çok daha 
ciddi komplikasyonlar geliştirebileceğini bildirmiştir. Bizim de klinik gözlemlerimiz bu yönde olmuştur. Yaşlı, altta yatan 
ciddi hastalığı olan, genel durumu düşkün hastaların oksijen, pozitif inotrop, solunum cihazı desteği ihtiyacı gibi ağır klinik 
seyirleri daha sık görülmüş ve dolasıyla yoğun bakım ihtiyaçları daha fazla olmuştur.   

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hastalık için çok geniş bir semptom yelpazesi vermiştir. Ayrıca dünya 
üzerinde vaka serileri yayınladıkça hastalık belirtilerinin oldukça geniş olduğu daha net ortaya konmuştur (Tablo 4). 

1. Ateş Yüksekliği

2. Öksürük

3. Nefes Darlığı 

  

Ateş, üşüme tireme

Öksürük

Nefes darlığı, nefes almada güçlük

Halsizlik

Kas ve vücut ağrısı 

Baş ağrısı 

Koku ve tat duyusunda kayıp

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı ve dolgunluk hissi

Bulantı veya kusma

İshal

Tablo 3. Covid -19 Hastalarında Ana Temel Bulgu ve Semptomlar

 Tablo 4. Covid -19 Hastalarında Görülebilen Bulgu ve Semptomlarlar

1. Pnömoni

2. Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu

3. Sepsis, septik şok ve multi organ yetmezliği

 Tablo 5 Ağır Covid -19 Vakalarında Kliniklar

Hastalığın yeni ortaya çıkması, vaka havuzlarının genişlemesi ve yayınlanması ile bulgu ve semptomlar hakkında daha 
ayrıntılı bilgiler ortaya konmaya başlanmıştır. Örneğin hastalığın ilk dönemlerinde çok dominant bir bulgu olarak bilin-
meyen “koku ve tat duyusunda kayıp” daha sonraki dönemlerde dikkat edilmesi gereken bir belirti olduğu ortaya çıkmış 
ve TC. Sağlık Bakanlığı rehberlerinde olası tanı tanımlamalarında yerini dahi almıştır. (Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz 
ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri)
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Risk Grupları
Yaşlılar, erkekler, hipertansiyon, DM, kalp hastalığı, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi 

eşlik eden hastalığı olanlar Covid -19 yönünden risklidirler. Bir seride en sık komorbitideler olarak hipertansiyon (%30), DM 
(%19) ve koroner kalp hastalığı (%8) verilmiştir. İlginç bir şekilde ilk dönemler, hipertansiyon için angiotensin-converting 
enzim (ACE) inhibitörü ve angiotensin-reseptor blockerleri (ARBs) kullanılan hastaların bu ilaçları kesmesi gerekebileceği 
düşünülmüştür. Fakat daha sonra hipertansiyonun, Covid-19 enfeksiyonun kötü sonlanım ile ilişkili olduğu yönünde yeteri 
kadar kanıt olmadığı ve bu ilaçların kesilmesine gerek olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca sigara içenlerin Covid bulaşması ve 
seyri yönünden daha riskli gruplar olduğu söylenmiştir. Bu bulaş riskinin artması sigara içen kişilerin herhangi bir şeklide 
enfekte olmuş ellerini sıklıkla dudaklarına götürmesi olduğu vurgulanmıştır. Yine sigaranın öksürme refleksini engellemesi 
ile akciğerleri hastalığa açık hale getirmesi olabileceği söylenmiştir.  

Hastalığın ilk dönemlerinde daha çok yaşlıları etkilemekte ve ölümcül seyrettiği yönündeki bilgiler hastalığın daha 
iyi tanınması ile bir takım değişikliğe uğramıştır. Esasında gençlerin de bu hastalığa yakalandıkları ortaya çıkmış ve 
belirtisiz şekilde temas ile hastalığı yaydıkları yönünde kaygı oluşturmuştur. Hatta semptomlar çıkmadan önceki dönem 
olan presemptomatik evrede, bulaştırıcılığın en yüksek olduğu yönünde söylemler olmuştur.  

İlk değerlendirme sonucunda poliklinik evresinde iki ana grup hasta sınıflanabilir. 

1. Komplike Olmamış Hasta Grubu
2. Pnömoni/Ağır Pnömoni Hasta Grubu  

Komplike Olmamış Hasta Grubu
Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) viral bir solunum yolu hastalığıdır. Bu nedenle ateş, kas/eklem ağrıları, genel 

vücut ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, nazal konjesyon gibi semptomlar, bulgular görülür. Yapılan bir çalışma serisinde, 
hastalığın başlangıcında en sık ateş (%98), ikinci sıklıkta öksürük (%76) ve üçüncü sıklıkta kas ağrısı veya halsizlik (%44) 
olduğu, daha az sıklıkla da balgam (%28), baş ağrısı (%8), hemoptizi (%5) ve ishal (%3) olduğu tespit edilmiştir. 

Bu grup olarak tarif edilen hastalarda 
- Solunum sıkıntısı, taşipne yoktur ve oksijen satürasyonları %93 altında değildir.
- Altta yatan komorbid hastalık (Kardiyovaskülker hastalık, DM, HT, kanser, kronik akciğer hast  

alığı, immunsupresyon) yoktur.
- 50 yaşında üstünde değildir. 
- Başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognoz ölçütleri yoktur.
- Normal akciğer görüntülemesi olan hastalardır.

Bu grup hastadan tam kan sayımı, üre, kreatinin, sodyum, potasyum, klor, AST, ALT, total bilirubin, LDH, CPK, D-Dimer, 
ferritin, troponin, C-reaktif protein gibi kan tetkikleri istenir. 

Covid-19 enfeksiyonu tanısına özgün bir kan testi olmamasına rağmen bu parametrelerin bu dönemde istenmesi iki 
yönden önemlidir. 

1. Bu temel parametreler ile hastanın genel sağlık durumu değerlendirilmiş olur. Hastanın altta yatan bir böbrek, 
karaciğer veya temel sistem fonksiyon bozukluğu, derin bir anemi gibi Covid-19 seyrini etkileyebilecek eşlik eden durumlar 
tespit edilmiş olur.

2. Bir takım parametreler ile Covid-19 klinik seyrinin, hastalığın şiddetini, kişinin immun yanıtı (uygunsuz immun 
yanıt-sitokin fırtınası) ve hatta ilaç seçiminde yol gösterebilecek ipuçları sağlanabilir  

ALTIN KURALLAR: Başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognoza işaret eden (kan lenfosit sayısı < 800/µl veya 
CRP > 40 mg/l veya Ferritin > 500ng/ml veya D-Dimer > 1000 ng/ ml, vb) değerler yakalanabilir.

Pandemi polikliniğimize çok sayıda hasta “komplike olmamış hasta grubu” şeklinde başvurdu. Bir grup hasta ayaktan 
gelen ve ağır hastalık belirtileri göstermeyen hastalar şeklinde idi. Kendilerinde bariz bir Covid–19 vakası ile temas, son 
14 gün içinde yurt dışı seyahat öyküleri olmamasına rağmen (Tablo 2), anamnezlerinde ateş, öksürük veya seyrekte olsa 
solunum sıkıntısı tarifledikleri için doğal olarak pandemi polikliniğine yönlendirilmiş oluyorlardı ve “Olası Vaka” yönünden 
değerlendiriliyorlardı. 

25 Mart 2020 tarihli TC. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) 
rehberinde “Olası Vaka” tanımı söyle verilmiştir.
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Olası Vaka:  
 A: 
-  Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum   

  sıkıntısı), VE  
- Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VE  
- Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakınının yurt dışında  bulunma öyküsü  

 VEYA 
B: 
- Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum    

 sıkıntısı) VE  
- Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Covid-19 vakası ile    

  yakın temas eden 

VEYA 
C: 
- Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) VE  
- Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE 
- Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

*SARI (Severe Acute Respiratory Infections - Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları) son 14 gün içinde gelişen akut  
 solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer  
 görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği 

 
VEYA 
 D:  Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olması ve burun akıntısı olmaması
  

Komplike olmamış hastalık tablosu olarak değerlendirilen hastada PCR testi istenir. Biz Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 
Pandemi Polikliniğinin hemen ön tarafına sürüntü alma kabini kurduk. Bu kabinin yakın olması bize büyük kolaylık sağladı. 
Bu sayede komplike olmamış birçok hastanın PCR için sürüntüleri hızlı bir şekilde alınması sağlanarak hasta birikiminin 
önüne geçildi. 

İlk günlerde aldığımız sürüntülerin sonuçları 48 saat gibi uzun bir sürede çıkıyordu (Testler İl Sağlık Müdürlüğü 
Merkez Laboratuvarına gönderiliyordu). Fakat hemen kısa süre sonra test sonuç süresi kısaldı ve 4-6 saatlere indi (DEÜ 
Laboratuvarlarında). Sağlık Bakanlığı kılavuzlarına göre, PCR sonucuna göre komplike olmamış vakaların yönetiminde 
temel yaklaşım şöyle özetlenmiştir.

PCR sonucu pozitif, komplike olmamış hastalar;
- Semptom ve bulguları düzelenler önerilen tedavi süresini tamamlar, 
- Semptomların düzelmesini takip eden 14. güne kadar evde izole edilir 
- Semptom devam eden, klinik durumu kötüleşenler hastanede tekrar değerlendirilir 

PCR sonucu negatif, komplike olmamış hastalar;
- Semptom ve bulguları düzelenler önerilen tedavi süresini tamamlar, 
- Semptomların düzelmesini takip eden 14. güne kadar evde izole edilir 
- Semptom devam eden, klinik durumu kötüleşenler ikinci örnek alınması ve diğer nedenler     

 açısından hastanede tekrar değerlendirilir

Genel kural olarak tüm Covid-19 vakalarının hastanede yatması gerekmez. Burada dikkat edilecek birtakım noktalar 
vardır. Hastanın yukarıda belirtilmiş olan komplike olmamış hasta grubuna giriyor olması, sosyal desteğini sağlayabilecek 
bir ev ortamına sahip olması, hastanın durumu kötüleştiğinde tekrar hastaneye gelebilme imkanına sahip olması gerekir.

ALTIN KURALLAR: Hastanın PCR testi negatif olsa bile veya klinik şüphe (Ateş, öksürük, nefes darlığı, dinleme 
bulguları) varlığı gibi durumlarda akciğer filmi ve/veya akciğer tomografisi istenmelidir.

Burada klinik değerlendirmede en kritik noktalardan birisi ise hastanın PCR testi negatif olmasına rağmen akciğer 
tutulumunun olabilmesidir. Şöyle ki, kesin vaka tanımı, olası vaka tanımına uyan vakaların solunum yolu örneklerinde PCR 
yöntemi ile SARS-CoV2 saptanan olgulardır şeklinde yapılsa dahi, PCR testi negatif birçok hasta Covid-19 pnömonisin 
tipik akciğer bulguları nedeni ile klinik olarak Covid-19 kabul edilerek tedavi almıştır. Yapılan çalışmalarda bunu destekler 
niteliktedir. Covid-19 şüphesi ile hospitalize edilen 1014 hastanın değerlendirildiği retrospektif bir çalışmada toraks 
bilgisayarlı tomografisinin, başlangıç PCR testine göre daha duyarlı olduğu gösterilmiştir.    
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- Tutulumlar genellikle bilateral, periferal ve dorsal, daha çok orta ve alt zonlarda olup, multilober olma eğilimindedir. 
- Buzlu cam görünümü, 
- Konsolidasyon
- Kaldırım taşı görünümü, 
- Hava bronkogramı, 
- Vasküler genişleme. 

Komplike Olmamış Hasta Grubu (Pnömoni ve Ağır Pnömoni)

Covid-19 e bağlı pnömonisi olan hastalar pnömoninin ağırlığı bakımından pnömonili ve ağır pnömonili diye ikiye 
ayrılır. 

“Hafif Seyirli Pnömoni” diyebileceğimiz bu grup hastada
- Taşipnesi ve hipoksisi olmayan pnömoni: Ateş, öksürük, kas/eklem ve boğaz ağrısı gibi     

 klasik pnömoni belirtili göstermesine rağmen solunum yönünden iyi durumda olan yani solu num sayısı < 30/da 
 kika ve SpO2 %90 üstünde hastalar, 

- Altta yatan komorbid hastalığı (Kardiyovaskülker hastalık, DM, HT, kanser, kronik akciğer hastalığı, immunsupre 
 syon) olmayan,

- 50 yaşından genç,
- Başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognoz ölçütleri olmayan
- Akciğer grafisi veya tomografisinde hafif pnömonileri olan hastalar. 

Bu hastaların yönetimi de aynı, komplike olmamış hastalık şeklinde olur. Sağlık Bakanlığı kılavuzlarında hastane 
eczanesi tarafından verilen hidroksiklorokin sülfat ile ampirik tedavi başlanıp izolasyon önerisi ile eve veya ilgili izolasyon 
alanlarına gönderilebileceği belirtilmektedir. 

Bizim Pandemi Polikliniğimizdeki yaklaşımımız ise hemen çoğu zaman tüm pnömonili hastaların Göğüs Hastalıkları 
bölümü ile konsülte edilmesi şeklinde oldu. Hastanemiz daha salgın ülkemiz sınırlarımdan içeri girmeden gerekli önlemleri 
alıp, bu hastalar için yatak açtığı için bu hastalar genellikle yatırılarak izlendi. Benzer şekilde, pnömonisi olmayan ama 
ateşi yüksek olan ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması dolaysıyla Covid-19 şüphemiz olan 
hastalar ise Enfeksiyon Hastalıkları ile konsülte edildi.  

Sağlık Bakanlığı kılavuzlarına göre, PCR sonucuna göre komplike olmamış vakaların yönetiminde temel yaklaşım şöyle 
özetlenmiştir. 

PCR sonucu pozitif, Hafif Seyirli Pnömoni hastaları;
- Semptom ve bulguları düzelenler önerilen tedavi süresini tamamlar, 
- Semptomların düzelmesini takip eden 14. güne kadar evde izole edilir 
- Semptom devam eden, klinik durumu kötüleşenler hastaneye yatırılır ve tekrar değerlendirilir 
PCR sonucu negatif, Hafif Seyirli Pnömoni hastaları;
- Semptom ve bulguları düzelenler, semptomların düzelmesini takip eden 14. güne kadar evde    

 takip edilir.
- Bulgu ve semptom devam eden, ateşi çıkıp öksürüğü artanlar veya nefes darlığı gelişenler   ikinci   

 örnek alınması ve diğer nedenler açısından hastanede tekrar değerlendirilir

“Ağır Pnömoni” diyebileceğimiz hastalar;
- Taşipnesi ve hipoksisi olan pnömoni: Ateş, öksürük, kas/eklem ve boğaz ağrısı gibi klasik pnömoni be  

 lirtili göstermesine rağmen solunum yönünden iyi durumda olmayan yani solunum sayısı > 30/dakika   
 ve SpO2 % 90 altında hastalar,

- Başvuruda alınmış kan tetkiklerinde kötü prognoz ölçütleri bulunanlar,
- Akciğer görüntülemesinde “bilateral yaygın pnömonisi” olan hastalardır.

Biz Pandemi Polikliniğimizde bu grup hastaları “Göğüs Hastalıkları” bölümü ile konsülte ettik. Bu grup hastalar çoğu 
zaman pandemi polikliniğinin kırmızı alan bölümümde takip edildi. Hastanemizde yatak sıkıntısı çekilmediği için hemen 
çoğu hasta birkaç saat içinde yatırıldı. Daha önce belirtildiği üzere PCR testinin çok duyarlı olmaması ve yalancı negatiflik 
test sonuçları olabileceği için, sonuç beklenmeden direkt olarak Sağlık Bakanlığının tedavi algoritmalarına göre tedavi 
başlandı. 

Kliniği ağır olan hastaların doğal olarak yoğun bakım ihtiyacı yönünden de değerlendirilmesi gerekmekteydi. Bu 
değerlendirme ilk planda Acil Tıp Anabilim Dalı asistanları ve öğretim üyeleri tarafından yapıldı ve gereken hastalar 
Pandemi Yoğun Bakıma alındı. Göğüs ve  Enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere gerekli konsültasyon neticesinde 
hastalar hastanemizin Covid için ayrılmış yoğun bakım yataklarına hızlı bir şekilde alındı. 
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Yoğun Bakım gereksinimi duyan hastaların saptanmasında, öncelikle solunumsal parametreler dikkate alınarak genel 
yoğun bakım kriterleri göz önüne alındı. 

- Dispne ve solunum distresi,
- Solunum sayısı>30/dk,
- PaO2/FiO2 <300,
- Oksijen ihtiyacı izlemde artış gösteren,
- 5 L/dk oksijen tedavisine rağmen SPO2<90 ve PaO2<70,
- Hipotansiyon (SKB<90mmhg veya SKB dan 40 mmHg dan fazla düşüş ve ortalama arter     

 basıncı<65 mmHg, taşikardi>100/ dk),
- Akut böbrek hasarı, akut karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, konfüzyon, akut kanama 
 diyatezi gibi akut organ disfonksiyonu gelişimi ve immünsüpresyonu, 
- Troponin yüksekliği ve aritmi,
- Laktat>2 mmol,
- Kapiller geri dönüş bozukluğu ve cutis marmaratus gibi cilt bozukluklarının olan hastalar.
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PANDEMİ SERVİSİ FİZİKİ YAPISI

*Prof.Dr. HANDAN GÜLERYÜZ, ** Doç.Dr. NEVZAT DEVEBAKAN
*DEÜTF Radyoloji AD. Öğretim Üyesi 

*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü

DEÜ Covid-19 eylem planı dahilinde hastane hizmet birimlerinin reorganizasyonu süreci hızlıca hayata geçirilmiştir. 
Nitekim 18 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi servisi bünyesinde sağlık hizmetleri sunulmaya başlanmıştır.

Pandemi servisini Planlama aşamasında iki farklı plan hazırlanmıştır. Bunlar A planı ve B planı olarak adlandırılmıştır.

A planına göre hastanemiz katlarında yer alan odalar hasta ve çalışan sağlığı açısından tek kişilik olarak planlanmıştır. 
Buna göre hastane katlarında farklı yatak kapasitelerine sahip tüm odalar tek hasta için planlandığında kullanılabilir yatak 
kapasitesi Tablo-1’dedir.

B – planında hasta ve çalışan sağlığını riske atmadan 5 ve 4 kişilik odalar 2 hasta kabul edecek şekilde 3, 2 ve 1 kişilik 
odalarda ise 1 hasta kabul edilecek şekilde optimum sosyal mesafeli oda ve yatak planlaması yapılmıştır. 

B planına göre vaka sayısında artış yaşanması halinde oluşabilecek durumlara hazırlıklı olmak amacıyla tasarlanan 
hastanemizin oda ve yatak planlaması Tablo-2’de saunulmaktadır.

Hastanemiz pandemi sürecinde B- Planı kullanımına ihtiyaç duymamıştır.

Tablo 1. Kapasitesine bakılmadan her odaya sadece 1 (bir) hasta yatırılması halinde.
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Pandemi Servisi 1  
Pandemi Servisi 1, hastanenin 2’inci blok, 6’ıncı katında açılan ilk pandemi servisi olmuştur.  Servis alanlarına giriş 

ve çıkışların kontrolü, izolasyon ve güvenlik için iki yana açılır kayar otomatik kapı montajı yapılmıştır. Hastanede K9 
asansörü olarak adlandırılan asansör bodrum kat ile zemin ve 6. kata tanımlanarak sadece pandemi hastalarının servis, 
poliklinik ve radyoloji alanlarına taşınması için bağlantı sağlanmıştır. Pandemi servisi 1 alanında 6 tanesi süit, 17 tanesi 
özel oda olmak üzere toplam 23 oda düzenlenmiştir. Tüm odalarda havalandırma sistemi taze havalı üfleme-emiş 
birbirinden bağımsız çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Servisin her odasının kendine ait banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve 
TV ünitesi bulunmaktadır.

Pandemi Servisi 2 
Pademi servisi 2, hastanenin 1’inci blok, 6’ıncı katında planlanmıştır. Servis için K9 asansörü bodrum, zemin ve 6’ıncı 

kata tanımlanarak sadece pandemi hastalarının servis, poliklinik ve radyoloji bağlantısı kullanabilmesi sağlanmıştır. 
Pademi servisi 2 alanında 9’u suit, 9 tanesi özel oda olmak üzere toplam 18 oda düzenlenmiştir. Tüm odalarda 
havalandırma sistemi taze hava üfleme - emiş birbirinden bağımsız çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Pandemi servisi 
2’nin her odasının kendine ait banyosu, tuvaleti, buzdolabı ve TV ünitesi bulunmaktadır.

Pandemi Servisi 3  
Pandemi servisi 3, hastanenin 3’üncü blok, 6’ıncı katında planlanmıştır. Bu servis için de K9 asansörü bodrum, 

zemin ve 6’ıncı kata tanımlanarak sadece pandemi hastalarının servis, poliklinik ve radyoloji bağlantısı kullanabilmesi 
sağlanmıştır. Pandemi servisi 3 alanında 6 tanesi süit, 16 tanesi özel oda olmak üzere 22 oda düzenlenmiştir. Tüm 
odalarda havalandırma sistemi taze hava üfleme - emiş birbirinden bağımsız çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Her oda 
tuvalet, banyo, buzdolabı ve TV ünitesi bulunacak şekilde düzenlenmiştir.

Pandemi servisi 4 ve 5 
V. kat Fizik Tedavi ve Nöroloji servislerinde kullanıma açılmıştır. Hasta yatak kapasitesi pandemi 4 de 17, pandemi 5 

de ise 15 olarak oluşturulmuştur. Hastaların sayısı arttıkça servisler açılmış, hasta sayısı azaldıkça servisler kullanımdan 
kaldırılmıştır. En son açık kalan pandemi 1 servisi 21 yatak kapasitesi ile Haziran ayında hasta kabulüne devam 
etmektedir.  
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PANDEMİ SERVİSLERİNDE TETKİK, 
TEDAVİ VE İZLEM SÜREÇLERİ

*Prof.Dr. VİLDAN AVKAN OĞUZ, **Prof.Dr. OĞUZ KILINÇ
*DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi 

**DEÜTF Göğüs Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi

Pandemi polikliniğinde değerlendirilen ve yatış kararı verilen hastalar pandemi servisleri arasında belirlenen yatış sırasına 
göre ilgili servisten sorumlu öğretim üyesi ve servis sorumlusu uzmana bilgi verilerek yatırıldı. Yatışında ilgili vardiyada 
görevli uzmanlık öğrencileri tarafından hasta odasında değerlendirilerek sorumlu öğretim üyesi/ günün sorumlu konsültan 
ekibiyle birlikte tetkik ve tedavileri planlandı. Covid-19 tanısıyla izlenen hastaların izlemi, hastalık yönetiminde kullanılan 
tetkikleri, tedavi ve taburculuk kararları Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından oluşturulan tanı ve tedavi rehberlerindeki 
önerilere uygun şekilde yapıldı. Rehberler pandemi sürecinde 5 kez (18 Mart / 25 Mart / 02 Nisan / 09 Nisan ve 14 
Nisan 2020) revizyon geçirdi. Bu revizyonlar Sağlık Bakanlığı web sitesinde açıklandığında halen tedavi gören hastaların 
tedavi şemaları da anında güncel rehbere uygun hale getirildi. Hasta tedavileri sırasında klinik gözlemler rehberlerle 
uyuşmadığında, bu gözlemler İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı Pandemi Kriz masasındaki ilgililerle ve Bilim 
Kurulu Üyeleriyle paylaşılarak rehberlerde yapılan değişikliklere katkıda bulunuldu. Örneğin ilk rehberde favipiravirin 
yoğun bakım endikasyonu olan hastalarda kullanılması gerektiği belirtilmekteydi. Klinik gözlemlerimiz daha erken evrede 
kullanılmasının yararlı olduğunu gösterdi bu gözlemimizi belirttiğimiz gibi ilgili mercilerle paylaşarak rehberlerde daha 
erken dönemde kullanılması önerisine katkı sunmuş olduk.  

Servise yatan tüm hastaların viziti, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez servis sorumlu öğretim üyesi tarafından 
bizzat hastalar görülerek gerçekleştirildi. Bu vizitler sırasında bulaş riskini azaltmak için sağlık çalışanları kişisel koruyucu 
ekipmanlarını eksiksiz kullandı. Ayrıca her gün hasta başı vizitleri sonrasında bilgisayar üzerinden tüm pandemi servis 
sorumlu öğretim üyelerinin, uzmanlık öğrencilerinin, ilgili konsültan öğretim üyelerinin katıldığı “Dosya viziti veya Konsey” 
adı verilen toplantılar sosyal mesafeye dikkat edilerek ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmak kaydıyla gerçekleştirildi. 
Bu dosya vizitlerinde tüm hastalar yeniden gözden geçirilerek hem tetkik ve tedavilerin uygunluğu ve tüm servislerdeki 
hastaların tetkik/tedavilerinin standardizasyonu sağlandı hem de yeni tanıştığımız Covid-19 hastalığıyla ilgili bilgi 
paylaşımı yapılarak hizmet içi eğitim yapılmış oldu. Bu eğitimlerde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs 
Hastalıkları, Dahiliye, Kardiyoloji, Psikiyatri, Anestezi ve Dahiliye Yoğun Bakım ve bazen Radyoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyelerinden en az birer kişi mutlaka bulundu. 

Hastalardaki anlık değişimler veya vizitler sonrası oluşan olaylardan haberdar olmak, hızlı karar vermek amacıyla 
7/24 çalışan “Pandemi Servis” ismi verilen yazışma grubu oluşturuldu. Bu yazışma gruplarında pandemi servislerinde 
çalışan tüm yardımcı sağlık personelleri, uzmanlık öğrencileri, pandemi sorumlusu uzmanlar, pandemi servis sorumlusu 
öğretim üyeleri ile konsültan öğretim üyeleri bulundular. Yatan hastalardan sorunu olanlar bu grupta uzmanlık öğrencileri 
tarafından paylaşıldı ve gruptaki uzman ve/veya öğretim üyeleri önerilerini bu grupta paylaşarak hastaların sorunlarının 
hızlı ve etkili şekilde çözülmesi sağlandı. Ayrıca tıbbi veya sosyal, potansiyel sorun olabilecek durumlarla ilgili olarak da 
aktif davranılarak sorunun büyümesine müsaade edilmeden çözümlendi.  

Pandemi servisi nöbet listeleri ve koordinasyonu Prof. Dr. Fırat Bayraktar tarafından planlanmıştır.Bu planlamada 20 
Nisan 2020’den itibaren Doç Dr Göksel Bengi ve Öğr. Gör. Uz. Dr. Serhan Derici yardımcı olmuştur.  Pandeminin ilk 
haftasında İç hastalıkları asistanları ile başlayan hasta izlemi, takip eden haftalarda yataklı kliniği olan dahili ve cerrahi 
bilimler asistanlarının görevlendirilmesiyle devam etti. 

Tüm ekibe özverili çalışmaları ve paha biçilmez katkıları için teşekkür ediyoruz.



70

PANDEMİ YOĞUN BAKIMLAR FİZİKİ YAPISI

*Uzm.Dr. BİŞAR ERGÜN, *Uzm.Dr. FERHAN DEMİRER AYDEMİR
**Prof.Dr. ALİ NECATİ GÖKMEN

*DEÜ Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (Covid YBÜ)
**DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi 

Covid-19 hastaları evde tedaviden yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tedaviye kadar her türlü sağlık hizmetine gereksinim 
duyabilmektedirler. SARS-CoV2 ile enfekte olan hastaların yaklaşık üçte birinde YBÜ yatış gereksinimi ortaya çıkmaktadır. 
Ülkeler ve hastaneler arasındaki farklılıklara da bağlı olarak, Covid-19 hastalarının yoğun bakıma tedavisine gereksinimi 
%5 -32 arasında değişmektedir.

DEÜ Hastanesinde erişkin yoğun bakım yatak sayısı toplamı 74’dür. Bu yoğun bakım yataklarının dağılımı incelendiğinde 
III. Düzey yoğun bakım yatak sayısı Anestezi Yoğun Bakım (AYB) ünitesinde 18; Dahili Bilimler Yoğun Bakım (DYB) 
ünitesinde 19; Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinde 16 yatak olmak üzere toplam 53 yataktır. II. Düzey yoğun 
bakım yatak sayısı ise Kardiyoloji Yoğun bakım ünitesinde 15, Nöroloji İnme ünitesinde ise 6 yatak olmak üzere toplam 
21 yataktır. Hastanemizde III. Düzey yoğun bakım ünitelerimizde toplam izole oda sayımız toplam 6 yataktır. Hiçbiri 
negatif basınçlı izole oda olarak planlanmamıştır.  

Tüm bu yoğun bakım yataklarına ilave olarak yoğun bakım hastaların bakımına uygun fiziksel altyapıya sahip tüm 
klinik alanlar belirlenmiştir. Bunlar ise; servislerde daha önce yoğun bakım odası olarak hizmet etmiş odalar, perioperatif 
monitörizasyon/derlenme alanları, yoğun bakımda kullanılmayan alanların aktive edilmesi ve hizmet dışı bırakılmış yoğun 
bakım alanları olarak saptandı. Bu alanlar saptanırken belirlenen kriterler: en az iki oksijen çıkışı, bir hava çıkışı, iki 
aspirasyon çıkışı, en az on iki adet elektrik prizi, monitör olması idi.

Yoğun bakım girişlerinde kişisel koruyucu ekipman giyme ve çıkarma alanları ile temiz ve kirli alan ayrımı yapılarak, 
bu bölgelere yoğun bakım ekibinin kullanabileceği dolaplar yerleştirildi.

Pandemi bize göstermiştir ki; yoğun bakım alt yapısı yoğun bakım tedavi ve etkinliğinde en önemli basamaktır. Etkili 
ekip çalışması için yeterli donanım ve fiziki koşullar yoğun bakım sağlık hizmetinin en önemli önceliğidir.

Kaynaklar
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Wuhan, China. Lancet. 2020; 395: 497-506.
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PANDEMİDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İŞLEYİŞİ

*Uzm.Dr. VECİHE BAYRAK, *Uzm.Dr. SİNEM ARIK 
**Prof.Dr. ALİ NECATİ GÖKMEN

*DEÜ Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (Covid YBÜ)
**DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi 

Covid-19 salgını büyük bir olasılıkla ülkemizde yoğun bakım ünitelerindeki iş yükünü çok artıracaktır. Yoğun bakım 
çalışanları ülkemizdeki tüm sağlık çalışanları gibi topluma hizmet etmeye hazır, eğitimli ve profesyonel bir iş gücüdür.  
Pandemide yoğun bakım ünitesinin (YBÜ) işleyişi için hazırlanan bu eylem planı, pandemi durumunda yüksek kaliteli klinik 
tedavi ve bakım planı sunmak için hazırlandı.

Bu yoğun bakım eylem planı, yoğun bakım ünitelerini ve yoğun bakımda çalışan sağlık personeli, malzeme eksiklikleri, 
tedarik zinciri sorunları, işgücü planlanması zorlukları nedeniyle karmaşık olabilecek durumları ve Covid-19 nedeniyle 
beklenen hasta artışına hazırlamaya odaklanmak üzere planlandı. Sadece Covid-19’ lu hastalar için değil, tüm hastalar için 
sınırlı YBÜ kapasitesi üzerindeki yükü en aza indirmek ve yoğun bakım işgücünün sağlığını, refahını ve sürdürülebilirliğini 
korumak için bu eylem planı hazırlandı. 

Bu plan, pandeminin yoğun bakım ünitesinin günlük aktivitesine bağlı ihtiyaçları karşılama kapasitesi üzerindeki 
etkisine dayanan aşamalı ve kademeli bir yanıta göre hazırlandı (Tablo 1). Ayrıca, rutin YBÜ talebini azaltmak için 
yapılması gerekenler (Bölüm 1), hastane genelinde fiziksel YBÜ yatak alanı kapasitesi tanımlanarak bunları arttırmaya 
yönelik yapılacaklar (Bölüm 2 ve 3) ile ayrıca ilgili ekipman ve iş gücü gereksinimlerinin (Bölüm 4) genel hatları planlandı. 
Pandemi sırasındaki iletişim durumu (Bölüm 5), enfeksiyonun kontrolü güvenli çalışma ortamının sağlanması, personelin 
güvenliğine yönelik alacağı tedbirler (Bölüm 6) için plan yapıldı. 
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1 -YBÜ TALEBİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNLEMLER
Yoğun bakım hizmetleri talebini azaltmak için aşağıdaki önlemler uygulanmalı ve yoğun bakım  talebi kapasiteyi 

aşmadan önce yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır.

A. Acil Olmayan Cerrahi Operasyonların Ertelenmesi veya İptal Edilmesi
Planlanan operasyonun ertelenmesi için uygun bir sürecin oluşturulması adına YBÜ, cerrahi, anestezi ve hemşirelik 

hizmetlerinin ortak kararları alındı ve Başhekimliğe bildirildi. Eğer elektif cerrahi yapılmasına karar verilirse; yoğun bakım 
ünitesinin çalışma koşullarının da dikkate alınacağı ortak bir karar alma modeli kullanıldı.

B. Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları ile Ortak Kararların Alınması
Uygun hastaların naklini ve bakımını kolaylaştıran ve gereksiz hasta transferlerini en aza indiren yaklaşımlar benimsendi.

C. YBÜ’ne Yatması Gereken ve Covid-19 Olmayan Hastaların YBÜ Kabulü
Yalnızca monitörizasyon gereken hastaların kendi servislerinde tedavi ve bakımları yapıldı. Mekanik ventilasyon 

yapılması gereken hastaların yoğun bakım kabulüne öncelik verildi. Bunun sonucunda ise;

• Acil serviste veya resüsitasyon odasında hastaların kalma süresinin kısalması
•  Hastaların monitörizasyonunu kolaylıkla yapabilecek özelleşmiş alanlara kabulü
•  Servislerde Düzey II YBÜ ihtiyacı olan hastaların yönetilmesine ek destek/gözetim yapılması sağlanabildi.

D. Serviste Yatan Hastaların Yoğun Bakım İhtiyaçlarının Proaktif Değerlendirilmesi
Servislerde tedavi ve bakım hizmetleri yapılan hastalarda YBÜ ihtiyacının oluşmasını önlemek için proaktif olarak her 

gün değerlendirilmesi ve erken tedavi hedefleri konarak izlenmeleri sağlandı. Bunun sonucunda, yoğun bakım ünitesine 
yatış ihtiyacının azaltılmasına çalışıldı.

2. HASTANE GENELİNDE YBÜ KAPASİTESİNİ ARTTIRMA ÖNLEMLERİ 
YBÜ Alanları (Fiziksel Altyapı)
Hastanemizde “YBÜ Triaj Alanı” oluşturuldu. Şüpheli Covid-19 tanısı olan ve mekanik ventilasyon desteğine ihtiyaç 

duyan hastaların,  tanısı kesinleşene kadar bu alanlarda takip ve tedavi edilmesi planlandı. Hastanemiz için bu alanlar 
belirlendi. Anestezi Yoğun Bakım (AYB) ve Dahili Bilimler Yoğun Bakım (DYB) ünitesinde yatmakta olan hastaların taburcu 
olabileceklerinin hızla taburculukları sağlandı, geriye kalan hastaların da Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ‘ne 
nakli yapıldı. Böylelikle AYB ünitesi şüpheli Covid-19 hastaları için triyaj YBÜ oldu.

Covid-19 kesin tanısı alan ve yoğun bakım endikasyonu konan hastalar için ilk planda Faz 1 ünitesi olarak adlandırılan 
bölüme 2 hasta alındı. Daha sonra gelen hastalar için; AYB ünitesine yatan hastaların Covid-19 kliniği uygun olanların 
uygun servislere yoğun bakım ihtiyacı devam edenlerin ise ilk önce DYB ünitesine, DYB ünitesi yatağı yetersiz kalırsa 
diğer yoğun bakım servislerindeki boş yataklara yatırıldı. Böylelikle ilk planda Covid-19 kesin tanısı alan yoğun bakım 
ihtiyacı olan hastalara özelleşmiş yoğun bakım hizmeti sağlandı. AYB ünitesindeki toplam 20 yatak dolduktan sonra DYB 
ünitesindeki yataklar kullanıma açıldı. DYB ve AYB yatakları (toplam 41 yatak) dolduğunda sırası ile Nöroloji İnme Ünitesi, 
Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi, ve son olarak PACU servisine hasta yatırılması planlandı. 

Ayrıca yoğun bakım hastaların bakımına uygun fiziksel altyapıya sahip tüm klinik alanlar belirlendi. 

Bunlar:

• Servislerde daha önce yoğun bakım odası olarak hizmet etmiş odalar
• Perioperatif monitörizasyon/derlenme alanları
•Yoğun bakım içinde kullanılmayan, inaktif kalmış alanlar 
• Hizmet dışı bırakılmış yoğun bakım üniteleri (ör. “Eski” YBÜ)
  Ancak bu alanların kullanımı için olmazsa olmaz kriterler olan: 
• En az iki oksijen çıkışı
• Bir hava çıkışı
• İki aspirasyon çıkışı
• En az on iki adet elektrik prizi
• Monitörün varlığının da kontrolü sağlandı.

Hastanemiz, bu alanların hızlı bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayan süreçleri geliştirdi ve potansiyel olarak farklı 
fiziksel konumlarda yoğun bakım personelinin çalışmasını sağlayan

işgücü modellerini oluşturdu. Tüm bu standartların karşılanması pandeminin ileri evrelerinde başarılamaz ise, hastaların 
klinik ihtiyaçlarına ve mevcut kaynaklara göre bu standartların tekrar gözden geçirilmesinin gerekebileceği düşünüldü. 

3. MEVCUT YBÜ KAPASİTESİNİ ARTIRMA ÖNLEMLERİ 
 YBÜ hasta taburculuğunun kolaylaştırması
Yoğun bakım ünitesinden mekanik ventilasyon destek ihtiyacı kalmayan hastaların Covid-19 özelleşmiş servislerine 

(Pandemi servisi) hızlı bir şekilde transferi sağlandı. Bu transfer için tüm paydaşlarla koordineli süreçler oluşturuldu.
4. YBÜ EKİPMANI VE İŞGÜCÜ 
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Ekipman
Olguların yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi için gerekli ve eksik olan malzemelerimizin listesi çıkarıldı ve 

eksiklikler Başhekimliğimiz tarafından hızla tamamlandı.
Eksiklerin tamamlanması yanında YBÜ lerinin sarf malzemeleri ve tek kullanımlık malzemeler dahil mevcut ekipman 

stoklarının  (örn. Ventilatörler, diyaliz tedavisi için gerekli malzemeler, intravenöz infüzyon pompaları) sayısı belirlendi. 
Yoğun bakım üniteleri ayrıca ek ekipmanların temini, depolanması ve satın alınması için yapılması gerekenler için hastane 
yönetimi ile iletişim içinde bulundu ve bu süreçleri tanımladı.

Bu tanımlamalar içinde:
• Ameliyathanelerden/perioperatif ortamlardan ekipman temini 
• Halen kullanılmayan eski fakat fonksiyonel ekipman (örn. çalıştırılabilen eski ventilatörler) 
• Üreticiler ve tedarikçiler listesi
• Hastane, İzmir bölgesi veya ulusal acil durum stokları  bulunmaktaydı.

İşgücü
A. Genel İlkeler
Potansiyel işgücü sıkıntısı nedeniyle, yoğun bakım deneyimi olmayan eğitimli tıp, hemşirelik ve yardımcı sağlık 

personelinin yoğun bakım hastalarının tedavi ve bakımına yardımcı olması gerektiği kararlaştırıldı. Bu, yoğun bakım ünitesi 
yetkileriyle ve yoğun bakım eğitimi almış personelin gözetimi altında, ekip tabanlı bakım modeli kullanarak gerçekleştirildi.

Yoğun bakım üniteleri ve hastaneler, sağlık bakanlığı yoğun bakım yönetmeliğine göre personel için minimum 
standartları karşılamaya öncelik verildi. 

İşgücü planlamasının; kişisel koruyucu ekipman (KKE) takma ve çıkarma ek iş yükü, ek dinlenme günlerine duyulan 
ihtiyaç ve enfeksiyonu önleme gibi klinik olmayan görevlere personel tahsis etme ihtiyacı gibi pandemiye özel gereksinimleri 
dikkate alındı.

B. Hemşireler
Yoğun bakım hastalarına bakım yapabilen tüm hemşirelerin net sayısı belirlendi. 
•  Yoğun Bakım eğitimi veya deneyimi olan ancak şu anda YBÜ’de çalışmayan hemşireler (ör.   

yeniden görevlendirilmiş, idari veya klinik olmayan görevlerde çalışan, yakın zamanda iş    g ü c ü n d e n 
ayrılmış)

• Hastanenin diğer yoğun bakım ünitelerindeki yoğun bakım hasta deneyimi olan hemşireler 
•  Yoğun bakım ortamını bilen hemşireler (ör. anestezi derlenme hemşireleri)
Bu hemşirelerin deneyimli bir yoğun bakım hemşiresinin gözetimi altında çalışması sağlandı.

C. Tıbbi Personel
 Yoğun bakım ünitesine yönelik ek tıbbi personelin aşağıdakiler göz önünde bulundurarak 
seçilmesi planlandı. Ancak tıbbi personel gereksinimiz olmadı. 
•  Yoğun bakım eğitimi almış ancak şu anda YBÜ’de çalışmayan kıdemli sağlık personeli
•  Anestezi uzmanları (cerrahi aktivitede azalma nedeniyle)
•  Yoğun bakım deneyimi olan sağlık personeli
•  Yoğun bakım deneyimine sahip yoğun bakım uzmanları

D. Yardımcı Sağlık Personeli
 Yoğun bakım ünitelerinde çalışma deneyimi olan yardımcı sağlık personeli sayısı belirlendi.

E. Dikkat Edilecek Diğer Noktalar
Sürdürülebilir bir iş gücü sağlamak için aşağıdakileri de düşünerek;
•  Eve gidemeyen personel için konaklama
• Bilgilendirme ve psikolojik destek  (Artan iş yükü, kişisel güvenlik kaygısı ve aile üyelerinin    

sağlığ nedeniyle personelin moralinin olumsuz etkilenmesini önlemek açısından)
• Personel moralinin korunması için yapılması gerekenler planlandı. 

5. İLETİŞİM PLANLARI
Hastane genelinde “Covid-19 YBÜ İletişim Ağı” kurularak aktif iletişim sağlandı, günlük yeni vaka, taburculuk, ölüm, 

demografik veriler, hastalık ciddiyet verileri ve YBÜ yatak durumu bu ağ üzerinden takip edildi. Yoğun bakım yükü ve 
kapasitesi gerçek zamanlı olarak ölçüldü ve ilgili hastane içi idari makamlarına iletildi. Hem hasta sonuçları hem de 
personel refahı izlendi.

Personel ile iletişim
Departmanlar arası iletişim; hastane ve daha geniş YBÜ topluluğu içinde personel güvenliğini sürdürmek ve kaliteli 

yoğun bakım hizmeti vermek için hayati öneme sahipti. Hastane ve YBÜ' nin personelinin; politika, iş akışı veya diğer 
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ilgili alanlardaki herhangi bir bilgi değişikliği hakkında bilgilendirmek için, personelin kurumsal e-posta ve mesajlaşma 
uygulamalarını (güvenli ve onaylı platformlar) kullanması gerekliydi.

Yüz yüze toplantılar iptal edildi. 

Hasta yakınları ile iletişim, ziyaretler
Yoğun bakımda yakını bulunan kişinin stresi göz önüne alınarak ve hasta ziyaretlerinin yasaklanması nedeniyle, hasta 

yakınlarına haftanın üç günü (pazartesi, çarşamba ve cuma günleri) telefon ile bilgi verildi.

6. GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMA - PERSONELİN KORUNMASI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Enfeksiyon kontrolü
Covid-19' a maruz kalmayı kontrol etmek sağlık çalışanlarını korumanın temel yöntemidir. 

A-Çalışma Ortamı
Mühendislik kontrolleri 
Mühendislik Kontrolleri, tehlikeyi kişi ile temas etmeden önce kaynağında gidermek üzere tasarlandı. Hastalar düşük 

derecede uygun alanlar kullanılmadan önce yüksek derecede uygun mühendislik kontrol alanlarına yerleştirildi.  Hasta 
bakım alanları şunları içerir:

Negatif basınçlı izolasyon odaları havadaki enfeksiyonu bulaştırabilen hastaları izole etmek için kullanılan odalardır. 
Negatif bir basınç odası, kişisel koruyucu ekipman (KKE)'leri takmak ve çıkarmak için fonksiyonel bir antre alanına sahiptir. 
Oda içinde havadan bulaş açısından KKE önlemleri hala gereklidir, bu nedenle KKE takıp çıkarma, antre alanında yapılır. 
Standart odalar enfeksiyonu, damlacık veya temas yollarından bulaştırabilen hastaları izole etmek için kullanılabilecek 
odalardır. 

Covid-19 hastalarının, ideal olarak, negatif basınçlı tek odada tedavi edilmelerinin önerilmesine rağmen, tercih KKE’nin 
takılması ve çıkarılması için ayrılan açık alanlara sahip tek kişilik odaların kullanılmasından yana oldu. Tüm tek kişilik 
odalar tükendikten sonra, hastalar Covid-19 olmayan hastaları içeren alanlardan fiziksel olarak ayrı olan alanlarda 
kohort edildi. Bir veya daha fazla Covid-19 hastasının bulunduğu yoğun bir YBÜ kohortlu bölgede tüm alanda hava 
yoluyla enfeksiyonunun önlenmesine yönelik KKE önlemleri alınması önerildi.

 İdari kontroller
Pandemide, yoğun bakım ünitesindeki hastaların bakımı, diğer tıbbi ekibin yoğun bakım ünitesine katılım ihtiyacını 

sınırlamak için yoğun bakım uzmanına bırakıldı. 

Tüm hastalar potansiyel Covid-19 enfeksiyonu için değerlendirildi. Hasta taramasının, Covid-19 vaka tanımı için en son 
ulusal rehber önerileriyle uyumlu olmasına ve klinik geçmiş, temas ve seyahat öyküsünün belirlenmesini içermesine dikkat 
edildi. Risk altındaki hastalar izole edildi ve Covid-19 için test edildi.

Tüm hastanelerin, kişisel koruyucu ekipman uygunluğu ve yeterliliği konusunda personel eğitiminin bir kaydını tutması 
ve tüm yoğun bakım ekibinin kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitim almış olması gerekliliğine uyuldu. 
Sadece bu eğitimi almış, yeterliği olan personelin Covid-19 hastalarına bakması uygun bulundu.

Kişisel koruyucu ekipman kullanımında gözlenen her ihlal,  olay yönetimi sistemine iş sağlığı ve güvenliği riski olarak 
kaydedildi. İhlalin bir değerlendirmesi yapılarak, ihlalin bir öz-izolasyon dönemi gerektirip gerektirmediği konusunda bir 
enfeksiyon hekimi tarafından kontrol değerlendirmesi yapıldı.

B-Personelin Korunması

Kişisel koruyucu ekipman
Yoğun bakım ünitesinde, kritik hastalığın doğası gereği daha yüksek viral yük ve aerosol üretici prosedürlerin olması 

nedeniyle, aerosol haline gelmiş virüsün sağlık çalışanı ortamına yayılma riski artar. Bu nedenle, yoğun bakımdaki tüm 
Covid-19 hastaları bakımı için hava yolu ile bulaşan hastalıklar için kişisel koruyucu ekipman önlemlerinin kullanılması 
önerildi. Bu öneri, yoğun bakım ünitesi olmayan ortamlarda yüksek akım nazal oksijen kullanılan hastaların bakımı için 
de gerekli görüldü.

Ayrıca, aerosol üretme prosedürlerinin en aza indirilmesi sağlandı. Aerosol üreten işlem yapılması gerekiyorsa, 
prosedürün negatif basınçlı bir odada tamamlanması sağlandı. Bu mevcut değilse, tek bir oda kullanılması planlandı.

 Aerosol üreten işlemler olarak şunlar belirlendi:
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- Entübasyon
- Ekstübasyon
- Bronkoskopi
- Yüksek akımlı nazal oksijen kullanımı
- İnvaziv olmayan ventilasyon (özellikle uygun olmayan bir maske ile)
- Trakeostomi
         personel koruyucu ekipman konusunda Pandem, Eğitim Birimi tarafından uygun eğitimler verildi.

C- Personel Bakımı ve Refahı
Personelin bakımı ve korunmasına odaklanmak; personelin refahı için ve güvenli, sürdürülebilir bir işgücü sağlamak, 

yüksek kaliteli klinik bakımı sürdürmek için kesinlikle hayati öneme sahiptir. Bu nedenle yoğun bakım personelinin 
muhtemelen hem işte hem de evde artan bir kaygı ile artan bir iş yüküne sahip olacağı unutulmayarak buna yönelik destek 
uygulanması planlandı.

Okul kapatılması gibi sosyal aksama dönemlerinde, sağlık çalışanlarının hala işe devam edebilmelerini sağlamak için 
uygun önlemlerle desteklenmeleri gerektiğine karar verildi.

Hastanemiz yoğun bakımındaki tüm personelin aşağıdakilere sahip olması sağlandı:

• Her vardiyadan önce değiştirilebilecek temiz formalar
• Çalışma saatlerine uygun yiyecek ve içecek 
• Her vardiyanın başında ve sonunda personel vücut sıcaklığı ölçümleri kontrolleri ve raporlaması 

Pandemide yoğun bakım işleyişi açısından bir düzenin takip edilmesinin verimliliği arttıracağı, olası riskleri azaltacağı 
saptanmıştır. Bir işleyiş düzeni oluşturmak kadar bu düzeni sağlayacak koşullara uyulması ve uyum oranının arttırılması için 
gerekli kontrollerin yapılması da şarttır. Mevcut yoğun bakım ünitelerimizde işleyişle ilgili koşullara tamamiyle uyulmasının 
olumlu sonuçları gözlemlenmiştir.

Kaynaklar

1.Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 
20.07.2011 - 28000'2. Australian and New Zealand Intensive Care Society (2020) ANZICS Covid-19 Guidelines https://
www.anzics.com.au/wp-content/uploads/2020/04/ANZI_3367_Guidelines_V2.pdf
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COVİD-19 OLGULARININ YOĞUN BAKIM TETKİK VE TEDAVİLERİ

*Uzm.Dr. MEHMET NURİ YAKAR, *Uzm.Dr. MEHMET ÇAĞATAY GÜRKÖK, 
*Uzm.Dr. DAMLA ERNUR, **Prof.Dr. ALİ NECATİ GÖKMEN

*DEÜ Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (Covid YBÜ)
**DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi 

Covid-19 olgularının yoğun bakım yatış kriterleri TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmış olan Covid-19 (SARS-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberinde belirlenmiştir. Bu rehbere göre Covid-19 olgularında, 
Tablo 1’de belirtilen durumların bir veya birkaçının gözlenmesi halinde, yoğun bakım ünitesi sorumlu hekiminden 
konsültasyon istenmesi ve hastanın birincil hekimi ile yoğun bakım hekiminin ortak kararı neticesinde hastanın yoğun 
bakım ünitesinde tedavisinin devamının sağlanması önerilmektedir.

Tablo 1. Covid-19 Olgularında Yoğun Bakıma Yatış Kriterleri*
• Dispne ve solunum sıkıntısı
• Solunum sayısı >30/dk 
• O2 ihtiyacının artış göstermesi
• 5 L/dk O2 desteği altında SpO2 <%90 ve PaO2 <70 mmHg 
• 5 L/dk O2 desteği altında PaO2/FiO2 <300 
• Hipotansiyon (SAB <90 mmHg ve olağan SAB dan 40 mmHg den fazla düşüş ve OAB <65   

mmHg, Taşikardi, KTA >100/dk)
• ABH, KCFT de akut bozukluk, konfüzyon, akut kanama diyatezi gibi akut organ disfonksiyonu   

gelişimi ve immünsüpresyon
• Troponin yüksekliği ve aritmi
• Laktat >2 mmol
• Kapiller geri dönüş ve cilt perfüzyon bozukluğu
*Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covid-19 (SARS-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi, 14 

Nisan 2020, Ankara
SAB: Sistolik arteryel basınç, OAB: Ortalama arteryel basınç, KTA: Kalp tepe atımı, ABH: Akut      

böbrek hasarı, KCFT: Karaciğer fonksiyon testleri

Test sonucu pozitif saptanan ve hastane servis koşullarında takip edilen hastalardan hastalığın semptomları devam eden 
veya klinik durumu kötüleşen hastalar, ileri tedavi seçenekleri açısından yoğun bakım tedavi önerileri ile değerlendirilir.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden olguların PCR testleri 24 saat ara ile iki kez negatif olarak sonuçlanmışsa, 
ilave olarak hemodinamik instabilite olmaksızın, başta solunum sistemi olmak üzere, organ destek ihtiyacı bulunmayan 
hastalar servise çıkarılabilir.

Covid-19 hastalarında hipoksemik solunum yetmezliği sıklıkla gözlenen bir durum olup prevalansı %19'dur. Mekanik 
ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği ile ilişkili risk faktörleri, ileri yaş (>60 yaş), erkek cinsiyet, diabet, malignite 
ve immunsupresyon gibi altta yatan komorbiditelerle ilgilidir. Hastalardan SpO2<%90-92 ise oksijen desteği verilmesi 
önerilmektedir. Oksijen desteği altında akut hipoksemik solunum yetmezliği olan olgularda, SpO2 hedefi %96’ya kadar 
hedeflenmelidir.

Konvansiyonel oksijen tedavisine rağmen akut hipoksemik solunum yetmezliği olan hastalar için yüksek akım nazal 
oksijen (YANO) tedavisi önerilir. Akut hipoksemik solunum yetmezliğinde non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NIPBV) 
ile karşılaştırıldığında YANO ile oksijen desteği uygulanan olgularda entübasyon gereksiniminin azaldığına dair mevcut 
kanıtlar bulunduğundan YANO, NIPBV’den daha öncelikli olarak önerilmektedir. 

Akut hipoksemik solunum yetmezliği olan Covid-19 olgularında, eğer YANO tedavisinin uygulanması mümkün değilse 
NIPBV tercih edilebilir. Helmet maske ile NIPBV kullanımının bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Helmet maskenin öncelikli 
kullanımı ile ilgili bir kanıta dayalı öneri bulunmamaktadır. Covid-19 hastalarının bazılarında, akut hiperkapnik solunum 
yetmezliği veya akut kardiyojenik pulmoner ödem gibi diğer solunum yetmezliği formlarının solunum sıkıntısının nedeni 
olduğu biliniyorsa, NIPBV desteği yararlı olabilir.

Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) tanısı nedeniyle mekanik ventilasyon desteği uygulanan Covid-19 olgularında, 
akciğer koruyucu ventilasyon için düşük tidal volüm (4-8 mL/kg) tercih edilmelidir. Plato basıncı (Pplat) <30 cmH2O 
üzerine çıkılmamalıdır. Pplat >30 cmH2O ise, tidal volüm azaltılmalıdır. Orta veya ağır ARDS tanısı konmuş ve mekanik 
ventilasyon desteği uygulanan Covid-19 hastaları için yüksek PEEP uygulanabilir. Yüksek PEEP uygulanan hastalarda 
barotravma riski açısından dikkatli olunmalıdır.

Orta ve ağır ARDS olgularında, akciğer ventilasyon-perfüzyon eşleşmesinin düzeltilmesi amacıyla günde en az 16 saat 
pron pozisyonda ventilasyon yapılmalıdır. 
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Orta ve ağır ARDS olgularında, ventilasyon tedavisinin devamlılığı için kas gevşeticiler aralıklı olarak intravenöz bolus 
uygulanabilir. 

Bu hastalarda, rekruitment manevrası da önerilmektedir. Olgularda,  tüm redavi seçeneklerininin kullanılmasına rağmen 
hipokseminin düzeltilememesi venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO: Extracorporeal membrane 
oxygenation) tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

Sepsis, şüpheli veya kanıtlanmış enfeksiyona karşı düzensiz bir konakçı yanıtının neden olduğu hayatı tehdit eden bir 
organ işlev bozukluğudur. Covid-19 ve sepsisli hastaların klinik durumları ciddidir ve multiorgan tutulumunun çok çeşitli 
belirti ve bulguları ile karakterizedir. Bu belirti ve bulgular arasında şiddetli dispne ve hipoksemi, azalmış diürez ile böbrek 
yetmezliği, taşikardi, bilinç durumunda değişiklik, hiperbilirubinemi, asidoz, laktat artışı, koagülopati ve trombositopeni 
bulunur. Septik şok ise sıvı tedavisine rağmen düzelmeyen refrakter hipotansiyonun gözlenmesi, ortalama arter basıncı 
(OAB) ≥65 mmHg tutmak için vazopressör ihtiyacının olması ve laktat düzeyinin >4 mmol/L olması ile karakterizedir.

Yaş, komorbiditeler (Hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi), düşük lenfosit sayısı, yüksek D-dimer 
seviyesi ve kardiyak hasar göz önünde bulundurulması gereken risk faktörleridir. Covid-19 hastalarında şok varlığında, sıvı 
yanıtlılığını değerlendirmek için statik parametreler yerine, dinamik parametreler kullanılmalıdır. Sepsis veya ARDS'li kritik 
hastalarda sıvı resüsitasyonunda konservatif yaklaşım uygulanmalıdır. Sıvı tedavisinde sıvı seçimi, tamponlanmış/dengeli 
kristalloidler olmalıdır. Albümin başlangıç sıvı tedavisinde rutin ve ilk tercih olarak kullanılmamalıdır. Hipotansif seyirli 
Covid-19 olgularında vazoaktif ilaç uygulama kararı alınmışsa, norepinefrin ilk tercih edilecek ajandır. Norepinefrin mevcut 
değilse, vazopressin veya epinefrin tercih edilebilir. Norepinefrin veya diğer alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda 
Covid-19 hastalarında sadece bradikardi var ise dopamin kullanılması önerilir. Norepinefrin ile hedef OAB değerine (≥65 
mmHg) ulaşılamazsa, ikincil ajan olarak vazopressin eklenebilir. Sıvı resüsitasyonuna ve yüksek norepinefrin dozlarına 
rağmen sol ventrikül yetmezliği ve kalıcı hipoperfüzyon bulguları olan hastalarda tedaviye dobutamin eklenebilir. Septik 
şokta vazokonstriktiflere rağmen hipotansiyon devam ediyorsa günde 200 mg hidrokortizon intravenöz kullanılmalıdır.

Yoğun bakımda izlenen, solunum yetmezliği nedeni ile mekanik vantilatör desteği uygulanan Covid-19 hastalarında ARDS 
yoksa, rutin olarak sistemik kortikosteriod kullanımı önerilmemektedir. ARDS gelişen hastalarda ise sistemik kortikosteroidler 
tedaviye eklenebilir. Bu olgularda 5-7 gün boyunca, günde 1-2 mg/kg dozunda metil prednizolon uygulaması zayıf kanıt 
düzeyinde önerilmektedir. Covid-19 olduğundan şüphelenilen veya kesin tanılı kritik hastalara, toplumdan edinilmiş veya 
hastaneden edinilmiş pnömoniye karşı ampirik antimikrobiyal tedavi uygulanmalıdır. Covid-19 hastalarında sekonder 
enfeksiyonlar da görülebilir. Ateşi olan kritik hastalarda ateş kontrolü amacıyla asetaminofen/parasetamol kullanılır. 
Birkaç Covid-19 hastasında intravenöz immünoglobulin (IVIG) kullanımı rapor edilmiş olmakla birlikte etkinliği kanıta 
dayandırılamamıştır. Rutin IVIG kullanımı önerilmemektedir. Covid-19 tanısı alan ve iyileşen hastalardan elde edilen 
konvelesan plazmanın SARS-CoV2’ye spesifik antikorlar ile pasif bağışıklık sağlayabilecek potansiyel bir tedavi olduğu 
ileri sürülmektedir. Bununla birlikte konvelesan plazmanın etkinliği ve güvenliği ile ilgili veriler sınırlıdır.

Covid-19 için etkinliği kanıtlanmış spesifik antiviral ajan yoktur. Lopinavir/ritonavirin rutin kullanımı önerilmemektedir. 
Kritik Covid-19 hastalarında olan diğer antiviral ajanların, rekombinan interferonların, klorokin ya da hidroksiklorokinin 
kullanımının etkinliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Covid-19 enfeksiyonu için klinik çalışmalar, ağır hastalarda inflamatuar 
mediatörlerin serum düzeylerinin önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermiştir. Aşırı immün yanıt sitokin fırtınasını tetikleyerek 
birden fazla hedef organa zarar verebilir. Son kılavuzlar ayrıca IL-6’daki artışı Covid-19'da solunum yetmezliğinin 
şiddetlenmesi için klinik bir uyarı olabileceğini belirtmektedir. Bu durumda IL-6’nın inhibisyonu, sitokin konsantrasyonlarını 
ve akut faz reaktan üretimini azaltabilir. Bu olgularda sitokin tutucu hemodiyafiltrasyon uygulamaları alternatif tedavi 
seçeneği olabilir. Ayrıca bu olgular Makrofaj Aktivasyon Sendromu açısından da yakın takip edilmelidir.

Klinik pratikte, Covid-19 hastalarının yaklaşık %20'sinde anormal koagülasyon fonksiyonu bulunmakta ve hemen hemen 
tüm kritik hastalarda koagülasyon bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH: 
Low molecular weight heparin) bu grup hastaların ilaç tedavisinde yer almalıdır. Pulmoner tromboemboli oluşumuna karşı 
dikkatli olunmalı, tanısal prosedürler başlatılarak risk sınıflandırmasına göre tedavi stratejileri geliştirilmelidir. 

Covid-19 olgularına verilen dipiridamolün (DIP) (150mg/gün) hiperkoagulopatiyi önlediği yönünde bulgular 
içermektedir. DIP’in antiagregan ve antiinflamatuar etkisinin yanı sıra fosfodiesteraz etkisi ile viral replikasyonu da 
önleyerek antiviral etkisi de in vitro çalışma desteği ile ileri sürülmüştür.

Covid-19  hastalarında enteral beslenme tercih edilmelidir.
Covid-19 enfeksiyonun seyri sırasında, sepsis ve ARDS bulguları olsun ya da olmasın makrofaj aktivasyon sendromu 

(MAS) tablosunun gelişebildiği gözlenmiştir ancak sıklığı, kesin tedavisi ile ilgili yüksek kanıt düzeyinde veriler 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu olguların anti-sitokin tedavilerden yararlanabileceği bildirilmiştir.

Covid-19 olgularında, tedaviye rağmen devam eden dirençli ateş, devamlı yüksek seyreden ya da artmaya devam 
eden CRP ve ferritin değerleri, D-dimer yüksekliği, lenfopeni ve trombositopeni şeklinde sitopeniler, karaciğer fonksiyon 
testlerinde bozulma, hipofibrinojenemi veya trigliserid değerlerinde yükselme gibi bulgularının varlığı hastalık seyrine 
MAS tablosunun eşlik ettiğine işaret eder.  Bu laboratuvar bulguları için bir eşik değer belirlenmesinden ziyade, ardışık 
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ölçümlerde CRP, ferritin, D-dimer değerlerinde artış ve/veya lenfosit, trombosit sayılarındaki düşmelerin dikkate alınması 
gelişmekte olan MAS bulgularını yakalamak açısından önem taşır. Ayrıca, eşlik eden sekonder enfeksiyonunun olmadığının 
kültür ve normal prokalsitonin değerleri ile gösterilmiş olması da gereklidir. Olgularda MAS tedavisinin saatler içerisinde 
başlanması sitokin fırtınasının engellenebilmesi için oldukça hayatidir. Bu nedenle şüphe durumunda Hematoloji veya 
Romatoloji uzman hekimlerinden konsültasyon istenebilir. 

MAS tedavisinde tosilizumab gibi IL-6 blokajı yapan diğer ilaçlar ile IL-1 blokajı yapan anakinra gibi ilaçların etkinliği 
halen kontrollü çalışmalarda araştırılmaktadır. Ülkemizde ulaşılabilir tedavi seçeneği olması açısından tosilizumab 8 mg/
kg dozunda (maksimum doz 800 mg olacak şekilde) tercih edilebilir. Tosilizumab olguların ciddiyetine göre tek seferde 
400 mg veya 800 mg uygulanabilir. İlk doz 400 mg uygulanmışsa, klinik ve laboratuvar bulgularının ciddiyetine göre 
12-24 saat içerisinde 200-400 mg doz tekrarı uygulanabilir.

Tosilizumab gebelik, nötropeni (<500/mm3), aktif tüberküloz, aktif hepatit B veya C, allerji, hipersensitivite varlığında 
kullanılmamalı, karaciğer fonksiyonları ve trombosit sayısı izlenmeli, divertikülit öyküsü olan hastalar gastrointestinal 
perforasyon açısından yakından izlenmelidir.

MAS olgularında, kortikosteroid uygulamasından mümkün olduğunca kaçınılması, uygulamaların 0.5-1 mg/kg dozları 
ile sınırlandırılması önerilmektedir, ancak septik şoku olan olgularda refrakter hipotansiyon mevcutsa yukarıda belirtilen 
hidrokortizon uygulamasından kaçınılmamalıdır.
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AMELİYATHANELERİN Covid-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İŞLEYİŞİ

*Prof.Dr. BAHAR KUVAKİ BALKAN - **Prof.Dr. SEMİH KÜÇÜKGÜÇLÜ
*DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi

SARS-Cov2 enfeksiyonu, yani Covid-19 tanısı veya şüphesi olan hastalarda tedavileri süresi içinde gelişen 
komplikasyonlar veya Covid-19 ile ilişkisi olmayan başka durumlar nedeniyle acil cerrahi girişim endikasyonu gelişebilir. 
Bu durum hem sağlık personelinin hem de Covid-19 olmayan ancak hastanede tedavi görmesi veya ameliyat olması 
gereken diğer hastaların için risk oluşturmaktadır. Ameliyathaneye gelmeleri gerekli olan Covid-19 tanısı veya şüphesi 
olan hastaların ameliyat öncesi değerlendirmeleri, hangi ameliyathaneye alınacakları, ameliyathanede ne gibi önlemlerin 
alınması gerektiği ve ameliyathaneye geliş ve gidişleri ile ilgili işleyişin önceden belirlenmiş ve ilgili sağlık personelinin bu 
konuda bilgilendirilmiş ve eğitilmiş olması gerekmektedir. 

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka bildirildikten hemen sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Ameliyathanelerin ve Anestezi uygulamalarının düzenlenmesi için 72292585-00.99-E28883 sayılı Başhekimlik ve 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantısı Kararları çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu kararlar çerçevesinde 
elektif ameliyatların ertelenmesi ve pandemi hastaları için ayrı ameliyathane oluşturulması da yer almaktaydı. Bu kararlar 
Türkiye’den önce salgınla mücadele etmek zorunda kalan ülkelerden bilim insanlarının deneyimlerini ve önerilerini 
paylaştıkları yayınlar, Dünya Sağlık Örgütünün önerileri ve TC. Sağlık Bakanlığı kılavuzları ışığında alındı. Sağlık 
Bakanlığının 23 Mart tarihli ve 4500235-403.99. sayılı yazısı da tüm cerrahi bölümlere duyurularak elektif ameliyatların 
ertelenmesi ve ertelenemeyecek olan yarı acil kanser cerrahileri ve sezaryenler dışında sadece acil vakaların (Fraktürler, 
travmalar, akut batın gibi) alınacağı bir kez daha duyurulmuş oldu. Hastanemizde pandemi tedbirleri çerçevesinde 
ameliyat sayıları haftalık ortalama yaklaşık 850 vakadan 16 Mart haftasında 380’e, 23 Mart haftasında 138’e düşmüş 
ve kısmi normalleşmenin başladığı 11 Mayıs haftasında kadar toplam 1203 vaka ameliyat edilmiştir. Pandemi döneminde 
genelde haftada ortalama 120-130 acil vaka alınmıştır. Kısmi normalleşme döneminde ameliyat sayıları kademeli olarak 
artmış ancak araya giren resmi tatiller ve bunların ara günlerinin sokağa çıkma yasağı ile birleştirilmesi nedeniyle ortalama 
sayı haftalık 200 vakanın altında kalmıştır.

Tablo 1. Pandemi Dönemi (Mart-Mayıs 2020) Ameliyat Sayıları
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Her ne kadar başlangıçta Gündüz Hastanesinde bulunan ameliyathaneler Covid-19 hastaları için düşünülmüş olsa 
da; Pandemi sürecinde polikliniğe başvuran hasta sayısının artması, ve pandemi polikliniği için ayrılmış olan alanın 
havalandırmasının gündüz hastanesindeki ameliyathanenin havalandırması ile bağlantılı olması gibi nedenlerle merkezi 
ameliyathanede bir bölümün Covid 19 hastaları için ayrılması planlandı.

Anestezi AD. ve Başhekimlik işbirliği ile oluşturulan ameliyathane işleyişine göre ve Sağlık Bakanlığı klavuzlarında da 
yer aldığı gibi tüm acil vakalara Covid pozitif şüphesi ile yaklaşılması gerektiği belirtildi. Dolayısıyla tüm ameliyathanede 
genel önlemlerin alınması gerekli oldu, ancak özellikle Covid-19 tanısı kesinleşmiş olan hastalar için yine de daha sıkı 
önlemlerin alınacağı bir alan oluşturulması düşünüldü. Brücher ve arkadaşlarının Covid pozitif hastalar için ‘sıcak alan’ ve 
Covid şüphesi olmayan hastalar için ‘soğuk’ alan olarak tanımladığı alanların oluşturulmasını ve hayati tehlike nedeniyle 
test sonucu beklenemeyecek kadar acil olan vakaların ‘sıcak alanda’ ameliyata alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bizim 
hastanemiz ameliyathanelerinde de benzer bir uygulama geliştirilmiş oldu. 

İki katlı olan merkezi ameliyathanede üst katta dört adet ikişer salon içeren modül, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi 
Yoğun Bakımları ve PACU (Post Anaesthesia Care Unit) diye adlandırılan Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi bulunmaktadır. 
Alt katta ise dört adet üçer salon içeren modüller bulunmaktadır. Ayrıca ameliyathane sekreterliği, anestezi malzemeleri 
hazırlık odası, anestezi teknikerleri odası, malzeme deposu, çocuk premedikasyon odası, kadın/erkek giyinme odaları 
bulunmaktadır. Merkezi ameliyathane içinde diğer salonlar ve sağlık çalışanları için en az risk oluşturacak, hastanın sedye 
ile girişine en yakın ameliyathane salonlarını içeren ve alt katta yer alan 4. Modül Covid ameliyathanesi (Covid Modülü) 
olarak yapılandırıldı (Resim 1). Covid tanılı veya yüksek şüpheli hastaların bu 4. Modülde (sıcak alan) alınması, Covid 
şüphesi olmayan veya kesinlikle dışlanmış olan hastaların ise üst kattaki ameliyathanelerde (soğuk alan) alınması planlandı. 
Pandeminin başladığı 11 Mart ile kısmi normalleşmenin başladığı 11 Mayıs arası dönemde personel hareketliliğini ve 
kişisel koruyucu ekipmanların gereksiz tüketimini azaltmak için acil vakaların mümkünse aynı anda 3 salondan fazla 
salonda alınmamasına dikkat edildi, çok mecbur kalındığında en fazla 5 salona çıkılabilecek ameliyathane hemşiresi sayısı 
korundu. Elektif ameliyatların yapılmaması nedeniyle mevcut personelden ameliyathane hemşireleri, anestezi teknikerleri ve 
diğer ameliyathane personelinin bir bölümü pandemi polikliniği, pandemi kliniği, pandemi yoğun bakımı gibi alanlarda 
görevlendirildi. 

Tablo 2. Kısmi normalleşme sonrası (11 Mayıs sonrası) haftalık vaka sayıları
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Gerekli düzenlemeler için öncelikle Çin Anestezi Derneğinin önerileri ve Singapur’daki büyük bir hastanede yapılan 
uygulamalar göz önünde bulunduruldu. Bu öneriler doğrultusunda hazırlıklar yapılırken 14 Nisan’da 38434667-900.99-
E.35519 sayılı rektörlük duyurusu ile Sağlık Bakanlığının “Covid 19 Hastalarında Anestezi Yönetimi”  başlıklı talimatı 
duyuruldu. Son güncelleme tarihi 27.04.2020 olan bu talimata göre; pandemi döneminde ameliyata gelen tüm hastalar 
için Covid önlemlerinin alınması gerektiği ifadesi dikkat çekmekte olup bizim yaptığımız hazırlıklar için örnek aldığımız 
Çin Anestezi Derneğinin yayınındaki öneriler ile birebir uyuştuğu ve böylece Sağlık Bakanlığı talimatına tama yakın uyum 
sağlanmış olduğumuz görüldü. 

Genel olarak ameliyathane işleyişini preoperatif, intraoperatif ve postoperatif dönem olarak ele almak mümkündür. Bu 
dönemlere ilişkin özellikler ayrıca Tablo 2’de yer almaktadır.

PREOPERATİF DÖNEM

Covid-19 Ameliyathanesinde olması gereken özellikler
• Covid-19 hastalarının ameliyat odası ayrı olmalıdır. 
• Merkezi ameliyathaneden uzak olması diğer ameliyathanelerin ve hastaların kontamine ol    

 masını  azaltır
• Üç salon içeren küçük bir ameliyathane ünitesi Covid-19 hastalarının cerrahisi için ayrılabilir
• Ameliyathane girişine en yakın oda, Covid-19 tanılı hastalar için ayrılmalıdır.
• Bu hastaların en hızlı şekilde, en kısa yoldan ameliyat odasına alınması sağlanmalıdır. 
• Virüsün ameliyathane dışına yayılımını önlemek için Covid-19 vakalarının ameliyat edildiği oda   

 ların mümkünse negatif basınçlı olması gerekir. Bunun sağlanamadığı durumlarda ameliyat oda   
 larında hava değişim sayısı yüksek olmalıdır (>25 değişim/saat). Negatif basınç sistemlerinin  bulunmadığı   
 hastanelerde pozitif basınç sistemleri ve klimalar kapatılmalıdır. 

• Teknik personel tarafından laminar akımın uygunluğu ve yüksek etkili filtrelerin fonksiyonları periyodik olarak kon 
 trol edilmelidir.

• Her ameliyathanenin kendi havalandırması olmalı ve HEPA filtresi olmalıdır
• Her vaka için gerekli olan en az malzeme kullanılmalıdır. Ameliyat odası dışından bir malzeme    

 gerekiyorsa dışarıdan bir personel getirmelidir. 
• Ameliyat odalarında vaka için gerekli olmayan aletler bulundurulmamalıdır. 
• Gerekli olabilecek anestezi ve acil ilaçları ile diğer malzemeler oda dışında hazırlanıp getiril melidir. 
• Ameliyathanenin kapısı operasyon süresince kapalı tutulmalı ve içeri giriş çıkışlar minimumdatutul   

 malıdır.Operasyon odasına sadece direkt bakım sağlayacak kişilerin girmesine izin verilmelidir,    
 gereksiz hareketlilik engellenmelidir. 

 Mümkünse tek kullanımlık malzeme tercih edilmelidir
• Covid-19’lu hastalar için ayrılmış ameliyathanenin anestezi makinesi sadece o odaya ait ol    

 malıdır. Anestezi makinesi, perfüzörler, defibrilatör gibi ameliyathane odasında kullanılan     
 aygıtların üzerinin geniş şeffaf naylon örtülerle kaplanması önerilir, naylonörtü kullanılsa bile her operasyondan  
 sonra naylon örtü atılmalı ve gerekli uygun şekilde dezenfeksiyonları yapılmalıdır. 

• Her hasta için ayrı solunum devresi kullanılmalı ve bu solunum devrelerinin inspiratuvar ve ekspiratuvar   
 bağlantılarına filtre yerleştirilmelidir. 

• Viral aerosol üretiminin azaltılması amacı ile eğer mümkün ise kapalı havayolu aspiratör sistemlerininkullanılması  
 önerilmektedir. Mümkün değil ise, aspirasyon uygulamaları minimumdatutulmalıdır. 

• Bu hastalar ile teması olacak olan tüm ameliyathane ekibinin kişisel koruyucu ekipman (KKE)giyebilmesi   
 ve enfekte KKE çıkarılması için gerekli alanlar oluşturulmalıdır  (Resim 2)

• KKE giyme ve çıkarma, ayrıca ilgili ameliyathane için giriş ve çıkış şemaları ve enfeksiyon önemealgoritmaları   
 oluşturulmalıdır (Resim 3)

DEÜTF hastanesi ameliyathanelerinde kılavuzlarda yer alan önerilerin çoğunluğu sağlanabilmiştir. Ancak standart 
ameliyathane salonlarında pozitif basınç vardır ve dolayısıyla bizim ameliyathanemizde de negatif basınçlı ameliyathane 
odamız/modülümüz bulunmamaktadır. Birçok hastanede de durum böyledir. Bu durumda pozitif basıncın mümkün 
olduğunca düşürülmesi veya havalandırmanın kapatılması önerilmektedir. Bizim hastanemizde ameliyat salonlarındaki 
basıncın pozitif olduğu ve basıncın negatife dönüştürülemeyeceği ancak mevcut pozitif basıncın (6-7 kPa) 1 kPa’a kadar 
düşürülebileceği öğrenildi ve Covid modülü dediğimiz 4. Modül için gereken yapıldı, ayrıca havalandırma da kapatıldı. 
Böylece Covid-19 vakalarının alındığı salonların bulunduğu alandaki basıncın diğer alanlara göre daha düşük olması ve 
virüsün hava akımı ile dışarıya dağılması önlenmeye çalışıldı. Bunun için ayrıca yukarıdaki maddelerde yer alan kapıların 
kapalı tutulması önerisine uyulması konusunda ilgili personel eğitildi ve kapıların kapalı tutulması gerektiğine ilişkin uyarılar 
asıldı. Ayrıca Covid ameliyathanesi için KKE giyinme alanları ve ameliyat bittikten sonra enfekte KKE çıkarma alanları 
oluşturuldu. Hastane Enfeksiyon Kontrol komitesi ve çalışan sağlığı birimi ile birlikte KKE temini nerede giyileceği, nasıl 
giyileceği, nerede ve nasıl çıkarılacağı gibi bilgileri içeren bir eğitim videosu çekilerek Başhekimlik DEUZEM Covid 
bilgilendirme sayfasında Anestezi Alanlarında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı başlığı altında 14.04.2020 tarihinde 
https://dehis.deu.edu.tr/apps/Covid19/video/7-SEMIH-HOCA.mp4 adresinde yayınlandı. Bu eğitim videosu ayrıca 
tüm cerrahi birimlerin AD. Başkanlarına da pandemi döneminde ameliyathane işleyişi hakkında bilgilendirme yazısı ile 
birlikte gönderildi. 
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Bu eğitim videosunda KKE giyme alanı olarak alt kat ameliyathane sekreterliği yanındaki çocuk premedikasyon 
odasının hazırlandığı (Resim 1), koruyucu kişisel ekipmanın 4. Modül yanındaki ameliyathane deposundaki görevliden 
imza karşılığında alınarak aynı koridorda yer alan KKE giyinme odasına geçileceği gösterildi. Orada KKE giyilmesi ve 
sonra Covid modülüne geçilmesi gerektiği ifade edildi. Ameliyat bittikten sonra modül içinde oluşturulan ve enfekte KKE 
çıkarma, temiz galoş, bone, maske takma alanları da görüntülendi. Modül önü koridora çıktıktan sonra çıkan kişinin temiz 
ameliyathane kıyafeti giymesi için soyunma odalarına yönlenmesi gerektiği belirtildi. 

Covid-19 Hastasının Preoperatif Hazırlığı 
Anestezi yönünden değerlendirme için Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Acil Anestezi Yönetimi” talimatına göre davranıldı. 

Tüm acil cerrahiler için peroperatif uygulama literatüre ve SB kılavuzuna uygun olacak şekilde yapıldı (Tablo 3).

Sağlık Bakanlığı kılavuzunda ve birçok yayında hasta onamı konusunda ek öneri yer almasa da biz kendi kurumumuzda 
mevcut cerrahi ve anestezi onamlarına pandemi dönemine ilişkin riskleri de açıklayan bir paragraf eklenmesini sağladık. 

Preoperatif dönemde istenecek testler ile ilgili olarak farklı görüşler yer almaktadır ki; bu da çeşitli ülkelerin farklı 
olanaklara sahip olması ile ilişkili olabilir. Örneğin uluslararası bir pandemi cerrahisi kılavuzunda tüm hastalara Covid 
için PCR testi yapılması, iki negatif sonuç çıkarsa ameliyatın yapılması, sonuç beklenemeyecek kadar acil ise Covid pozitif 
kabul edilmesi, pnömoni yönünden üç kadran akciğer ultrasonografisi veya BT çekilmesi önerilmektedir. PCR testlerinin 
yalancı negatiflik oranının yüksek olması, test sayılarının sınırlı olması bu uygulamayı tartışmalı hale getirmektedir. Bizim 
kendi kurumumuzdaki uygulamalar Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi ve tüm hastalara Covid pozitif 
gibi yaklaşımda bulunuldu. Semptomları olan hastalar enfeksiyon komitesine bildirilerek gerekli algoritmalar izlendi.

Bu dönemde hangi ameliyatların ertelenebileceğinin kararlaştırılması için hastanenin pandemi hastaları ile ilgili 
kapasite durumuna göre bazı evrelemeler yapılması önerilmiştir.  Hastane Covid hastaları için hazırlık döneminde ve yatan 
Covid hasta sayıları az ise Evre 1 kabul edilip, bu durumdaki hastanelerde yarı acil ameliyatların alınması önerilmekte. 
Hastanenin Covid hasta sayısı fazla, yoğun bakım ve ventilatör kapasitesi sınırlı ise Evre 2 kabul edilip sadece çok acil 
hastaların alınması önerilmekte. Tüm hastane kapasiteleri Covid hastaları için kullanılmış ameliyathane üniteleri dahil 
bu amaçla kullanılmaktaysa Evre 3 (savaş koşulları) kabul edilip, acil ameliyat endikasyonu olan hasta saatler içinde 
ameliyat edilmediğinde ölüm riski varsa bu hastalar ameliyat edilmelidir. Hastanemizde Evre 3 koşulları hiç bir zaman 
oluşmadığından, tüm pandemi döneminde çok acil hastalar dışında yarı acil ve acil hastaların alınması da sürdürülmüştür.

Yukarıda ve daha önce sözü geçen KKE giyme ve çıkarma sıralamasına ilişkin eğitim videosunun tüm ameliyathane 
çalışanları tarafından izlenmesi zorunlu kılındı. Ayrıca hatırlatıcı Resimler oluşturulup ilgili yerlere asıldı (Resim 2). 
Ameliyathanede KKE temini ve kullanımı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Gerekli KKE temini yapılacak işleme 
ve hastaya göre sağlandı. Aerosol olmayan işlemler veya Covid tanısı almayan hastalar için ameliyathane forması üzerine 
giymek üzere su geçirmez önlük, göz ve yüz koruyucu, N95/FFP2 maske (üzerine cerrahi maske), bone ve eldiven içeren 
KKE verildi. Aerosol işlemler ve Covid tanısı almış veya yüksek şüpheli hastalar için önceki belirtilen KKE ek olarak su 
geçirmez önlüğün altına tulum ve çizme tipi galoş da verildi.

AMELİYATHANEDE İNTRAOPERATİF DÖNEM 
Gerek anestezi uygulaması gerek cerrahi girişim için mümkün olan en az sayıda ve en deneyimli kişiler ameliyathane 

salonunda bulunmalıdır  (Tablo 3). Cerrahi süre ne kadar uzun olursa virüs yükü o kadar fazla olabileceğinden deneyimli 
bir cerrahi ekibin ameliyatı beklenen sürede ve en az komplikasyona neden olacak şekilde gerçekleştirmesi önemlidir. 
Pandemi dönemi asistan eğitimi için uygun bir dönem değildir. Anestezi ve cerrahi ekipleri olarak pandeminin ilk 
döneminde aynı anda en fazla üç salonda alınacak olan acil ameliyatlar için yukardaki kurallara uygun sayıda kişinin 
ameliyat salonlarında bulunması sağlandı. Ayrıca tüm ameliyathane içerisinde çalışanların sosyal mesafe ve izolasyon 
kurallarına uygun davranması sağlanarak sağlık çalışanlarında yüksek risk oluşturacak davranışlar önlendi. 

Bronkoskopi, torakoskopi, endoskopi gibi işlemlerin aerosol oluşturma riski yüksek işlemler olduğu bilinmektedir. Ancak 
cerrahi işlemlerde aerosol oluşturan uygulamalardan biri de koter kullanımıdır ve mümkün olduğunca düşük ernerji ve kısa 
sürelerle kullanılması önerilmektedir. Laparoskopik girişimlerin de açık girişimlere göre daha fazla aerosol oluşturduğu ileri 
sürülmektedir. Bunu önlemek için karın içine verilen gazın bir aspiratör aracılığı ile tümüyle aspire edilmesi ve dış ortama 
çıkışı önlenmelidir. Ameliyatların laparatomi ile yapılmasının tercih edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Ancak bu konuda 
yeterli çalışmalar oluşana kadar tartışma sürecektir. Kurumumuzda bu karar cerraha bırakılmış olup, her iki yöntemin de 
uygulandığı görülmüştür.

Hem cerrahi ekibi hem tüm ameliyathane çalışanlarını ilgilendiren bir diğer konu da ameliyathane salon kapılarının 
mutlaka kapalı tutulması gerektiğidir. Özellikle negatif basınçlı ameliyathanesi olmayan kurumlarda bu son derece 
önemlidir. Ameliyathanede veya hastane genelinde gerekli kurallara uyumun sağlanması için özel olarak görevlendirilmiş 
‘champion’ olarak isimlendirilen bir nevi takip ve teşvik yapan kişilerin çalıştırılması önerilmektedir. Ameliyathanelerde 
sosyal mesafenin korunması oldukça zordur. Salonda hareket ve konuşmaların azaltılması için ameliyata girecek olan ekip 
önceden görüşmeli, planlarını konuşmalıdır. Bununla birlikte birbirini tanıyan ve işinde deneyimli ekiplerin görev başında 
olması gereksiz konuşmaları azaltacak ve uyumlu çalışmayı artıracaktır.

Ameliyathanelerde Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı
• Tüm ameliyat ekibinin KKE’nı önerilen şekilde kullanması gerekir. 
• Kişisel koruyucu ekipmanın giyilip çıkarılması ve temiz alan-kirli alan nasıl kullanılmalı vb konularda   

 uygulamalı eğitim yapılmalıdır



83

• Özellikle sakalı olan çalışanların maskesi yüzüne iyi oturmadığından yeterli koruma sağla    
 mayacağı bilinmelidir. Aksesuarların çıkarılmalı, saçlar toplanmalı, cep telefonu, an    
 ahtar vb gereçler dolapta bırakılmalıdır.

• KKE’ların kullanımı sadece Covid-19 vakaları için değil, tüm hastalar için geçerlidir. 
• Cerrahi ekip ameliyat odasında ayrıca steril önlük ve steril eldiven giymelidir
• KKE’lar belirlenmiş̧ bir alanda çıkarılarak tıbbi atık olarak atılmalıdır. 
• Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz koruyucu) %70’lik alkol ile dezenfekte edil   

 erek tekrar kullanılabilir. 
• Ameliyathanede gerekli KKE:
• N95/FFP2 maske
• Su geçirmez önlük ve/veya Tulum
• Eldiven
• Gözlük/yüz koruyucu
• Tek kullanımlık bone
• Tek kullanımlık ayak koruyucu/galoş
• Alkol bazlı el antiseptiği 
• Cerrahi ekip için ayrıca 
• Steril cerrahi önlük
• Steril eldiven

DEÜ Ameliyathanesi için oluşturulmuş olan KKE giyme ve çıkarma kılavuzu  Resim 2’de görülmektedir. Ayrıca N95’in 
korunarak çıkarılıp muhafaza edilmesine yönelik de bir video çekilip cerrahi bölümlere duyurulmuştur. 

AMELİYATHANEDE POSTOPERATİF DÖNEM 
Postoperatif dönemde dikkat edilmesi gereken konular Tablo 1’de yer almaktadır. Ameliyathanemizde postoperatif 

döneme ilişkin önerilerin çoğuna uygun hareket edilmektedir. Hasta transportu için çadırlı sedyeler gündeme geldiyse 
de bunların dezenfeksiyonu, temininde süreklilik gibi sorunlar ve personelde gereksiz güven hissi oluşturabilmesi gibi 
nedenlerle, bizim hastanemizde ameliyathaneye transferlerde rutin kullanımı olmamıştır, sadece Covid tansı kesinleşmiş 
hastalar çadırlı sedye ile transport edilmiştir. Ayrıca tüm hastalara transport sırasında cerrahi maske takılması, transportta 
görevli personelin minimum KKE giymiş olması da sağlanmıştır. 

ELEKTİF CERRAHİYE GEÇİŞ SÜRECİ
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayılarının azalması ve 11 Mayıs’ta birçok ilde sokağa çıkma 

yasağının kaldırılması, AVM’lerin, kuaförlerin vb yerlerin açılması ile birlikte elektif cerrahiye geçiş de konuşulmaya 
başlandı. Bu kapsamda hastanemiz başhekimliği de pandemi ile birlikte ertelenmiş olan kanser cerrahisi, kanser tanısı 
işlemleri gibi daha fazla ertelenmesinin hastanın durumunu olumsuz yönde etkileyecek olan girişimlere izin verilmesi için 
günlük kullanılan ameliyathane sayısını artırmaya yönelik hazırlıklara başladı. 

Cerrahi bölümlerle toplantı yapılarak ne tür ameliyatlara öncelik tanınacağı görüşülerek aynı anda en fazla 10 
salona çıkılabilecek bir planlama yapıldı. Bir ameliyathane modülünün tümü aynı anda kullanılmayacak şekilde, her iki 
ameliyathane katında KKE giyme alanı ve her modülde KKE çıkarma alanı oluşturarak her iki kat ameliyathanede her 
modülde bir salon boş kalacak şekilde düzenleme yapıldı ve 11 Mayıs’ta uygulamaya geçildi. Bu dönemde ameliyata 
alınan hasta sayıları Tablo 2’de görülmektedir. Tüm hastalara Covid şüpheli yaklaşımda bulunulması ile birlikte Covid 
tanısı kesinleşmiş olan hastalar için 4. Modül (Covid Modülü) yine korundu.

Genel görüşe gore elektif cerrahiye geçişler bölge ve hastane bazında hem hasta, hem de sağlık çalışanları için yeterli 
test olanağına sahip olunduktan sonra planlanmalıdır.

Acil olmayan tüm hastalarda PCR testinin yapılması önerilir. Kurum test kapasitesi ve hızlı sonuçlandırmaya göre son 
5 günde çalışılmış 2 negatif PCR sonucu her hastada görülmelidir. PCR testinin yalancı negatiflik oranı gözetilerek, tüm 
elektif cerrahi hastaları Covid şüpheli hasta olarak değerlendirilip cerrahi maske takmalı, ameliyathanede yaklaşım da 
aynı sonuç üzerine kurgulanmalıdır. 

Pandemi hasta yoğunluğu azalsa da Covid ameliyathanesi ve Covid önlemlerinin sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun 
için hastane olanakları gözden geçirilerek, cerrahi girişimler için önceliklerin belirlenmesi ve tartışılarak kararlaştırılması 
önemli olacaktır. Pandemi başladığında ertelenmiş olan ve biriken ameliyatlar için bir cerrahi triyaj oluşturulması 
gerekmektedir. Pandeminin gidişatı ve cerrahi girişimlere etkisi ülkeden ülkeye farklılık gösterecektir ve tamamen normale 
dönülmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekecektir.

Bu bölüm gönderilmeden kısa süre önce Sağlık Bakanlığının da normalleşme sürecine ilişkin kılavuzu çıkmış olup 
ameliyathane ile ilgili bölümler yer almaktadır. Bu kılavuzda da hastanelerin olanaklarına göre ve bulundukları bölgedeki 
vaka sıklığına göre önlem almaları, genel pandemi tedbirlerinin aynen sürdürülmesi gerektiği ve yapılacak ameliyatların 
planlanması için anestezi bölümünden de bir temsilcinin bulunduğu multidisipliner bir komisyon oluşturulması üzerinde 
durulmaktadır.
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PREOPERATİF DÖNEM 
Covid-19 Hastasının Preoperatif Hazırlığı 
• Acil cerrahi gereken hastalar primer triyajdan geçmiş olmalıdır
• İkincil triyaj operasyona alınmadan önce anestezistler tarafından yapılmalıdır ve şunları içer   

 melidir; anamnez, ateş ölçülmesi, ayrıntılı fizik muayene, akciğer filminin ve gerekli durumlarda toraks tomograf 
 isinin incelenmesi. Covid-19 dışlanan hastalara normal cerrahi prosedür uygul  anmalıdır. 

• Anestezi ve cerrahi girişim Covid-19 hastalığının seyrini olumsuz etkileyebilir. Hastada 
 Covid-19 tanısı ya da şüphesi var ise, acil olmayan cerrahiler iptal edilmeli veya ertelenmelidir.
• Covid-19 tanılı bir hastanın operasyona alınması durumunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik    

 mikrobiyoloji kliniğinden konuyla ilgili belirlenmiş olan uzman, anestezi ekibi ile görüşmelidir. 
• Bu hastalar ile teması olacak olan tüm ameliyathane ekibinin kişisel koruyucu ekipman (KKE) giymesi gerekme 

 ktedir.
• Hastalar servisten gelirken hastaya tıbbi maske takılmalıdır. 

İNTRAOPERATİF DÖNEM
ANESTEZİ
• Enfeksiyondan korunmak için aerosol oluşuturacak işlemlerden kaçınma
 Hava yolu manipülasyonu, maske ile ventilasyon, hava yolu aspirasyonu, hastanın öksürmesi
 Rejyonal anestezi tercih edilebilir
 Hastaya cerrahi maske takılmış olmalıdır
 Sedasyon gerekirse cerrahi maske altından nasal kanül tercih edilmelidir
 Yüksek akımlardan kaçınılmalıdır

• Genel anestezi uygulanacaksa
 HEPA filtresi hem hasta solutma devresinin hasta tarafına ve anestezi cihazında ekspiriyum ucuna takılmalıdır 
 Genel anestezi uygulanacak ise hızlı seri indüksiyon önerilmektedir, maske ile ventilasyondan    

 mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Anestezi indüksiyonu odadaki herkesin KKE giydiğine emin olduktan sonra  
 başlamalıdır. 

 Endotrakeal entübasyon tercih edilmeli (LMA ile aerosol yayılım riski daha fazla)
 Videolaringoskop tercih edilmeli Iyi oturmuş bir yüz maskesi ile preoksijenasyon
 Solutmak gerekirse küçük tidal volüm, düşük basınç Derin anestezi ve nöromüsküler blok ile 
 entübasyon (mümkünse TOF kullanılmalı) Aspirasyon gerekirse kapalı sistem tercih edilmelidir
 Devre diskoneksiyonundan kaçınılmalı, eğer mutlaka gerekli ise önceden preoksijenasyon yapıl   

 malı, solutma durdurulup sonra diskoneksiyon yapılmalıdır Hastanın kusması aerosol yayılıma yol açacağından  
 antiemetik profilaksi uygulanmalıdır.

 Ekstübasyon sırasında sekresyonlara maruziyeti azaltmak amacı ile ekstübasyon öncesi iki kat 
 ıslak gazlı bez hastanın burnuna ve ağzına örtülebilir /veya maske şeffaf bir naylon     

 örtünün altına alınır. Şeffaf örtünün altında sadece konnektör kısmının poşeti delmesi     
 sağlanarak maskenin  örtünün altında kaldığı görülerek hastanın ekstübasyonu şeffaf örtünün altında 

 yapılabilir. 
 Hasta salonda derlenmelidir
 Hastanın sekresyonları ile temas etmiş olan endotrakeal tüp, nazogastrik tüp, gözlerinin kapalı kalması için kul 

 lanılan bant gibi malzemeler kontaminedir
CERRAHİ
• Cerrahi işlemlerde mümkün olduğunca aerosol oluşturan yöntemlerden kaçınılmalıdır . 
• Ayılma süresi ameliyat odasında geçirilmeli, hasta daha sonra servise veya yoğun bakıma 
 transfer edilmelidir. 
• Hastanın tıbbi kayıtları ameliyat odası dışında olmalıdır. 
• Ameliyat sırasında konsültasyon önerilmemektedir, zorunluluk varsa en aza indirilmelidir. 

POSTOPERATİF DÖNEM
• Cerrahi sonunda anestezi solutma devresi ve soda lime kanisteri çıkarılmalıdır
• Videolaringoskoplar kapalı kutu içerisinde dezenfeksiyon için ilgili alana gönderilmeli ve bleydile cihazın ken 

 disi uygun dezenfeksiyona tabii tutulmalıdır 
• Dekontaminasyon ve sterilizasyona gidecek olan tüm malzemeler belirlenmiş kutu/torbalar içinde Covid-19 uy 

 arıları asılmış olan ve odaya en yakın lavaboya taşınmalıdır
• KKE giymiş kişi tarafından yıkanır, yıkanırken kesinlikle etrafa su sıçratılmaz. Gereç temizliği    

 yapılan yerde tıbbi atık kutuları bulundurulur ve atıklar buraya atılır. Gereç temizliği yapan kişi usule uygun şekil 
 de üzerindekileri çıkarır.

• Tüm tıbbi cihazların yüzeyleri ve diğer yüzeyler quaterner amonyum klorid içeren dezenfektanlar ile silinmelidir
• Ameliyathane sodyum hipokroid ile silinip hidrojen peroksit vaporizasyonu veya UV radyas   

 yonu ile temizlenmelidir
• Salondan çıkan tüm personel kurallara uygun olarak KKE çıkarmalı, duş almalı ve temiz ameli   

 yathane yeşili  giymelidir
• Covid hastasının alındığı salonda görev alan tüm personelin isimleri kaydedilmelidir 
• Covid-19’lu hastalar anestezi sonrası derlenme ünitelerine getirilmeden doğrudan izole yoğun bakım ünitesine  

 veya servisteki izole odasına alınmalıdır. 



85

Resim 1 Ameliyathane KKE Hazırlık alanı

Resim 3. Kişisel Koruyucu Ekipmanların giyme ve çıkarma sırası

• Transfer sırasında, ekip ameliyathane dışında da KKE’ları giymelidir. Transfer sırasında hasta cerrahi maske tak 
 malıdır. Hastanın geçtiği yerler ve transfer yatağı standart temizlik işlemlerinden sonra hastane dezenfeksiyon  
 kuralarına uygun ürünler ile dezenfekte edilmelidir. 

• Eğer hasta entübe şekilde transfer edilecekse endotrakeal tüpe filtre eklenerek tek kullanımlık    
 ambu ile transfer yapılmalıdır. Transport ventilatör ile transfer edilecekse endotrakeal tüpe filtre takılarak solu 
 num devresine bağlanmalıdır ve transfer sonrası solunum devresi atılmalıdır.

• Servis veya YB’a yatırılan hastanın postoperatif vizitleri mecbur kalınmadıkça hasta ile direkt    
 temastan kaçınılarak, görüntülü/görüntüsüz telefon görüşmesi ile yapılması önerilmektedir.



86

Kaynaklar

1. Wong J, Goh YQ, Tan Z ve ark. Preparing for a Covid-19 pandemic: a review of operating room outbreak response   
 measures in a large tertiary hospital in Singapore. Can J Anesth/J Can Anesth, https://doi.org/10.1007/s12630-020-  
 01620-9
2. Tan Z, Phoon PHY, Zeng LA ve ark. Response and Operating Room Preparation for the Covid-19 Outbreak: A Per  
 spective From the National Heart Centre in Singapore. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 000   
 (2020)  1-7 (article in press)
3. Brücher B, Nigri G, Tinelli A ve arkadaşları Covid-19: Pandemic surgery guidance Published by EDP Sciences, 2020   
 https://doi.org/10.1051/fopen/2020002 www.4open-sciences.org
4. Chen X, Gong Y,Guo X ve ark. Perioperative Management of Patients Infected with the Novel Coronavirus Recom  
 mendation from the Joint Task Force of the Chinese Society of Anesthesiology and the Chinese Association of Anes  
 thesiologists Anesthesiology 2020; 132:1307–16.
5. SB Acil Anestezi Yönetimi https://Covid19bilgi.saglik.gov.tr
6. Coccolini F, Perrone G, Catena F ve ark. Surgery in Covid-19 patients: operational directives World J Emerg Surg.   
 2020; 15: 25. doi: 10.1186/s13017-020-00307-2
7. Hojaij FC, Chinelatto LA, Boog GHP, KAsmirski JA, Lopes JVZ, Sacramento FM. Surgical Practice in the Current   
 Covid-19 Pandemic: A Rapid Systematic Review Clinics vol.75 São Paulo 2020 Epub May 15, 2020 https://   
 doi.org/10.6061/clinics/2020/e1923
8. Al-Balas M, Al-Balas HI, Al-Balas H. Surgery during the Covid-19 pandemic: A comprehensive overview and perioper  
 ative care Am J Surg. 2020 Apr 18 doi: 10.1016/j.amjsurg.2020.04.018  [Epub ahead of print]
9. Prin M, Bartels K. Social distancing: implications for the operating room in the face of Covid-19 Can J Anesth/J Can   
 Anesth https://doi.org/10.1007/s12630-020-01651-2
10.Local Resumption of Elective Surgery Guidance; American College of Surgeon (17.04.2020)https://www.facs.org/  
 Covid-19/clinical-guidance/resuming-elective-surgery
11. Brindle EM, Doherty G,Lillemore K, Gawande A. Approaching surgical triage during the Covid-19 Pandemic. Annals of  
 surgery
12. Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi. Bilimsel Danışma Kurulu   
 Çalışması. Sağlık Bakanlığının 1 Haziran 2020 tarihli kılavuzu

 



87

Covid-19 PANDEMİ LABORATUVAR YÖNETİMİ

*Prof.Dr. A. ARZU SAYINER, *Prof.Dr. NURAN ESEN, *Uzman Dr. ÖZGÜR APPAK 
*DEÜTF Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi

Covid-19 Pandemi süreci, laboratuvarda ilklerin yaşandığı bir dönem olmuştur.    
Merkez Laboratuvarı içinde yer alan Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda solunum yolu virüslarını saptamak 

amacıyla nükleik asid testlerinin yıllardır yapılıyor olması, pandemiye adaptasyonu kolaylaştırmıştır. İnsanda solunum yolu 
enfeksiyonu yapan yeni bir virüs olan SARS-CoV2 ‘nin tanımlanması ile birlikte bu konudaki bilgiler ve haberler yakından 
takip edilmeye başlanmıştır. Virüs RNA’sını saptamaya yönelik tanı testlerinin üretimi ile test temini süreci başlatılmıştır. 
Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde saptanmasından sonra laboratuvarımızda ilk SARS-CoV2 RT-PCR testi 
18 Mart 2020 tarihinde yapılmış ve çalışılan 18 örnekten birinde pozitiflik saptanmıştır.  DEÜ Başhekimlik’i tarafından 
20.03.2020 tarihinde Hastane Afet Planlaması kapsamında “Pandemi Laboratuvar Sorumlusu” olarak Prof. Dr.A.Arzu 
Sayıner atanmıştır. Laboratuvarımız, 25.03.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından “Covid-19 Tanı Laboratuvarı” 
olarak yetkilendirilmiş ve halen bu kapsamda görev yapmaktadır. 10.06.2020 itibariyle iç ve dış merkezlerden  gelen 
toplam 9341 solunum yolu örneğinde SARS-CoV2 RNA, 426 serum örneğinde anti-SARS-CoV2 antikor testi çalışılmıştır. 

Covid-19 Tanı Laboratuvarı’nın yapılanması aşamasında, mevcut laboratuvar teknisyenlerinin, cihazların ve sarf 
malzemelerinin etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla, hasta hizmetlerinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, 
aciliyeti olmayan moleküler mikrobiyolojik tanı testleri geçici olarak isteme kapatılmıştır. Test sayısındaki hızlı artışa paralel 
olarak pandemi laboratuvarı teknisyen sayısı önce beşe, daha sonra 12’ye çıkarılmış, haftanın 7 günü 24 saat hizmet 
verecek şekilde, günde 2 vardiya çalışma düzenine geçilmiştir. Bu amaçla Merkez Laboratuvarı’nın diğer birimlerinden ve 
Tıbbi Mikrobiyoloji AD’dan uygun kişiler seçilmiş, gerekli biyogüvenlik ve test çalışma prosedürü eğitimleri verilmiştir. Tıbbi 
Mikrobiyoloji AD, iki profesör, bir uzman ve iki uzmanlık öğrencisi ile laboratuvar çalışmalarında sürekli ve aktif olarak yer 
almıştır. Laboratuvar alanları ve işlemleri virüs ile temas açısından yüksek, orta ve düşük riskli olarak ayrılmış, biyogüvenlik 
açısından gerekli kabin kullanımları ve kişisel korunma ekipmanları sağlanarak çalışma düzeni oluşturulmuştur. 

Pandemi laboratuvarının yönetiminde analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası basamaklarda yaşanan olumlu ve olumsuz 
faktörler aşağıda özetlenmiştir:

1. Test sonuçları açısından nazofarenjiyal örnek alım tekniği ve kullanılan malzemenin önemi bir kez daha 
anlaşılmıştır. Salgın başlangıcında elimizde yeter sayıda nazofarenjiyal sürüntü için uygun eküvyon olması ve taşıma 
sıvısının laboratuvar tarafından hazırlanıyor oluşu, diğer merkezlerde yaşanan örnek kalitesindeki belirsizlikleri minimuma 
indirmiştir.  

2. Örneklerin poliklinik ve kliniklerden laboratuvara taşınması için özel posta elemanları belirlenmiş ve üçlü kap 
sistemi ile güvenli transfer sağlanmıştır. Dış merkezlerden laboratuvarımıza yollanan örnekler için de benzer bir sistem 
oturtulmuştur.  

3. Test kitlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması ve temininde aksaklık olmaması büyük kolaylık sağlamıştır. 
Diğer yandan süreç içinde iki farklı kit dağıtılması, versiyon değişikliklerinin yapılması ve bilgilendirmede yaşanan 
aksaklıklar dönem dönem sıkıntılara yol açmıştır.   

4. Test sonuçlarının klinisyenlere ve Sağlık Bakanlığı’na iletilmesinde üç farklı sistem kullanılması nedeniyle sıkıntılar 
ve sorunlar yaşanmaktadır. Sonuç bildirimine getirilen gizlilik önlemleri nedeniyle DEÜ Hastanesi’nde uzun yıllardır 
kullanılmakta olan “Hastane bilgi sistemi” ve “Laboratuvar bilgi sistemi” pandemi sürecinde etkin kullanılamamıştır. 
Sonuçlar ayrı bir form ile özel bir klinisyen grubuna mesaj olarak iletilmektedir. Bu formun hazırlanmasında, sonuçların 
izlenmesinde, eski sonuçlara ulaşılmasında, sonuçların hizmet veren tüm hekimlere zamanında iletilmesinde sıkıntılar 
yaşanabilmektedir. 

 
Covid-19 pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemesi gereği hasta kayıtları ve sonuçları için “Halk Sağlığı 

Yönetim Sistemi – HSYS” ve “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi – LBYS” kullanılmaktadır.  
Bilgi ve deneyim sahibi olunmayan bu programların kullanımında tüm Türkiye’de olduğu gibi ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. 
Sistemlerin öğrenilmesi ve kayıt sekreterlerinin eğitilmesi gerekmiştir. Tanı laboratuvarı yetkilendirmesi sırasında, HSYS/
LBYS’de yer almayan hasta bilgilerini içeren günlük bir tablo talep edildiği için, hasta sayısının hızla arttığı günlerde 
bu anlamda yoğun emek harcanmıştır. Süreç içinde LBYS’den çıkarılan tablolara dönülmesi ile hata oranları minimuma 
inmiştir.  

5. Pandemi laboratuvarı ile Başhekimlik ve klinisyen hekimlerin ortak toplantılarda bir araya gelmesi, sorunların daha 
iyi anlaşılmasını, hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesini sağlamıştır. Bu tür planlama ve yürütme toplantılarına laboratuvarın 
dahil edilmesi önemli yararlar sağlamaktadır.  

6. Covid-19 enfeksiyon sürecinin yıllara yayılacağı öngörülmektedir. İlk dalganın sönmekte olması ile birlikte 
laboratuvarda ileriye dönük yapılanma çalışmaları başlatılmıştır. Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan diğer 
testlerin sürdürülebilmesi ve dalgalanmalarla gidecek Covid-19 test gereksinimi göz önüne alınarak, teknisyen sayısının 
arttırılması, cihaz altyapısının iyileştirilmesi, solunum yolu örnekleri için ayrı çalışma mekanları düzenlenmesi planlanmıştır.    

Bu zor süreç, laboratuvar ekibinin sorumluluk bilinci, öğrenmeye, adaptasyona, yardımlaşmaya açık olmaları, sorunlara 
hızla çözüm üretmeleri ve zaman sınırı tanımadan özverili çalışmaları ile aksamadan sürdürülebilmiştir. Başhekimlik 
düzeyinde yapılan planlamalara laboratuvar sorumlusu uzmanlar ile klinisyen hekimlerin birlikte katılımları işbirliğini 
güçlendirmiştir.        
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*Prof.Dr. HÜLYA AYAR KAYALI,** Doç.Dr. ÖZGEN ALPAY ÖZBEK,
**Prof.Dr. MEHMET ALİ ÖKTEM

*DEÜ Fen Fakültesi Biyokimya AD. Öğretim Üyesi
**DEÜTF Mikrobiyoloji AD. Öğretim Üyesi

LABORATUVARIN KURULUŞ KARARININ GEREKÇESİ 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) pandemi ile mücadeleye destek 

vermek amacıyla, yüksek test kapasiteli Covid-19 Tanı Merkezi’nin kurulmasına karar vermiş ve hazırlıklar bir hafta gibi 
kısa bir sürede tamamlanmıştır. “TUSEB – Dokuz Eylül Üniversitesi Covid 19 Tanı Merkezi” olarak adlandırılan bu merkez 
günde 5000 analiz yapma kapasitesinde olup 09.04.2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 

LABORATUVARIN KURULUM AŞAMASI
PERSONEL
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kısa sürede laboratuvarın yönetim kadrosu oluşturulmuş ve hastane 

yönetimi ile iş birliği sağlanmıştır. Yönetim kadrosunda viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve 
genetik, tıbbi biyoloji ve onkoloji alanlarında uzman, Üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı, Prof. Dr. 
Mehmet Ali Öktem, Doç. Dr. Özgen Alpay Özbek, Prof. Dr. Esra Erdal, Doç. Dr. Güneş Özhan Baykan, Prof. Dr. Safiye 
Aktaş, Prof. Dr. Ferhat Matur ile uzmanları Uzm. Dr. Fatih Dinç ve Uzm. Dr. Müge Özkarataş görev almıştır. Bu ekipten 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde Dr. Öktem Laboratuvar Sorumlusu, Dr. Özbek, Dr. Dinç ve Dr. Özkarataş ise yetkili hekimler 
olarak tanımlanmıştır. 

Laboratuvarda çalışmak üzere moleküler test tecrübesi olan teknik personel sağlamak amacıyla “TUSEB Proje Personeli 
İstihdamı” çağrısı ile internet sayfasında online olarak ilana çıkılmış ve bu ilana başvuranlar arasında yapılan değerlendirme 
sonucu lisansüstü tıbbi biyoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya ve biyomühendislik öğrencilerden oluşan 20 kişi 
TÜSEB bünyesinde işe alınmıştır. DEÜ Rektörlüğü tarafından hasta örneklerinin kimlik bilgilerinin doğrulanması, kayıt 
işlemlerinin yapılması ve dokümantasyon arşivinin oluşturulmasında çalışmak üzere üniversitenin farklı birimlerinden 10 
tıbbi sekreter, laboratuvarın temizliği ve ihtiyaç duyulan diğer destek hizmetlerinin yürütülmesi için de 8 yardımcı personel 
görevlendirilmiştir.

Alt Yapı İmkânları
Tanı Merkezi, Bioİzmir binasında bodrum katta 1450 m2 alanda konumlandırılmıştır. Bodrum kat, binanın ana 

kapısından farklı arka tarafta örnek kabul kapısının olması, bu alana araba ile ulaşmanın mümkün olması, sadece o kata 
özgü havalandırma sisteminin bulunması ve otomatik şifreli kapıları bulunması gibi nedenlerle tercih edilmiştir. 

Laboratuvarlara taşınma işlemi gerçekleşmeden önce, DEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kontrolünde ilk olarak 
elektrik hattı güçlendirilmiş ve jeneratör ile desteklenmiştir. Laboratuvarda bulunan kritik cihazların (biyogüvenlik kabinleri, 
qPCR cihazları, buzdolabı ve derin dondurucular) maksimum tüketim değerleri dikkate alınarak ihtiyaç olduğu belirlenen 
2 adet 20 kVA’lık kesintisiz güç kaynağının (UPS) elektrik bağlantıları yapılmıştır. Böylece, olası elektrik kesintilerinin 
meydana geldiği ilk anda jeneratörün devreye girmesi, elektrik kesintisi ile jeneratörün devreye girdiği zaman arasındaki 
süreç dikkate alınarak kesintisiz güç kaynaklarının devreye girmesi sağlanmıştır. 

Laboratuvarlar arası iç haberleşmeyi sağlayan acil durumlarda ise dış hatlara açık telefon bağlantısı gerçekleştirilmiştir. 
Aynı zamanda, bilgisayar için internet hatları çekilmiştir.    

Laboratuvarlara sadece yetkili personelin girmesi için kapılar şifrelenerek kısıtlı geçiş sağlanmış; laboratuvar kapılarının 
üzerine biyogüvenlik işaretleri etiketlenmiştir. Otomatik olan kapılar sayesinde kapılarla olan temas ortadan kalkmıştır. 

Laboratuvar bölümü ortada bulunan geniş koridordan laboratuvar ünitelerine açılan 6 üniteden oluşmaktadır. Arkadaki 
“örnek ve malzeme kabul kapısından girildikten sonra sağda 60 m2’lik örnek kayıt, ön hazırlık laboratuvarı (Laboratuvar 
1) bulunmaktadır. Yine bu girişte solda 60 m2’lik iki bölmeli otoklav ve malzeme deposu üniteleri yer almaktadır. 
Buranın devamında sağda iki, solda iki olmak üzere her biri 106 m2 olan 4 adet laboratuvar mevcuttur (Laboratuvar 
2,3,4,5). Laboratuvar 2 örnek hazırlama laboratuvarı olup bu amaçla, biyogüvenlik kabinleri ve bankolar yerleştirilmiştir. 
Laboratuvar 3 ise analiz laboratuvarıdır ve bu amaçla 9 adet değişik marka qPCR cihazları bilgisayarları ile birlikte 
yerleştirilmiş ve raporlama için uygun ortam sağlanmıştır. Laboratuvar 4 ise örnek hazırlama için kullanılan temiz alandır. 
Laboratuvar 5’de, laboratuvar koşullarına uygun donanımları giyinme (maske, gözlük, siperlik, bone, önlük, tulum) ve 
çıkarma için uygun bölmeler oluşturulmuştur; ayrıca bu malzemeler bu laboratuvarda depolanmaktadır. Laboratuvarlar 
son derece geniş olup aletler birbirinden uzak yerleştirilerek çalışanların mesafeli çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır.  

Personel girişi zemin kat ana kapıdan olup bodrum kata merdivenlerle inilmektedir. Burada yapılandırılan separasyon 
kapısından içeri girince sağda 30’ar metrekare kadın ve erkek soyunma odaları oluşturulmuş; çalışan tüm personelin ayrı 
dolabının olması sağlanmıştır. Burada günlük kıyafetler ve ayakkabılar çıkarılarak cerrahi kıyafet ve sabolar giyilmektedir. 
Geniş koridorda galoş giyme ünitesi, temizlik malzemeleri bulunmaktadır. İkişer adet kadın erkek tuvaleti mevcuttur. 
Binaya ait iki asansörden birisi Covid 19 laboratuvarları ve sosyal alanına ayrılmıştır. Giyinme odalarının karşısından 
şifreli otomatik kapı ile tanımlanan laboratuvarlar koridoruna giriş vardır. Bu girişten hemen sağda Laboratuvar 5’te 
biogüvenlik için giyinme başlamaktadır.  
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Tüm bunlara ek olarak, Bioİzmir binasının 3. katında bulunan 800 m2 alan Covid-19 laboratuvarında görevli 
çalışanlara ayrılmıştır. Bu alanda her biri 36 m2 olan 8 adet oda bulunmaktadır ve her odada ayrı tuvalet banyo, balkon, 
çalışma masası, dolap, çekyat mevcuttur. 180 m2 olan fuaye alanına ise birbirinden ayrı 20 masa ve sandalyeleri, mutfak 
bankosu, buzdolabı, mikrodalga fırın, su filtrasyon cihazı, sebil, çaymatik, Türk ve filtre kahve makinesi ve 3 adet çekyat 
yerleştirilmiştir. Geniş alanda sosyal mesafe korunarak dinlenme, yemek yeme, çay-kahve içme olanağı olup birimin 
acil çıkışı da mevcuttur. Ayrıca, yan koridorda kadın-erkek için ikişer adet tuvalet, çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma 
makinesi vardır. Binada 2 güvenlik personelinin, haftanın 7 günü ve 24 saat görev yapması sağlanmıştır. 

Mevcut cihazlar; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, DEU Fen Fakültesi-Kimya Bölümü-Biyokimya Anabilimdalı, DEU Tıp 
Fakültesi-Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları, Onkoloji Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün 
katkılarıyla sağlanmıştır.

Lojistik
Sosyal alan ve yemek: Bu alan için gerekli olan masa, sandalye ve personelin üç öğün yemeği düzenli olarak DEÜ 

Hastanesi Başhekimliği tarafından sağlanmıştırr. Ayrıca Hastane Başhekimliği tarafından laboratuvar kıyafetlerinin 
sirkülasyonu ve laboratuvar atıklarının transferi de gerçekleştirilmiştir.

Personel barınması: Teknik elemanların barınma ihtiyacı İzmir Valiliği ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliği ile 
sağlanmıştır. 

Merkezde Hizmet/Analiz Yönetimi
Laboratuvarda hizmetin kesintisiz 24 saat sürmesi amacıyla, tüm personel 12’şer saatlik 2 vardiya olarak çalışmaktadır. 

Her vardiyada bir öğretim üyesi, bir yetkili Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı, 5 teknik personel, 2 tıbbi sekreter ve 2 yardımcı 
personel görev yapmaktadır. Laboratuvar yönetimi, her çalışma grubu içinde ekipler oluşturarak nöbet listelerini 
düzenlemiştir. Bunun yanı sıra, atık yönetimi, laboratuvar yönetim sistemi, arşivleme, biyogüvenlik ve cihaz eğitimleri, 
analiz değerlendirmeleri, iş akışları ve malzeme yönetimi gibi düzenlemeler yapılmıştır.

Atık Yönetimi
“TUSEB – DEÜ Covid 19 Tanı Merkezi” laboratuvarlarında bulunan atıklar “Dünya Sağlık Örgütü Atık Yönetimi 

Komitesi” tarafından belirlenen kriterlere göre “infeksiyöz veya potansiyel olarak infeksiyöz atıklar sınıfı”nda yer 
almaktadır. Bu kapsamda, laboratuvarlarımızın atıkları riskli atıklar olarak değerlendirilmiş olup, atık yönetim Standart 
Operasyon Protokolleri (SOP), “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tıbbi Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. Laboratuvarlarda toplanan atıklar, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili alanlarda diğer atıklar 
ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilmektedir. Bu atıklar, delinmeye, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve 
sızdırmaz kırmızı renkli tıbbi atık torbalarında plastik biriktirme kapları içinde toplanmaktadır. Ayrıca, hasta örnekleri 
ile temas etmiş sarf malzemeleri otoklavlandıktan sonra tıbbi atık torbalarına atılmaktadır. Toplanan atıkların düzenli 
aralıklarla DEÜ Hastanesinin atık taşıma araçları ile taşınması sağlanmaktadır. 

Laboratuvar Yönetim Sistemi
Laboratuvarın kuruluş aşamasında örneklerin çalışma listelerinin oluşturulması, her örnek için ayrı ayrı laboratuvar içinde 

yapılan işlem basamaklarının izlenebilirliğinin sağlanması, çalışılmış hasta örneklerine geriye dönülmesi gerektiğinde 
kolayca ulaşılabilmesi ve sonuçların arşivlenmesi için bir laboratuvar bilgi yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuştur. D.E.Ü. 
Bilgi İşlem Dairesi yalnızca bu laboratuvarın kullanımına yönelik “Covid” adlı bir program hazırlamış ve gereksinim 
duyulduğunda da teknik destek vermeyi sürdürmüştür.   

Arşivleme
Laboratuvara gelmiş örneklerin “Laboratuvar Talep Formları”, üzerinde test sonuçlarının da bulunduğu çalışma listeleri 

ve örneklerle ilgili tutulan tutanaklar dosyalanmıştır. Laboratuvar Talep Formları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün isteği 
doğrultusunda ait oldukları hasta örnekleri ile birlikte paketlenmiş ve haftada bir gün soğuk zincir kurallarına uygun olarak 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne (Ankara) gönderilmiştir. Ayrıca, çalışma listesi ve tutanak dosyaları laboratuvarda 
arşivlenmiştir. Cihazlarda üretilen test sonuçları dijital ortamda bilgisayarlara aktarılarak uzun dönem saklanmak üzere 
yedeklenmiştir.

Eğitimler
Tüm çalışanlara laboratuvar faaliyete geçmeden önce Çalışan Sağlığı Merkezi’nden Öğ. Gör. Dr. Bamsı Tür tarafından 

iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, Dr. Öğretim Üyesi  Yavuz Doğan tarafından biyogüvenlik eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Ali 
Öktem tarafından Covid-19 eğitimi verilmiştir. 

Öncelikle, ticari firma ürün sorumluları tarafından laboratuvarlara yerleştirilen biyogüvenlik kabinlerinin, otoklav ve 
qPCR gibi cihazların, eğer gerekli ise, kalibrasyon ve/veya validasyonları yapılmıştır. İlgili personellere cihazların tanıtımı, 
temizlemesi, cihaz kullanım teknikleri, cihazların “software” eğitimi, metot hazırlama ve raporlama eğitimlerinin verilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca, tüm bu aşamalar için de standart çalışma prosedürleri (SOP) hazırlanmış olup ilgili personelin tüm 
işlem adımlarını doğru olarak yapıp yapmadığı kontrol edilmiş, gerekli olduğunda düzeltmeler yapılmış ve bu konudaki 
eğitimler yenilenmiştir. 

Biyogüvenlik Önlemleri
Laboratuvarımızda Covid-19 tanısal testleri, nükleik asit amplifikasyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Bu nedenle, 

laboratuvarın alt yapısı “Biyogüvenlik Düzey 2” olacak şekilde düzenlenmiştir. Öncelikle, tüm personele yetkinlik düzeyine 
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göre temel biyogüvenlik korunma ve uygulama ilkelerine yönelik eğitim verilmiştir. Laboratuvar alanında tüm teknik ve 
destek personelinin tek kullanımlık kişisel koruyucu ekipmanları (bone, FFP2 maske, yüz siperliği, koruyucu tulum, eldiven, 
galoş) kullanması zorunlu tutulmuştur.

Hem çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, hem de çalışan sağlığını tehdit edebilecek potansiyel riskleri 
belirleyip önlemlerini erkenden almak amacıyla süreç içinde gerektiğinde laboratuvarın iş akışları güncellenmiştir. 
Laboratuvar alanına herhangi bir yiyecek, içecek, kişisel eşya, ısıtıcı veya ateş saçıcı materyalin sokulması özellikle 
yasaklanmıştır. Yazılı dökümanların herhangi bir kontaminasyona sebep olmaması için biyogüvenlik kabinlerinden ve 
örneklerden mümkün olduğunca uzak tutulması zorunlu hale getirilmiştir. Cep telefonlarının yalnızca iş amacıyla ve 
laboratuvar içindeki belirli alanlarda kullanılması sağlanmıştır. Personelin iş akışı en düşük düzeyde aerosol ve damlacık 
oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmanın sonunda veya çalışma esnasında herhangi bir dökülme/saçılma meydana 
geldiğinde, çalışılan yüzeyin uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi sağlanmıştır. Laboratuvarlara sadece yetkili 
personelin girmesi için kapılar şifrelenerek laboratuvar içi hareket kısıtlanmıştır. Kapıların sensörlerle açılması sağlanarak 
kapılara temas ortadan kaldırılmıştır. 

Örnek taşıma kapları sodyum hipoklorit içeren dezenfektanla dezenfekte edildikten sonra laboratuvar içine alınmıştır. 
Hasta örneklerinin işlemlenmesi, validasyonu yapılmış Sınıf II biyogüvenlik kabinlerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklerin 
çalışıldığı alanların düzenli ve temiz olması ve gereksiz materyallerin çalışma alanlarında bulundurulmaması zorunlu hale 
getirilmiştir. İşlemlenmesi biten örnekler, kazalara, dökülmelere veya saçılmalara olanak vermeyecek şekilde, biyogüvenliğe 
uygun olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen koşullarda paketlenerek -20°C’de saklanmıştır. Klinik örnekle 
temas eden malzemelerin biyolojik imhaya sızdırmaz kutularda kapağı tam olarak kapanmış şekilde gitmesi sağlanmıştır.

İşlem İş Akışları 
İşlem iş akışları, farklı kurumlardan gelen hasta örneklerinin kabulü, kaydedilmesi, merkezin laboratuvar yönetim 

sisteminde haritalanması, barkodlanması, alikatlanması, kite uygun şekilde işleme alınması, qPCR sonuçlarının analizi, 
raporlanması ve örneklerin uygun koşullarda saklanması ve Bakanlığa gönderilmek üzere paketlenmesini içermektedir. 
Her bir aşama önceden belirlenmiş ve dökümantasyonu yapılmış SOP’lere uygun olarak, kullanılan kitlere ait üretici 
bilgilerinin izlenmesiyle belirtilen biyogüvenlik kurallarına uyarak oluşturulmuştur. 

İşlem laboratuvarlarındaki tüm aşamalar, biyogüvenlik düzey 2A kabinlerde gerçekleştirilmiştir. Odada, çalışanın 
güvenliğini sağlamak amacıyla tüm çalışanlar belirlenen biyogüvenlik önlemlerine ait ekipmanlarla, biyogüvenlik 
kurallarına uyarak çalışmaktadır. Çalışmanın güvenliği açısından, kontaminasyonların engellenmesi için her çalışma 
sonrasında kabin ve içerisindeki ekipmanlar %80’lik etil alkol ile temizlenmektedir. Yine her üç çalışmada bir, kabin 
içindeki çöpler boşaltılmakta, sodyum hipoklorit, hidrojen peroksit ve etil alkol temizliğini takiben, kabin UV lambaları en 
az 15 dk açılarak sterilizasyon gerçekleştirilmektedir. Her vardiya değişiminde ise tüm odanın sterilizasyonunu sağlamak 
amacıyla odanın UV lambaları 2 saat süreyle açık bırakılmaktadır. 

Laboratuvar 1, örneklerin kontrol edildikten sonra kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı, test öncesi ön hazırlıklarının 
gerçekleştirildiği, örnek tüplerinin ve evraklarının arşivlendiği laboratuvardır. Dış merkezler tarafından Enfeksiyöz Madde 
ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği’ne uygun olarak üçlü taşıma kapları ile gönderilen örnekler ve 
Laboratuvar Talep Formları teknik personel tarafından laboratuvarın örnek kabul kapısından teslim alınmaktadır. Üçlü 
taşıma kabının dış yüzeyi dezenfekte edildikten sonra, ikincil kap dışarı çıkarılmakta ve ona da dezenfeksiyon işlemi 
uygulanmaktadır. İkinci  kap biyogüvenlik kabini içinde açılarak içindeki örnek tüpleri dizilmektedir. 
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Tüp üstünde yazılı olan hasta adı/soyadı ve TC numarası ile Laboratuvar Talep Formu üzerindeki bilgiler eşleştirilerek 
kontrol edilmektedir. Eşleştirmesi biten örneklerin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi “lbys” 
programında Covid-19 Kabul işlemi yapılmaktadır. Ayrıca, örneğe ait barkod ve o örneğe atanmış çalışma numarası 
Covid programına kaydedilmektedir.  Çalışma numaraları Talep formları olmayan veya hasta kimlik bilgisinden kuşku 
duyulan örnekler ile ilgili tutanak tutularak ve örneğin gönderildiği dış Merkeze sorun hakkında bilgi verilmektedir. 

Eşleştirilme işlemi biten örnek tüpleri 15 saniye vortekslendikten sonra içlerinden 100 mikrolitre örnek alınarak 100 
mikrolitre vNAT üzerine pipetlenmekte ve Laboratuvar 2’ye teslim edilmektedir. Laboratuvar 2’ye vNAT karışımı teslim 
edilen örnek tüpleri sonuçları raporlanıncaya kadar +4°C’de saklanmaktadır. Sonraki aşamada ise Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü’ne gönderilinceye kadar örnekler -20°C’de bekletilmektedir. 

Laboratuvar 2: Örnek hazırlama laboratuvarından (Laboratuvar 1) gelen örnekler, PCR karışımı ile biyogüvenlik 
kabinlerinin içinde karıştırılmaktadır. Buraya gelen örnekler ekstraksiyon tamponu içerisinde geldiğinden enfeksiyon 
oluşturma özelliğini kaybetmiş, enfektif olmayan örneklerdir. İşlem odasında kullanılan PCR karışımları temiz odada 
(Laboratuvar 4) hazırlanmaktadır ve Laboratuvar 2 tarafından vorteks işlemini takiben temiz odadan alınarak getirilmektedir.

İşlem laboratuvarında temel olarak iki aşamalı bir akış vardır; ilk olarak tüm örnekler 5’er saniye süre ile tek tek 
vortekslenmektedir. Böylece örneğin ekstraksiyon tamponu ile tam olarak homojenize olması sağlanmaktadır. İkinci 
aşamada ise her bir örnek karışımından 5’er µl alınarak, 15 µl PCR karışımı içeren plak veya tüplere eklenmektedir. 

Daha sonra bu plak veya tüpler uygun şekilde kapatılarak qPCR cihazlarının bulunduğu analiz odasına (Laboratuvar 
3) teslim edilmektedir. Bu laboratuvarda qPCR analizlerinin gerçekleşmesi ve sonuçların yorumlanarak, raporlanması 
sağlanmaktadır. Kalan ekstraktlar (örnek ve ekstraksiyon tamponu karışımları) uygun torbalara konarak Sağlık Bakanlığı’na 
teslim edilmek üzere -80 0C’de saklanmaktadır. 

Analizler - qPCR Testi: Laboratuvarımızda Covid-19 hastalığına yol açan pandemik SARS-Cov2 (2019) virüsünü tespit 
etmek amacıyla ters transkripsiyon (RT) ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) adı verilen iki yöntem tek 
adımda birleştirilmektedir. RT-qPCR adı verilen bu işlem örnekte mevcut olan RNA’yı ters transkriptaz enzimini kullanarak 
önce tamamlayıcı DNA’ya (cDNA) çevirir. Daha sonra çoğaltılmak istenen bölgenin yani virüse ait genin iki ucuna özgü, 
bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçasından (primer) yararlanarak, bu iki primerle 
sınırlandırılan çok kısa dizinin sentezi gerçekleştirilir. Bu sentez sırasında iki primerle aynı anda hedefe hibridize olan 
FAM, ROX ve HEX gibi floresan ile işaretli boyalar ve BHQ sönümlendiricisi taşıyan spesifik probun Taq DNA Polimeraz 
enziminin ekzonükleaz aktivitesinden yararlanılarak parçalanması ile boyalar ortama salınır. Probdan koparılarak ortama 
geçen ve böylece sönümlendiricinin etkisinden kurtulan floresan boyaların verdiği ışımanın gerçek zamanlı ölçülmesi 
ile virüs genomuna ait bir veya iki gen ile birlikte insan genomuna ait bir adet dahili kontrol geninin çoğalması aynı 
anda takip edilebilir. Reaksiyon sonunda kullanılan boyaların tespitini sağlayan kanallardan çoğalma eğrileri elde edilir. 
Sigmoidal yani karakteristik S şeklinde olmayan eğrilere ait örnekler negatif, sigmoidal olanlar ise pozitif olarak kayıt 
altına alınır. Her bir plakada pozitif ve negatif kontrollerin kullanılması zorunludur. Pozitif kontrolde kit içeriğinde tespit 
edilmesi hedeflene virüs gen sayısına bağlı olarak 1 veya 2 virüs genine ait ve bir de insan dahili kontrol genine ait olmak 
üzere toplam 2 veya 3 sigmoidal eğri görülmesi beklenir. Negatif kontrolde ise yalnızca insan dahili kontrol genine ait 
olan tek bir sigmoidal eğri gözlemlenmelidir. 

Malzeme Yönetimi
Laboratuvar sarfları, kişisel korunma ekipmanları ve tanı kitleri sırasıyla TUSEB, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

karşılanmakta olup, malzeme stok yönetimi serbest kullanıma açık bir bilgisayar uygulaması olan Quartzy ile takip 
edilmektedir. 
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DEÜ HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİ Covid-19 PANDEMİ DENEYİMİ

*Prof.Dr. TANER ÇAMSARI, *Prof.Dr. CANER ÇAVDAR, **Yük.Hemş. SEDA ORÇIN
*DEÜTF İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD Öğretim Üyesi; 

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi Sorumlu Hemşiresi

Covid-19 hastalığının özellikle yaşlı, diyabet-koroner arter hastalığı, süreğen akciğer hastalığı, organ nakli veya kronik böbrek 
yetmezliği gibi çoklu organ rahatsızlığı olan hastalarda daha sık ve daha ağır seyrettiği; böbrek işlevleri normal olan hastalarda 
ise akut böbrek hasarlanmasına yol açabileceği bilindiği için diyaliz merkezimizin de pandemiye hazırlıklı olması gerekiyordu. 
Bu amaçla Pandemi Komitesi ile yapılan toplantılar ile eş zamanlı, diyaliz merkezi çalışanları (diyaliz sorumlu hemşiresi, diyaliz 
hemşireleri, diyaliz teknisyeni, sekreterler, yardımcı personeller) ve bölüm hekimlerinin (yan dal uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyeleri) 
katıldığı bölüm içi toplantılarla çift yönlü bilgi akışı sağlanarak süreç yönetilmiştir. Hastane Pandemi Yönetim Biriminin kararları diyaliz 
merkezinde vakit kaybedilmeksizin hayata geçirilmiş ve diyaliz merkezindeki sorunlar da Başhekimliğe iletilerek anında çözümler 
üretilmiştir. 

Sonuç olarak pandemideki başarı, sürece tüm paydaşların dahil edilmesi; bir ekip ruhunun ve dayanışmanın oluşturulması ve 
iletişimden geçmektedir. Kararların hatasız bir şekilde ve hızlı alınması; vakit geçirmeksizin hayata geçirilmesi de çok önemlidir. Süreç 
yönetimi sırasında ulusal ve uluslararası kılavuzlar yanında zaman içerisinde merkez deneyimlerinden de yararlanılmıştır. Süreç günler 
ve haftalar içerisinde merkezimizin öz deneyimleri ile olgunlaşmıştır.

Bu bölümde ulusal ve uluslararası kılavuzların anlatılmasından ziyade bu kılavuzlar ve deneyimler eşliğinde Pandemi Yönetim 
Biriminin ve diyaliz ekibiyle yapılan düzenli toplantılar sonucunda hemodiyaliz merkezimizde kademeli olarak aldığımız önlemler  
pratik bir şekilde kısaca tartışılacaktır.

Merkezimizde ilk olarak yapılan işlem özellikle teknik personel, sekreter ve yardımcı personellerimizin Coronavirus ve alınması 
gereken önlemler konusunda eğitilmesi; hastanemizin eğitim programlarına katılmalarının sağlanması ve eğitimlerinin pandemi 
süresince tekrarlanması olmuştur. Özellikle, her hastanın enfekte olarak kabul edilerek kişisel koruyucu ekipmanlarının (KKE) 
kullanımı, el hijyeninin sağlanması, kullanılan cihaz malzeme ve ortamın dezenfeksiyonun sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. 
Ayrıca kullanılan malzemelerin enfekte atığa atılması konusunda bilgi verilmiştir.  Benzer şekilde hastalarımız ve refakatçileri de 
eğitilmişlerdir. Hastalarımızdan belediye otobüsü, minibüs ve metro gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları istenmiştir. İlk planda 
yapılan diğer önlem ise diyaliz merkezi girişi ve sekreterlik/hasta kabul kısmına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde şerit çekilmesi ve 
cam bariyer konulması; merkezin girişine el dezenfektanı ve maske yerleştirilmesidir (Resim 1). Aynı zamanda hasta refakatçilerinin 
merkezimizdeki bekleme odalarında değil hava koşulları uygunsa açık havada, uygun bekleme yerlerinde beklemeleri sağlanmıştır. 
Bir diğer konu hasta sayısının azaltılması ve SARS-Cov2 ile enfekte hastaların kabulü için diyaliz salonunun düzenlenmesiydi. Akut 
böbrek hasarlı ve kronik böbrek yetmezlikli yeni hastalar yanında kronik böbrek yetmezlikli olup düzenli diyaliz tedavisinde olan 
hastalar da merkezimizde tedavi görmekteydi. İlk iş olarak durumu stabil olan kronik diyaliz hastaları ile görüşülmüş ve hasta sayısı 
azaltılmıştır. SARS-Cov2 ile enfekte olan hastalarla aynı ortamda diyalize girmek bulaş riski yönünden oldukça yüksektir. Hasta 
sayısı azaltıldıktan sonra seanslar da yeniden düzenlenmiştir. İlk başta Coronavirus pozitif olan hastaların kapalı alan Hepatit B 
odasında diyalize alınması düşünülmüştür. Diğer bir seçenek ise pazartesi-çarşamba-cuma seansı negatif; salı-perşembe-cumartesi 
seanslarının ise pozitif hastalar için ayrılması olmuştur. Acil vakalar tüm seanslar bitince gerekirse gece de diyalize alınabilirdi. Bu 
şemalardaki önemli sorun pozitif ve negatif hastaların ortak giriş-çıkışları kullanması ve aynı salonda diyalize girmeleriydi. Bunu 
engellemek amacıyla salonların bölünmesi ve giriş-çıkış noktalarının ayrılmasına karar verildi. İkiyüz metrekarelik diyaliz salonumuz 
130 metrekare negatif ve 70 metrekare pozitif hastalar için olmak üzere cam ve alçıpan ile ikiye bölündü. Pozitif hastalar için ayrılan 
odada bulaş riski nedeniyle en az sayıda sandalye (1 adet), yatak ve masa (1’er adet) bulunduruldu. Bu bölme işlemi sonrasında 
18 yatak kapasiteli merkezimizde negatif bölme 12 yataktan 8 yatağa düşürülerek 2 hasta arası mesafenin 2 -2,5 metre olması 
sağlanmıştır. Pozitif bölme kalan 6 yataktan 3 yatak aynı anda kullanıma alınmıştır. Gündüz seansında yer olamaması durumunda 
yataklar sıklaştırılmamıştır; hastalar üçüncü seansta diyalize alınmıştır

İki salon arasında geçiş sadece acil durumlarda olacak şekilde planlandı. Pozitif ve negatif hastaların merkeze giriş ve çıkış 
noktaları da değiştirildi. Diyaliz salonunda kirli ve temiz alanlar oluşturuldu. Kullanılan gözlük ve siperliklerin temizliği bu alanlarda 
sağlandı. Kişisel koruyucu ekipmanlarının giyimi için, ayrı bir odada temiz alan oluşturuldu; bu alana KKE giyilmesi ve çıkarılmasında 
uyulması gereken kurallar, giyim-çıkartılım sıralaması ve el hijyeni ilgili broşürler asıldı. Hastalarımız negatif de olsa sanki olası 
pozitifmiş gibi KKE kullanımı sağlandı. Kesin pozitif ve şüpheli olan hastalarda ise ulusal kılavuzlara uygun şekilde KKE kullanıldı 
(Resim 2A ve 2B).  Pozitif ve negatif hastalarda tüm tıbbi ekipmanlar ayrıldı; hastaya özel kullanıldı. Negatif olan hastalarda cerrahi 
maske ve pozitif hastalar da ise kılavuzlara uygun şekilde FFP2 maske kullanıldı. Her hasta başında el dezenfektanı, maske ve 
eldiven gibi tek kullanımlık malzemelerin eksiksiz bulunması sağlandı. Tüm hastaların, özellikle pozitif hastaların tıbbi atık yönetimine 
de dikkat edildi. Daha önceden özel diyaliz merkezlerinde diyalize girip de Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanemiz Pandemi 
Servisine yatırılan hastalar, diyaliz personeli tarafından uygun KKE giyildikten sonra hastaya da cerrahi maske takılıp,  pozitif hastalar 
için ayrılmış alanlar kullanılarak diyaliz merkezine nakli sağlandı. Tedavisi tamamlanan hasta aynı önlemler alınarak yattığı servise 
gönderildi. Diyaliz tedavisi sırasında genel durumu bozulan ve acil müdahale gereken durumlarda hastaların solunum yolunun 
açıklığının sağlanması için mavi kod verildi. Anestezi hekimlerince solunum yolu açıklığının sağlamasından sonra da hastaya uygun 
KKE kullanılarak müdahale edildi. Diyaliz seansı sonunda hastanın tedavi edildiği alanda bulunan cihaz, sandalye, masa, yatak gibi 
tüm malzemelerin enfeksiyon kontrol talimatları doğrultusunda dezenfeksiyonu yapıldı. Ayrıca pozitif hastanın diyaliz makinesine 
yakın bir yere ultraviyole lambaları yerleştirilip seans sonrasında devreye alındı.



93

Negatif salonun temizliği ve dezenfeksiyonunun daha sık ve uygun yapılması sağlandı. Temizlik personelinin daha etkin 
çalışabilmesi için 07:30-16:00 olan çalışma saatleri hastane yönetimi tarafından 07:30-19:30 olarak değiştirildi. Temizlik personel 
sayısı ikiye çıkarılarak dönüşümlü çalışma programı oluşturuldu.

Bu süreç içerisinde personel yönetimi de son derece önemliydi. Pandemi sırasında toplam 14 hemşire, 1 diyaliz teknikeri, 2 sekreter 
ve 3 yardımcı personel görev yapmıştır. Zaman içerisinde merkezde görev yapan personel Covid-19 hastalığına yakalanıp personel-
hasta-personel bulaşması riski doğurabilir, ayrıca bu dönemde çalışan personelde tükenme sendromu gözlenebilirdi. Bu yüzden 
hemodiyaliz merkezi sorumlu hemşiresi, Hemşirelik Hizmetleri ve Hastane Başhekimliği ile birlikte özellikle gerekli organizasyonları 
yapmaktan sorumluydu. Bunun için pandemi çalışan hemşire listesi oluşturuldu. Gün içinde çalışan iki hemşire pandemi yoğun bakıma 
ve bir kişi de diyaliz salonunda bulunan Covid-19 pandemi salonuna planlandı. Geriye kalan altı hemşire ise diğer yoğun bakım ve 
servis hastalarının tedavisinde görevlendirildi. Pandemi çalışmaları, eşit ve ertesi gün izinli olacak şekilde planlanarak pozitif hasta 
tedavisinde yer alan ekibin bir gün evde dinlendirilmesi sağlandı. Negatif hasta tedavisinde görev alan ekip için ise dönüşümlü 
nöbet çizelgesi düzenlendi. Çalışma düzeni benzer şekilde diyaliz teknikeri, sekreter ve yardımcı personeller için de Başhekimlik ile 
ortak olarak düzenlenmiştir. Hasta izleminden sorumlu nefroloji yan dal uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyeleri için de bir çalışma 
çizelgesi düzenlenmiştir. Pozitif hastalarla temas olasılığını azaltmak için dönüşümlü bir çalışma programı yapılmıştır. On beş gün 
veya 30 gün gibi aynı personelin sürekli olarak çalışmasına izin verilmemiştir. Tıbbi personel ve diğer hemodiyaliz ekibi günlük 
Covid-19 semptomları ve ateş yönünden izlenmiştir. Benzer şekilde negatif hastalar ve refakatçileri de izlenmiştir. Her türlü personelin 
dinlenme ve öğlen yemeği aralarında bir arada bulunmaması; dönüşümlü olarak dinlenmeleri, iki kişi aradaki mesafenin 1,5-2 metre 
olacak şekilde oturması sağlanmıştır. Bu bağlamda diyaliz merkezinde çalışan hiçbir hekim, hemşire, teknisyen, sekreter ve yardımcı 
personelde Covid-19 hastalığı görülmemiştir. Merkezimizde takip edilen ve kendisine başka bir diyaliz merkezinde yer bulamayan 
ve bu nedenle pandemi sırasında merkezimizde takip edilen kronik diyaliz hastalarımızda da Covid-19 hastalığı saptanmamıştır.

Diyaliz merkezimizde erişkin hastaların yanında üç adet çocuk hastanın da diyaliz tedavisine devam edildi. Bu süreçte onlar da 
enfeksiyon semptomları yönünden sorgulandı; eğitimleri yapıldı. Maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri sağlandı. Diyaliz 
öncesi ateş takipleri yapıldı. Bu hasta grubunda da Covid-19 hastalığı saptanmamıştır 

Acil diyalize alınması gereken hastalarımıza müdahale odasında hemodiyaliz kateteri takılmış, bu işlem sırasında hasta negatif de 
olsa sanki pozitifmiş gibi KKE kullanımı sağlanmıştır. Aynı zamanda müdahale odasına hepafiltre takılmıştır.

20 Mart-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında SARS-Cov2 negatif ve pozitif olsun olmasın toplam 184 hastaya 663 seans diyaliz 
tedavisi uygulanmıştır. Toplam seansın 110 seansında pandemi yoğun bakım servisinde yatan SARS-Cov2 pozitif olan hastalara 
(24 hasta) hasta başı diyaliz desteği verilmiştir. Onüç Mart 2020 ve 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında özel diyaliz merkezinde 
diyaliz tedavisi alan ve Covid-19 nedeniyle Pandemi Servisinde yatan 7 kronik hemodiyaliz hastası da Covid-19 pandemi salonunda 
diyaliz tedavisine alınmış; hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen hastalar da 14 günlük izolasyon dönemleri sırasında da 
hastanemizde diyalize alınmaya devam edilmişlerdir.

Diyaliz merkezlerinin bünyesinde genel olarak Periton Diyalizi (PD) Üniteleri de yer alır. Hastanemizde PD Ünitesi Nefroloji 
polikliniğinde ayrı olarak hizmet vermektedir. Pandemi sürecinde stabil olan periton diyalizi hastalarının kontrol sıklığı azaltılmış;  
sorunlar tele-tıp yöntemiyle çözülmeye çalışılmıştır. Periton diyaliz hemşiresi tarafından hastalar ile whatsapp iletişim grubu oluşturulup 
sürekli iletişim halinde olunması sağlanmıştır. Aletli periton diyalizi uygulayan hastalar “Sharesource” sisteminden uzaktan takip 
yöntemi ile takip edilmiştir. ISPD PD Covid-19 rehberi Türkçeye çevrilerek Nefroloji bilim dalına sunulup hastalarımızın ilgili önlemleri 
alması sağlanmıştır. Eğitim broşürleri hazırlanarak hastalar ile sanal ortamda paylaşılmıştır. Peritonit gibi acil durumlarda ise hasta 
merkezimize davet edilmiştir. Periton diyalizi hastalarımız da periton diyalizi hemşiremiz tarafından Covid-19 hastalığı yönünden 
telefonla bilgilendirilmiştir. Süreç boyunca her hasta haftada bir telefon ile aranarak yaşam bulguları, diyaliz tedavi süreci, ilaç ve 
tedavi uyumu sorgulanmış; ayrıca hastalarımızın soruları da cevaplanmıştır. Süreç boyunca periton diyalizinde görevli hemşire ve PD 
hastalarımızda da Covid-19 tanısı alan olmamıştır.

Sonuç olarak pandemi sürecinde hemodiyaliz merkezinin yönetiminde yapılan başlıca müdahaleleri özetlersek:

1- Pandemi Yönetim Birimi – Başhekimlik - Hemodiyaliz Merkezi arasında iletişimi sağlamak ve sürdürmek,
2- Tüm personelin, hastaların ve refakatçilerin eğitilmesi/bilgilendirilmesi,
3- Kronik stabil hastaların daha sonra merkeze geri dönmek üzere özel merkezlere sevki,
4- Covid-19 hastaları için merkezde kapasite oluşturulması,
5- Merkezde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması,
6- SARS-Cov2 virus pozitif ve negatif hastalar için ayrı giriş-çıkış ve ayrı salonların düzenlenmesi,
7- Seanslar sırasında tıbbi ekipmanların hastaya özel ayrılması; ve seans sonrasında tıbbi ekipmanların, makine ve ortamın  

 uygun şekilde dezenfeksiyonu,
8- Tıbbi atık yönetimi,
9- Yoğun bakım hastalarında hasta başı standart hemodiyaliz veya yavaş-sürekli diyaliz tedavilerinin uygulanması,
10- Hastaların diyalizi sırasında pozitiflik ve negatiflik durumuna göre hasta ve personel yönünden KKE önlemlerinin alınması  

 ve denetlenmesi; her hasta başında el dezenfektanı, maske ve eldiven gibi tek kullanımlık malzemelerin bulunması,
11- Personel yönetimi (Eğitim, denetim, çalışma planı, dinlenme ve yemek aralarına bir arayagelmeme, semptomlar yönünden  

 takip, izolasyon, moral ve motivasyon destekleri vb)
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Resim 1. Hemodiyaliz Sekreterliği. Sekreter uygun KKE eşliğinde hizmet vermekte. Sosyal mesafe için 
kırmızı şerit çizilmiş ve cam siperlik oluşturulmuş.
 

Resim 2 A. Hemodiyaliz salonu ve alınan önlemler Resim 2 B. Hemodiyaliz salonu ve alınan önlemler
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Resim1. Çocuk Pandemi Acil Servis Girişi

DEÜ ÇOCUK HASTANESİ  Covid-19 PANDEMİ DÜZENLEMELERİ

Prof.Dr. MURAT DUMAN
DEÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi

Bu bölümde Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Covid-19 pandemisine yönelik çalışmalar özetlenmiştir.

Pandeminin başlaması ile birlikte, olası çocuk Covid-19 vakalarının diğer hasta gruplarından ayrılması için poliklinik ve servis 
düzenlemeleri, Covid-19 hastaları için yaklaşım protokolleri ve akış şemaları, sağlık çalışanları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.    

ÇOCUK ACİL SERVİS VE ÇOCUK PANDEMİ ACİL SERVİS DÜZENLEMESİ

Pandemide en önemli yaklaşım basamağı, hastaneye gelen olası Covid 19’lu hasta ile diğer hasta gruplarının ayrılarak, temasın 
en aza indirgenmesi ve hastalık yayılımının önlenmesidir. Bu amaçla Covid-19 pandemi süresince, çocuk acil servis fiziki olarak 
birbirinden ayrı iki bölüme ayrılmıştır. 

Çocuk Acil-1 (Çocuk Pandemi Covid Acil) (Resim 1): Mevcut   acil servis alanı, daha geniş ve tekli oda sistemine sahip olması 
nedeniyle, çocuk pandemi acil servisi olarak düzenlenmiştir.  
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- Çocuk Acil-2 (Covid açısından temiz acil) (Resim 2): Çocuk hastanesi zemin kat yan tarafında ayrı giriş kapısı olan, Çocuk 
Enfeksiyon ve Genel Poliklinik alanları yeniden revize edilerek Covid-19 açısından temiz acil servise dönüştürülmüştür. Bu alana 
Covid-19 dışı acil çocuk hastalar kabul edilmiştir. Bu alanda bulunan tüm sağlık çalışanlarının da, Covid açısından tam KKE ile hasta 
yaklaşımında bulunmaları sağlanmıştır.     

Resim 2. Pandemi süresince yeni açılan çocuk acil servis yönlendirmesi, giriş alanı ve acil servis içi 
Her iki alanda çalışacak hekim, hemşire, sekreter, güvenlik, temizlik personeli tamamıyla ayrılmış ve çalışma planlaması buna göre 

düzenlenmiştir. 

İlk başvuran tüm hastalar, Pandemi Çocuk Acil triaj alanında,  Sağlık Bakanlığı olası Covid-19 vaka tanım kriterlerine göre 
paramedikler tarafından değerlendirilerek, ilgili acil servise yönlendirilmişlerdir (Algoritma 1). Ateş yüksekliği, öksürük ya da solunum 
sıkıntısı yakınmasıyla gelen ve Sağlık Bakanlığı olası Covid vaka tanım kriterlerine uyan hastalar Pandemi Çocuk Acil Servisine, bu 
kriterleri taşımayan çocuk hastalar (travma, nöbet, ilaç intoksikasyon,  diyabet, diyabetik ketoasidoz, metabolik hastalık, kitle, rutin 
enjeksiyon, ürtiker vb. )  Covid dışı Çocuk Acil servisine yönlendirilmişlerdir. 112 acil servis ambulansı ile getirilen tüm hastalar olası 
Covid vakası olarak değerlendirilip, Pandemi Çocuk Acil servis içindeki resüsitasyon (canlandırma) alanına alınmışlardır.
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Algoritma 1. Çocuk Pandemi Covid acil servis triaj algoritması

PANDEMİ ÇOCUK ACİL SERVİS İŞLEYİŞİ
Hasta bekleme alanında, bekleme koltukları sosyal mesafeye uygun olarak azaltılmıştır. Olası Covid vakalarının diğer hastalarla 

temasını en aza indirmek amacıyla triaj alanı ile sekreterya alanı yer değiştirilerek, hasta triaj alanı kapıya yakın bölüme yerleştirilmiştir 
(Resim 3). Triaj ve sekreter desklerinde, hasta ile temasın azaltılması için cam koruyucular ve desk önlerine sosyal mesafe çizgileri 
çekilmiştir. Triaj ve sekreterya alanındaki sağlık çalışanlarına Covid’le bilgili bilgilendirme ve eğitimler verilmiştir. Çalışma düzeni esnek 
çalışma sistemine uygun olacak şekilde planlanmıştır. Pandemi başlangıcında gelen her çocuk hasta ve yakınına, triaj ve sekreterya 
alanında maske verilerek kullanmaları sağlanmıştır. Triaj alanında çalışan sağlık personellerine eğitim verilerek, Sağlık Bakanlığı olası 
Covid değerlendirme rehberine göre hastaları değerlendirip, temas olmadan her hastanın ateşinin ölçülmesi sağlanmıştır.      

Acil servis içinde her odada tek sedye ve tek hasta olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Hızlı bakı ve gözlem alanındaki 
sedye sayısı sosyal mesafeye uygun olacak şekilde azaltılmıştır. Pandemi çocuk acil servis içerisinde mevcut iki negatif 
basınçlı odaya, Covid’li hasta ile temas öyküsü olan ve yüksek riskli hastalar öncelikli olarak alınacak şekilde, tüm hastaların 
tekli odalarda, tek refakatçı ve kapı kapalı olarak izlenmesi planlanmıştır. Hastaların muayeneleri tamamlandıktan sonra 
odaların dezenfeksiyonu, asgari 30 dk havalandırılması yapılmış ve havadaki partiküllerin sterilizasyonu için ultraviole 
lambalar kullanılmıştır (Resim 4).

Resim 3. Çocuk Pandemi Covid Acil Servis Triaj, Sekreterya ve Bekleme Alanı
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Resim 4. Çocuk izlem odası ve kullanım sonrası 
ultraviole ile sterilizasyon işlemi

Resim 5. Çocuk Pandemi Acil servis sağlık çalışanı KKE giyinme alanı 

Pandemi acil servis alanında çalışan her personel için gerekli KKE temin edilmiş ve acil servis giriş kısmında bir 
oda, çalışan personelin KKE giyinme/soyunması için ayrılmıştır. Tüm personelin pandemi acil alanına tanımlanan 
KKE’yi giyindikten sonra alınması ve çalışma sonrası enfekte olan giysilerini kirli alanda değiştirerek nöbetten ayrılması 
sağlanmıştır (Resim 5).

Olası çocuk Covid hastalarından, tanısal amaçlı PCR çalışması için nazofarinks sürüntü örneği alınma işlemi iki alanda 
gerçekleştirilmiştir. Pandemi çocuk acil servis içerisindeki negatif basınçlı ve havalandırması yeterli olan odalarda, hasta 
muayenesi için tam korunmalı KKE ile giren hekim tarafından muayene bitiminde örnek alımı gerçekleştirilmiştir. İkinci 
alan olarak, acil servis dışına yerleştirilen örnek alma kabini kullanılmıştır (Resim 6). Örnek alma kabini daha çok Covid’li 
hasta ile temas öyküsü olup şikayeti olmayan veya başka bir hastalık tanısı ile hastaneye yatacak olan hastalardan örnek 
alımı için tercih edilmiştir. Alınan sürüntü örnekleri plastik kapaklı poşetlere yerleştirilip, laboratuvara ulaştırılıncaya kadar 
buzdolabında saklanmıştır. Örnek alımı ve gönderilmesi ile ilgili akış şeması hazırlanmıştır (Algoritma 2).

Resim 6. Çocuk Pandemi Acil Servis Örnek Alma Kabini
Algoritma 2. Çocuk Pandemi Acil Servis Covid-19 

Şüpheli Hastada Sürüntü Örneği Alma Algoritması
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Kritik olası Covid çocuk hastalara müdahale edilmek üzere acil müdahale ekipmanlarında düzenlemeler yapılarak, 
protokoller hazırlanmıştır (Resim 7). 

Resim 7. Çocuk Pandemi Acil Servis Kritik Hasta Canlandırma ve NIV Uygulama Alanı

Yatış endikasyonu konulan çocuk Covid hastaları, hastane ana bina 6. kat pandemi servisine anne veya baba 
refakatında (sadece bir kişi) yatışları yapılmıştır. Çocuk pandemi acil servis ve yataklı servis hastalarının izlem ve tedavileri, 
çocuk acil, çocuk enfeksiyon hastalıkları, alerji-immünoloji bilim dallarının öğretim üyeleri ile pediatri uzman, asistan ve 
başasistanları tarafından yürütülmüştür.

Yatış endikasyonu konulmayıp, evde izole olarak takip edilecek Covid çocuk hastalar için de izlem protokolü 
hazırlanmıştır (Algoritma 3). 

Olası çocuk Covid hasta takip algoritması hazırlanıp, tüm sağlık çalışanlarının bu konuda eğitimleri sağlanmıştır 
(Algoritma 4).

Pandemi Çocuk Yoğun Bakım İşleyişi
Covid-19 pandemisinde yoğun bakım ihtiyacı olacak olası ve kesin tanılı çocuk hastalar için, çocuk yoğun bakım 

içerisindeki iki negatif basınçlı oda hazır olarak bulundurulmuştur. Burada çalışan tüm sağlık personelinin Covid-19 ile ilgili 
eğitimleri tamamlanmış, protokoller oluşturulmuştur (Protokol 1).

Yenidoğan Yoğun Bakım İşleyişi
Olası Covid-19 tanılı ve Covid 19’lu anneden doğacak yenidoğan bebeklerin takip ve tedavileri için çocuk hastanesi 

4. kat yenidoğan yoğun bakım içerisinde negatif basınçlı ve normal yoğun bakım yatakları hazır olarak bulundurulmuş, 
yaklaşım algoritmaları hazırlanmıştır (Algoritma 5,6).                             
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Algoritma 4. Çocuk Pandemi Acil Servisten
 Taburcu Olan Covid-19 Hastalarında Takip Algoritması

 Algoritma 3. Çocuk Pandemi Acil Servis Şüpheli Hasta  
Takip Algoritması
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ÇOCUK PANDEMİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Covid-19 PROTOKOLÜ
COVİD-19 GÜVENLİ ENTÜBASYON PROTOKOLÜ

Prof.Dr. MURAT DUMAN
DEÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi

LOKASYON
• Entübasyon işlemi negatif basınçlı odada (5 ve 6 numaralı izole odalar) uygulanmalıdır, bu  sağlanamıyorsa 
normal basınçlı odada kapılar kapalı şekilde uygulanmalıdır (pozitif basınçlı odalardan kaçınılmalıdır.)

MALZEME
• SpO2 ve EKG monitörü, tüm elektrodlar takılı satürasyon sesi açık, ETCO2 hazır
• Çalışır durumda aspiratör ve bağlantı hortumu
• Aspirasyon kateteri
• Yaşa uygun balon, uygun boyda maske
• O2 rezervuarı balona takılı
• Endotrakeal kaflı tüp (hesaplanan boy + bir boy büyük + bir boy küçük)
• Stile (uygun boy)
• Video Laringoskop 
• Tüp sabitleyici flaster
• Steteskop
• NG sonda
• Enjektör
• Bakteri/virüs filtresi veya HME filtre
• Maskeyi sabitlemek için uygun maske bağı
• Klemp
• Tüm bağlantıları kurulmuş ve ipek flaster ile bantlanmış (kapalı aspirasyon sistemi dahil) venti latör devresi

EKİP-KORUYUCU EKİPMAN
• Mümkün olan en az sayıda sağlık personeli işleme katılmalıdır
• Entübasyon tecrübesi bulunan 2 doktor ve 2 hemşire (Arrest durumunda 5 sağlık personeli)
• Paket halinde bulunan ekipmanlar giyilir. Eğer paket ekipmen yoksa N95 üzerine cerrahi     

 maske, gözlük, eldiven (odaya girişte non steril entübasyon sırasında steril), disposable önlük
• Koruyucu örtü (şeffaf naylon örtü)
• Koruyucu ekipmanlar el hijyeni > önlük giyilmesi > maske takılması> gözlük takılması> el hijyeni  >eldiven takıl 

 ması sırasıyla giyilir. 

PRE-OKSİJENİZASYON
• Pre-oksijenizasyon, yüze iyi oturan ambu maskesi ile yapılmalıdır. Ambu maskesinin ucunabakteri/virüs filtresi 

veya HME sıkıca oturtulmalı ve HME ile balon arasına kateter mount (ventilatör uzantısı) eklenmeli ve 15 lt/dk oksijen 
bağlantısı sağlanmalıdır (resim 1). Hastanın üzerini şeffaf plastik örtü ile kapatın (Resim 2). Yaklaşık 3-5 dakika %100 fio2 
ile preoksijeni zasyon uygulanmalıdır.

SEDASYON/ANALJEZİ
• Sedasyon için propofol tercih edilmelidir (1mg/kg/doz). 
• Arrest durumu dışında entübasyon işlemi için uzman hekim beklenmelidir, balon maske ile ventile edilebildiği  

 görüldükten sonra kas gevşetici (Rokuronyum 1mg/kg/doz) uygulanmalıdır. Kas gevşeticinin etkisi için 60 saniye  
 bekleyin bu sürede hastanın öksürmesine neden olacak tüm girişimlerden kaçınılmalıdır.
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TEKNİK
1. İşleme başlamadan önce en kıdemli hekim entübasyon kontrol listesini (Covid-19 için güncellenmiş) yüksek sesle  

 okuyarak gözden geçirmelidir.
2. Hazır halde bulunan malzemeleri ve damar yolunu kontrol et.
3. Laringoskop ve ETT steril bir sahada tutulmalı, kontamine edilmemelidir.
4. Preoksijenasyon %100 O2 ile başla. Yukarıda tarif edilen uygun korunma malzemelerini kul lanarak 3-5 daki 

 ka %100 O2 ile preoksijenasyon sağlanmalıdır. Hazırlanmış şeffaf örtü ve buna yerleştirilmiş maske,   
 HME, kateter mount ve balon ile preoksijenasyon sağlanmalıdır.

5. EKG elektrodları kontrol edilir. SpO2 sesi açılır. ETCO2 kontrol edilir
6. NG (takılı ise) kısa bir süre aspiratöre bağlanıp mide boşaltılır
7. Glottisin rahat görülebilmesi için 2 yaşından büyük çocukların entübasyonu sırasında ok    

 siputun  altına küçük bir yastık vb. koyularak ekstansiyon sağlanır. 2 yaşından küçük çocuklarda ise kafayı fazla  
 ekstansiyona getirmeden sadece (“sniffing position”) yeterlidir.Bunun için çocuğun sırtı katlanmış bir havlu ile   
 biraz yükseltilebilir.

8. Uygun boyutta kafı kontrol edilip, stile yerleştirilen ETT hava kaçağı en az olacak şekilde klemplenerek hazırlan 
 malıdır.

9. Entübasyonu en kıdemli hekim yapmalı.
10.  Preoksijenasyon sağlanıp tüm ekip hazırlandıktan sonra propofol 1 mg/kg dozda yapılmalı.    

 Eğer fellow eşliğinde entübasyon yapılıyorsa kas gevşetici yapılmalıdır. Fellow yoksa hastanın PBV ile göğsü   
 kalkıyorsa kas gevşetici yapılabilir.

11. Monitörü izlemeye başla; SpO2 % 90 veya altına inerse/bradikardi durumunda ara ver ve maske balon ile solut
12. Yeterli sedasyon sağlandıktan sonra entübasyon protokole göre gerçekleştirilir.
13. Video laringoskopta tüpün kafının vokal kordları geçtiğini gördükten sonra cuff şişirilir, klemp    

 açılır ve stile çıkarılıp tüpün ucuna bakteri/virüs filtresi veya HME filtre takılı olan balon maske ile solutulur. End- 
 tidal CO2 ölçülerek tüpün yerleşimi kontrol edilir. ETT ucundan filtre ayrılmadan balon maske çıkarılır ve hasta  
 mekanik ventilatör devresine bağlanır. 

COVİD-19 GÜVENLİ NIV UYGULAMALARI
Çocuk Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi Covid-19 Protokolü
• Covid-19 şüphesi/tanısı olan hastalar damlacık yolu ile bulaş olduğu için aerosol ile ilaç verilmesinden   

 mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 
• Nebul tedavi verilecek olan hastaların yaşı uygunsa nebulizatör yerine aerochamber ya da in   

 haler(puff) tedaviler verilmelidir
• Nebulize tedavi uygulanacaksa sadece negatif basınçlı odada verilmelidir
• HFNC ve NIV uygulaması yapılacaksa mutlaka negatif basınçlı odada yapılmalıdır. Müm    

 kün olduğunca HFNC uygulamasından kaçınılmalıdır.  Çocuk yoğun bakımda 5 ve  6 numaralı    
 izole  odalar negatif basınçlı odalardır.

• Sağlık çalışanları HFNC ve NIV uygulanan negatif basınçlı odaya girerken tek kullanımlık ön lük, N95   
 maske, bone, face shield, eldiven takmalıdır

• NIV yapılacaksa konvansiyonel mekanik ventilatörle (çift hortumlu devre) ekshalasyon valvi ol   
 mamalı, maske yüze tam oturtulmalı (helmet kullanılması yoksa full face maske), maske çıkışına ve ventilatör   
 girişine  bakteri/virüs filtresi veya HME takılmalıdır.

• HFNC ve NIV acil ve yoğun bakımdaki protokollere uygun yapılmalıdır
• NIV ile hastalar 1-2 saat gözlenmeli, gerekirse hızlıca invaziv mekanik ventilasyona geçilmelidir
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Algoritma 5. Covid-19 Şüpheli Yenidoğan
 Perinatal Yaklaşım Algoritması

Algoritma 6. Covid-19 Şüpheli Yenidoğanlara 
Yaklaşım Algoritması

Çocuk Yataklı Servis İşleyişi
Covid-19 pandemisi süresince çocuk sağlığı ve hastalıkları yataklı servisleri hizmet vermeye ve hasta kabul etmeye 

devam etmiştir. Her odada tek hasta yatırılacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Özellikle onkoloji-hematolji hastaları 
olmak üzere, Covid dışı hastalık tanısıyla servise yatış yapılan tüm çocuk hastalardan, asemptomatik taşıyıcılığı ekarte 
etmek için Covid nazofaringiyal sürüntü örneği alınmıştır. Bu hastalar SARS-Cov2 PCR sonucu çıkıncaya kadar, çocuk 
enfeksiyon servisi içindeki negatif basınçlı odalarda tutulmuş, sonuç negatif çıktıktan sonra normal servis içindeki odalarına 
alınmışlardır. Hematoloji-onkoloji çocuk hastaları için yaklaşım protokolü hazırlanmıştır (Algoritma 7).  

Servislerde çalışan tüm sağlık çalışanları için gerekli KKE temin edilmiş ve tüm hastalara yaklaşımda olası Covid-19 
olarak değerlendirilmesi esas alınmıştır.

Servis öğretim üyesi konsültanlık sistemi, haftalık konsültanlık yapılacak şekilde tekrar revize edilmiştir. Bu planlamaya 
60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretim üyelerimiz dahil edilmemiştir. Çocuk Acil, Pediatrik ve Yenidoğan Yoğun 
Bakım ile Hematoloji ve Onkoloji servislerindeki konsültanlıklar ilgili bilim dallarınca esnek ve dönüşümlü çalışma sistemine  
göre sürdürülmeye devam edilmiştir. Diğer bilim dallarındaki öğretim üyeleri de esnek ve dönüşümlü çalışma sistemine 
göre servis ve poliklinik hizmetlerini devam ettirmişlerdir. 

Çocuk Hastanesi Poliklinik İşleyişi
Covid-19 pandemisi süresinde çocuk sağlığı ve hastalıklarının tüm poliklinikleri hizmet vermeye ve hasta kabul etmeye 

devam etmişlerdir. Ancak bu süre içerisinde online randevular kapatılmış, ayaktan gelen hastalar bakılmaya devam 
edilmiştir. Hasta bekleme alanları sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmiş, sekreterya deskleri üstüne izolasyon 
camları ve ön kısmına sosyal mesafe şeritleri çekilmiştir. Çocuk hastanesi ana giriş alanı yeniden düzenlenerek gelen her 
hasta ve yakını olası Covid açısından sorgulanmış, maske takılarak poliklinik alanlarına yönlendirilmiştir. 
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Algoritma 7. Çocuk Hastanesi Aktif Kemoterapi Alan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastaların-
da Covid-19 Yaklaşım Algoritması

Çocuk Hastanesi Çalışan Güvenliği
Pandemi süresince çalışan personelin korunması temel ilkelerden birisi olmuştur. Pandeminin başlaması ile birlikte 

çalışanlardaki temas riskini azaltmak amacıyla, esnek ve dönüşümlü çalışma sistemine geçilmiştir. Hastanede bulunan 
doktorların ve diğer yardımcı sağlık personelinin KKE’leri sağlanmıştır. Hastalarla temas riskinin yüksek olduğu girişimler 
için yaklaşım protokolleri ve eğitim videoları hazırlanıp sağlık çalışanları ile paylaşılmıştır. 

Pandeminin başlaması ile birlikte tüm sağlık çalışanları esnek ve dönüşümlü çalışma sistemine geçmiş, bununla ilgili 
nöbet listeleri hazırlanmıştır.

Pandemi süresince 5 Haziran 2020 tarihine kadar 413 çocuk hastadan SARS-Cov2 için nazofaringiyal sürüntü örneği 
gönderilmiş, 36 (%8.7) hastada SARS Cov2 PCR sonucu pozitif saptanmıştır. Bu hastalar içinden şikayeti olmadan yatış 
öncesi sürüntü örneği alınan hasta grubu çıkartıldığı zaman, olası Covid tanısıyla görülen 228 hasta içinde 36 hastada 
(%15.8) pozitiflik saptanmış olup bu literatürde bildirilen oranların üzerindedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına ait tüm pandemi uygulamaları Başhekimlik ve Dekanlığımızın tam destek 
ve koordinasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Güncel ve sürekli olarak yapılan eğitim ve bilgilendirmeler, tam malzeme ve 
laboratuvar desteği bu pandemi sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. 
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Covid-19 SALGINI SÜRECİNDE DEÜ HASTANESİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ

Prof.Dr. O. ALP ERGÖR
DEÜTF Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
Sağlık işkolu ile ilgili iyi bilinen gerçeklerden biri “ağır ve tehlikeli” bir çalışma alanı olduğudur. Bu bağlamda, güncel 

ulusal düzenlemelerimizde yataklı tedavi hizmeti veren kurumlar çok tehlikeli işler sınıfında gruplanmıştır. Uzun çalışma 
süresinden kimyasal etmenlere, şiddetten fiziksel etmenlere kadar pek çok tehlike ile karşılaşan sağlık çalışanları için 
iyi tanımlanmış tehlike gruplarından biri biyolojik etmenlerdir. Biyolojik tehlikeler, tarih boyunca sağlık çalışanları için 
önemli ve sonuçları açısından dramatik bir risk etmeni olmuştur.  Göreli iyi bildiğimiz bu grup, özellikle son 50 yıl içinde 
karşımıza “yeni ve yeniden beliren enfeksiyonlar” biçiminde çıkmaktadır. Bu grupla başa çıkabilmek, sağlık çalışanları 
arasındaki morbidite ve mortaliteyi azaltmak, sorunları önleyebilmek için çeşitli yöntem ve araçlar geliştirilmiştir. AIDS 
Epidemisi sürecinde geliştirilen Evrensel Önlemler (Universal Precautions) zaman içinde evrilerek günümüzde Standart 
Önlemler (Standard Precautions) olarak anılan bir koruma/korunma aracı olarak günlük uygulamada yer bulmuştur. 
Standart Önlemler hasta ve sağlık çalışanını enfeksiyonlardan korumak için yararlanılan bir araçtır; el hijyeni, uygun 
kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, yüzey temizliği, atık süreçleri gibi alanları kapsar. Enfeksiyon kontrol süreci ile 
sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliği sürecinin ortak aracı ve temel kesişme noktası olarak tanımlanabilecek bu önlem 
grubu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin (DEÜH) Covid-19 Pandemisine hazırlık sürecinde son derece önemli bir yere 
sahiptir. Sürecin her basamağı bu önlem grubunu içermektedir. 

Kamu üniversitelerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından örgütlenme sürecini ilk (2006) gerçekleştiren kurumlardan biri 
olan DEÜH pandemi hazırlık süreci sağlık çalışanının sağlığı açısından aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir: 

Başlangıç ve Hazırlık
DEÜH İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (DEÜH-İSGB) Mart 2020 ilk haftası içinde pandemi ile ilgili güncel yayın 

ve bilgileri, on üç kişilik ekibin erişimine açık bir DRIVE dizini altında toplamaya başlamıştır. Dokuz Mart haftasından 
başlayarak günde 2 alan denetimi yapılması planlanmıştır. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve yönetimle toplantılar da bu 
hafta içinde başlamıştır.  İki hekim, biri aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan 3 işyeri hemşiresi, 3 iş güvenliği uzmanı, 
1 çevre sağlığı teknikeri, 2 sekreter ve 2 öğretim üyesinden oluşan ekip Hastanemizin Covid-19 Pandemi Hastanesi olarak 
tanımlanmasını izleyen dönemde günlük süreçleri iki gruba ayrılarak, dönüşümle yürütmeye başlamıştır. Bu bölünme hem 
çok sayıda ekip üyesinin aynı zaman diliminde bir arada olmasını engelleyerek ekibi enfeksiyondan korumak hem de 
uzun sürecek yorucu ve yoğun tempoyu sürdürebilmek için uygulanmıştır. 

Yönetsel Yapı
Ulusal Pandemi Planı 2019 çerçevesinde DEÜH içinde oluşturulması gereken “yönetim, iletişim, eğitim-uygulama ve 

sürveyans komiteleri” içinde DEÜH-İSGB “Eğitim ve Uygulama Komitesi” ile “İletişim Komitelerinde” yer almıştır. DEÜH-
İSGB bu süreçte Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ile de birlikte çalışmıştır. 

İşlevsel Süreç
Ekiple ilgili hazırlıklar:

- Hizmet içi eğitimler yapılmış, günlük rapor ve belgelerin tüm ekibin erişimine açık olması için    
 DRIVE üzerinde DEÜH-İSGB Covid1-19 Günlüğü adıyla bir dizin oluşturulmuştur. 

- Bu sürecin çok uzun zamana yayılacağını öngörüsüyle, ekibin dinlendirerek çalıştırması kararı alınmıştır. 
- Pandemi süreci için yeni yapılanan ya da işlevleri değişen birimleri mutlaka içermek koşulu ile    

 destek birimleri de kapsayacak alan gezileri planlanmış, bu süreci kayıt altına almak için bir form hazırlanmıştır.
- Birimde sosyal mesafe ve KKD kullanımı ile ilgili kurallara özenle uyulmuştur.

İletişim süreci:
- Her gün iki alan gezisinden sonra saptamalar günlük tek rapor olarak yönetime aktarılmaya başlamıştır.
- Yerinde çözülebileceklerin sorunların hemen giderilebilmesi için Teknik Hizmetler, İnsan Kaynakları, Hemşirelik  

 Hizmetleri Müdürlüğü gibi kurumsal yapılarla etkin iletişim ağı oluşturulmuştur (whttsp ve Google Drive).
- 9 Mart–17 Nisan arasında yönetsel ve komiteler düzeyinde çok sık toplantı yapılmıştır. 
- Hasta sonları önce tek kişi, daha sonra 1 sağlık, 1 teknik kökenli olmak üzere 2 kişilik gruplar    

 halinde nöbet oluşturulmuştur (08:00-19:00).

Eşgüdüm ve iş birliği
- 27 Mart’tan itibaren alan gezileri Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) ekibi ile birlikte yapılmaya   

başlamıştır, zaman zaman bu gezilere Başhekim Yardımcıları da katılmıştır.
- 16 Mart’tan başlayarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı araştırma görevlisi hekimler önce 1 daha sonra 2 kişilik 

ekiplerle İSGB hizmetinin içinde yer almışlardır.
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Eğitim Süreci
- Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte kişisel koruyucu donamım ve “Standart Koruma Önlemleri” yeniden   

 gözden geçirilmiş, basılı eğitim ve uyarı materyalleri oluşturulmuştur.
- EKK düzenli olarak KKD eğitimleri yapmıştır; DEÜH-İSGB ekibi sorun gördüğü zaman, yer    

 inde/iş başında eğitimler yapmıştır.
- Afiş, broşür ve benzeri belgeler güncellenerek dağıtılmıştır.
- Hastanenin ağ sayfası üzerinden tüm çalışanların erişimine açık bir eğitim portalı oluşturulmuş; EKK ve DEÜH-  

 İSGB eğitim materyallerini bu portala yüklenmiştir. Eğitim materyallerinin okunması-izlenmesi çalışanlara   
 SMS, whtspp grupları ve epostalar aracılığı ile düzenli olarak anımsatılmıştır.

- 12 Mart tarihinden başlayarak Covid-Günlüğü adı altında DRIVE dizinine DEÜH yönetiminden ilgili Başhekim  
 Yardımcıları ile Başmüdürün erişimi sağlanmıştır. 

İzlem süreci
Ulusal Pandemi Planı 2019 çerçevesinde oluşturulan Sürveyans Komitesi altında kurulan Temaslı Sağlık Çalışanları 

izlem ekibi ile DEÜH-İSGB arasında doğrudan bir ilişki tanımlanmış, Nisan 2020 başından itibaren Sürveyans Komitesinin 
Sağlık Çalışanı İzlem Grubu İSGB altında yapılanmıştır. Bir epidemiyolog yan dal uzmanı süpervizyonunda çalışan 
6 halk sağlığı uzmanlık öğrencisinden oluşan bu ekip 7/24 mesai ile temaslı sağlık çalışanlarını aramışlar, temaslı 
listeleri oluşturmuşlar ve filyasyon raporlarını, tamamlanır tamamlanmaz whatspp ve DRIVE üzerinden İSGB sorumlusuna 
aktarmışlardır. Filiyasyon raporlarında yer alan temas değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Covid-19 Rehberinin güncel sürümlerine göre yapılmıştır. Rehber uyarınca bir risk değerlendirme aracı oluşturulmuş ve 
temaslı sağlık çalışanları “yüksek, orta ya da düşük riskli” olarak gruplanmıştır. Bilgi DEÜH-İSGB’ye ulaşır ulaşmaz temaslı 
sağlık çalışanları, risk gruplarına göre izlem programına alınmıştır. Bu izlem, risk grubuna göre, izolasyon, yedinci günde 
PCR için örnek alımı ve sonuca göre çalışma onayı verilmesi, semptom takibi gibi ögeleri içermiştir. 

İSGB günlük işlevleri:
- Kurumun Pandemi Hastanesi olarak tanımlanmasından sonra DEÜH-İSGB ekibi Periyodik izlemleri askıya almıştır.  

 Bu dönemde iş kazası sürveyans sistemi kesintisiz olarak sürdürülmüştür. 
- Hastane yönetiminden çalışanların sağlıkları ile ilgili “durum bildirir raporları” derlenmiştir.
- Covid-19 ile ilgili bir “meslek hastalığı yönetim süreci” tanımlanmış, Tıp Fakültesi İş ve Meslek    

 Hastalıkları Bilim Dalı ile eşgüdümlü çalışılmaya başlanmıştır. Klinikler, yatan sağlık çalışanları için “meslek   
 hastalığı” konsültasyonu istemeleri için uyarılmışlar ve akım şeması yönetim üzerinden tüm yataklı birimlere iletilm 
 iştir. Yataklı birim dışı, evden izlenen Covid-19 tanılı sağlık çalışanları DEÜH-İSGB tarafından, iyileşmelerinin ar 
 dından İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalına, meslek hastalığı ön tanısıyla yönlendirilmiştir.

- DEÜH-İSGB ekibinin gerçekleştirdiği günlük 2 izlem, alanın genişlemesi nedeniyle 6  Nisan’dan başlayarak tek  
 geziye indirilmiştir.  Gezilerin büyük bölümü Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Başhekimlikle birlikte gerçekleşmiş,  
 ancak İSGB kendi ritmi içinde alan gezilerini de sürdürmüştür.

- Nisan başında, temaslı sağlık çalışanı sayısının çok yükselmesi, bir yandan da sağlık çalışan larının desteklenebil 
 mesi için DEÜH-İSGB’nin daha fazla işlev üstlenmesine karar verilmiştir.

  Bu doğrultuda:

• Temaslı sağlık çalışanının risk durumuna göre izolasyon kararı İSGB sorumlusu tarafından an lık olarak ilgili yönet 
 sel birimlere aktarılmaya başlanmış,

• Temaslı çalışanlar için gerekli izlem İSGB ve bu birime bağlı çalışan araştırma görevlileri tarafından yürütülmüş,
• İşe dönüş süreci yine aynı yapı tarafından izlenmiştir. 
• 4 Nisan’dan başlayarak, bulgusu olmayan sağlık çalışanlarının işlemleri, Covid-19 Polikliniğiyerine    

 DEÜH-İSGB üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Sürüntü örnekleri için bir kabin hazırlanmış ve Adli Tıp Anabilim  
 Dalı polikliniklerinin geçici olarak kullanılmasına izin verince, sekreterlik, muayene, tetkik istem işlemleri ile   
 sürüntü alımı oluşturulan ayrı bir birimde gerçekleştirilm iştir. Bir hafta sonra ilgili anabilim dalları ve komitel  
 erle mikrobiyoloji-moleküler biyoloji laboratuvarı ile görüşülerek sağlık çalışanları için, duyarlılık açısından sorun 
 lu bir test olmasına karşılık, eldeki total antikor testi ile “tarama” programı başlatılmış,bu süreç de DEÜH-İSGB üze 
 rinden yürütülmeye başlamıştır.

- Sağlık çalışanları için oluşturulan barınma – konaklama alanlarının denetimleri ve burada çalışacak personelin  
 eğitimleri DEÜH-İSGB tarafından gerçekleştirilmiştir.

- Açılan ya da kapanan her alan EKK ve İSGB ekipleri tarafından birlikte irdelenmiştir.
 Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının sağlık ve güvenliği pandemi sürecinin başından itibaren DEÜHastanesinin   

 öncelik ve odağını oluşturmuştur. Bu süreç içinde DEÜH-İSGB hemen tüm yönetsel yapıların içinde yer   
 almıştır.Hastanemizin başarılı ve kurumsal bir organı olan Enfeksiyon Kontrol Komitesi ekibi ile eşgüdümlü çalış 
 mak, sağlık çalışanının sağlığı açısından hızlı yol alabilmek ve önlemleri ödünsüz yürütebilmek için temel güdüley 
 ici faktör olmuştur. 

 
Unutulmamalıdır ki, sağlık işkolunda bildiğimiz etmenler için aldığımız önlemler, “yeni ya da yeniden” karşımıza 

çıkacak enfeksiyon etmenleri açısından da temel korumayı sağlayacaktır. Bu nedenle sağlık çalışanının sağlık ve 
güvenliğini merkeze alan bir yönetim stratejisi gelecektekarşımıza çıkabilecek sorunları da daha kolay göğüsleyebilmemizi 
sağlayacaktır. 
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Covid -19 (SARS-CoV2) PANDEMİSİ VE DEÜTF DEKANLIĞI 
SÜREÇ YÖNETİM ÇALIŞMALARI
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*DEÜTF Dekanı **DEÜTF Dekan Yardımcısı

13.03.2020’de DSÖ’nün pandemi ilanıyla başlayan süreç Tıp Fakültesi Dekanlığını da pek çok yönüyle ilgilendirmekteydi. 
Bunlardan en önemlileri, süreç boyunca, öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanların sağlık ve tedavi hizmetlerini enfekte 
olmadan nasıl sürdürebilecekleri, ara verilen eğitim ve öğretimin daha sonra nasıl devam edeceği, tedavide görev alacak 
öğretim üyeleri, tıpta uzmanlık öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanlarının görev organizasyonlarının nasıl yapılacağı 
idi. Bütün bunlar kaynakların verimli kullanımını en üst düzeye çıkarmak, yaşam ve üretkenlik kaybını en aza indirmek için 
yanıtlanması gereken sorulardı.

Sorun tüm dünyaya yayılan bir pandemiydi. İlk bakışta enfekte olanlar ve onları tedavi eden sağlıkçıları ilgilendiriyor 
gibi görünse de, pek çok eğitsel, sosyal, ekonomik, yapısal ve coğrafi boyutu olan sorunlar içermekteydi. Etkili bir pandemi 
hazırlığı ve mücadelesi devletin ve sivil toplumun tüm sektörlerini içermelidir, çünkü bir pandemi tüm toplum katmalarını 
etkilemektedir. Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak salgını neden olduğu çok yönlü biyolojik ve sosoyoekonomik boyutlarıyla 
algılayıp duruma uygun düşen bir mücadele stratejisi belirlenmeye çalışıldı. Bu amaçla, Yüksek Öğretim Kurumu, Sağlık 
Bakanlığı ve Rektörlüğümüzden gelen yönerge ve öneriler doğrultusunda hastane Başhekimliği ve ilgili birimler ile sıkı bir 
iletişim ağı oluşturuldu. İlk olarak bütün akademik ve idari personel ile çalışanlar ayrımsız olarak kendi kategorilerinde 
pandemi eğitimine tabi tutuldu. Yetişmiş akademik ve idari personelin katkısıyla pek çok toplantı yapıldı. Bu toplantıların 
mümkün olan kısımları on-line olarak gerçekleştirildi. Pandemi ve neden olduğu sorunlar bütün boyutlarıyla tartışılıp, 
planlama ve çözüm önerileri değerlendirildi. Pandemi süresince çözüm odaklı kriz merkezleri, kurullar, komisyonlar 
oluşturuldu. Tüm Tıp Fakültesi çalışanları olarak eşit ve hakça görev dağılımı yapılması, mücadele sürecine herkesin katkıda 
bulunması ve çalışma düzeni oluşturulması, sahadan elde edilen verilerin, değerlendirilmesi kurullar aracılığı ve karşılıklı 
görüşmeler ile belirlendi. Öncelikle Rektörlük makamından ulaştırılan genelgeler doğrultusunda öğretim üyeleri sağlık ve 
idari çalışanlar yaş, gebelik, kronik hastalık vs gibi komorbit hastalıklar açısından ön değerlendirmeden geçirildi. Hastalık 
beyanında bulunan öğretim üyesi, doktor, hemşire, memur ve diğer çalışanlarımızın durumları değerlendirildi. Belirgin 
sağlık problemi olanlar ayrıca dekanlık bünyesinde kurulan ve ilgili branşın öğretim üyeleri tarafından oluşturulan bir 
komisyon tarafından ikinci bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Bu değerlendirmeler esnasında çalışanların az bir kısmında 
görülse de panik atak vakaları ile karşılaşıldı. Bir kısım öğretim üyesi ve çalışanının da var olan sağlık sorunlarını beyan 
etmedikleri görüldü. Bu grup kendi içinde ayrıca değerlendirilip gerekli önlemler alındı.

Pandemi süresince kampüs ve hastane ortamında çalışması bu açıdan riskli olan personel (öğretim üyesi, doktor, hemşire, 
,memur vb) idari izinli sayılırken, daha az riskli olanlar ikinci etapta görevlendirilmek üzere, kademelendirme yapıldı. 
Temel bilimler dahil tüm öğretim üyeleri ve asistanlar için görev dağılımı ve nöbet takvimi düzenlendi. Bu görevlendirmeler 
yanı sıra olası bütün senaryolar için alternatif çalışma planları oluşturuldu. Görevlendirme süresince öğretim üyesinden 
tıpta uzmanlık öğrencisine, hemşireden memur ve temizlik elemanına kadar tüm çalışanların büyük bir özveri, gayret ve 
hevesle işlerine sarılmaları ve fedakarlıkları ayrıca takdir edilmesi gereken bir dayanışma örneği izlendi.

 Bu dönemde, hastalığın doğası gereği, pek çok hastanede, ön planda enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, 
dahiliye, acil servis, anestezi, halk sağlığı, yoğun bakım üniteleri görev alırken, DEÜ Tıp Fakültesi yaklaşımında tüm 
klinik branşlar, hatta temel tıp branşlarındaki öğretim üyeleri ve asistanlarla birlikte top yekün bir görev dağılımı ve 
kademelendirilmiş risk dağılımına göre iş bölümü yapılarak, örnek gösterilen bir çalışma ve örgütlenme yapısı ortaya 
kondu.

Aciller dışında rutin sağlık hizmetlerinin askıya alınması ve nöbet usulü çalışmaya geçilmesinden sonra personel 
dağılımında düzenleme yapıldı. Komisyonlarda değerlendirilen sağlık sorunlarının bu süreci hastane ortamının dışında 
geçirmesini gerektiren personele gerekli düzenlemeler yapılarak esnek çalışma modeline geçildi. Anabilim dalları ve idari 
hizmetlerde görevler seyreltilmiş uzaktan çalışma sistemiyle sürdürüldü. Çalışma düzeninde işleri aksatmayacak şekilde 
minimum personel kullanılması için planlamalar yapıldı ve uygulandı. Sağlık engeli olmayan tüm tıbbi personel pandemi 
poliklinik ve yapılandırılan pandemi servislerinde görevlendirildi.

Oluşturulan pandemi polikliniği ve servisinde üçer vardiya olacak şekilde asistan, uzman, öğretim üyesi çalışma 
planlamaları yapıldı. Aile hekimliği, halk sağlığı, acil servis ve temel bilimler asistanları pandemi polikliğinde 
görevlendirilirken, dahili klinik asistanları servislerde, cerrahi klinik asistanları her iki birimde görevlendirildi. Nöbet 
listeleri pandemi servis ve polikliniği için görevlendirilen öğretim üyelerince kendilerine dekanlık tarafından gönderilen ve 
nöbete girmesinde engeli olmayan personel listeleri üzerinden yapıldı. Bu listeler sürekli güncellendi ve en son çalışma 
listesi dekanlık tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girdi. Nöbet tutan her bir asistan ve uzmanın nöbet ve vardiya 
sayısı kayıt altına alındı ve hizmet yükünün eşit ve adil dağılımına özen gösterildi. Hızla değişen şartlara uyum sağlamak 
için nöbet düzenlemeleri haftalık yapıldı.

Başlangıçta nöbet sonrası izinler 72 saat iken Nisan başında olgu sayısının göreceli olarak artması nedeni ile 24 
saate düşürüldü. Bütün asistanlar pandemi iş güvenliği ve gelişen süreç içinde pandemi tanısı için örnek alma ve tedavi 
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yaklaşımlarında yapılacaklar konusunda bilgilendirildiler ve eğitildiler. Semptomu olan ya da Covid-19 tanısı alan 
öğretim üyesi, asistan ve çalışanlar izole edildiler. Sürveyans çalışmalarına ağırlık verilerek yakın teması pozitif olanların 
izolasyonu sağlandı. 

Süreç boyunca, Rektörlük, Başhekimlik ve Sağlık Müdürlüğünce belirtilen bilgilendirme ve uygulamalardan, yaşanan 
gelişme ve duyurulardan tüm akademik ve idari personel ve çalışanlar haberdar edildi. Sahada yaşanan gelişmeler üst 
makamlarla paylaşıldı.

Salgın döneminde alınan güvenlik, izolasyon ve uygulama önlemlerinin sürecin belirsizliğine bağlı olarak, çalışanlarca 
içselleştirildiği, uzun süreli bir alışkanlık ve reflekse dönüştüğü ve tüm personelce benimsenerek uygulandığı net bir şekilde 
izlendi.

Sağlık hizmeti ve uygulamaları boyutunda bunlar yaşanırken lisans eğitimi konusunda da günün şartlarına özgü 
gelişmeler oldu. Bilindiği üzere YÖK tarafından 16.03.2020 tarihinde üniversitelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Bu 
duyuru öğrencilere deklare edilerek ardından yaşanan gelişmelerin de açıklanmasına ve iletişimin sürdürülmesine önem 
verildi. Pandemi süresince, başka ülke örnekleri ve ülkemizdeki diğer tıp fakülteleri ve yüksek öğretim kurumu model eğitim 
örnekleri de incelenerek, normal eğitime ne zaman, nasıl dönebiliriz ve bu koşullarda nasıl eğitim verebiliriz sorularına 
yanıt arandı. Bu konularda akademisyenlerimizce fikir tartışmaları ve çözüm önerileri tartışıldı, görüşüldü, değerlendirildi.

İlk planda öğrenme kaynakları merkezimizdeki (ÖKM) teorik ve uygulama sunumlarımız güncellenerek, öğrencilerimizin 
dikkatine sunuldu. Ayrıca bu dönemde öğrencilerin yararlanabilecekleri ÖKM ve kütüphaneye ait digital kaynaklar 
düzenlenip, gözden geçirildi. Gerekli duyurular yapıldı. Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İnkılabı ve İlkeleri, İngilizce ders 
grupları uzaktan eğitim şeklinde verilmeye başlanıldı. 

Devam eden gelişmeler ve sürecin uzaması doğrultusunda uzaktan eğitime geçiş çalışmalarına hız verildi.  
Öğrencilerimizin dijital alt yapısını değerlendirmek için bir anket çalışması yapıldı. Bu çalışmada amaçlanan; uzaktan 
eğitime geçilmesi durumunda, öğrencilerin sahip oldukları bilgisayar alt yapıları ve internet olanaklarını saptamaktı. Anket 
çalışmasının sonuçları öğrencilerin yaklaşık beşte birinin, uzaktan eğitimin gereklerini karşılayacak yeterli alt yapıya sahip 
olmadıklarını gösterdi. Halen konuyla ilgili alternatif uygulamalar ve çözüm arayışları devam etmektedir. Aynı dönemde 
rektörlük ve dekanlık internet ve bilgisayar ağı alt yapısı ve kapasitesi değerlendirildi. Uzaktan eğitimde, özellikle tıp 
eğitimi gereksinimini karşılayacak portal arayışı üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 

Bu süre içerisinde öğretim üyelerinden sunumlarını bu sürece göre tekrar gözden geçirmeleri ve sesli sunum haline 
getirmeleri istendi. Ayrıca uygulama ve pratik uygulama dersleri dekanlık imkânlarıyla video kayıt dersleri haline 
dönüştürülüp, asenkron sunumlarla birlikte ÖKM’ ye eklendi ve öğrencilerin kullanımına açıldı. 

Nisan 2020 sonları, Mayıs ayının başlarında pandeminin hız kestiğinin görülmesi üzerine, YÖK ve Rektörlüğün 
planlamaları dahilinde, ara verilen intörnlük eğitimi için gerekli planlamalar yapıldı. On sekiz Mayıs- 12 Temmuz arasında, 
öğrenme hedeflerinden ödün vermeden, hızlandırılmış ve yoğunlaştırılmış staj uygulamaları düzenlendi. Pandeminin 
izlediği seyir ve ülke koşulları göz önünde tutularak bu eğitimin dijital platforma taşınması planlandı. Öğrenci mağduriyeti 
yaratılmadan, eğitim kalitesi olabildiği ölçülerde koruyarak düzenlenen program Senato onayı için Rektörlük makamına 
gönderildi. 

Dönem 1-5 için ayrıca eğitim takvimi oluşturuldu. Teorik dersleri uzaktan eğitim şeklinde, uygulamalar seyreltilmiş ve 
yoğunlaştırılmış bir formatta ve gene dijital platformda verilebilmesi çalışmaları, ilgili kurullar eşliğinde hızlı bir şekilde 
yürütüldü ve planlamalar yapıldı. Bu düzenlemelerde son aşamaya gelinip ilgili kurullar ve Senato onayına sunulması 
kararlaştırıldı. Senatoda değerlendirilmesinin ardından hızlandırılmış akademik takvim ve sınav süreçleri, bütünleme 
tarihleri süratle öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Her pazartesi ‘’Dekanlık anlatıyor, dinliyor’’ başlığı altında tüm dönem öğrencilerinin ilgisini çekebilecek sunumlar 
eşliğinde, canlı yayın formatında öğrencilerle karşılıklı iletişim ve etkileşim sürdürüldü. Bu sayede eğitim programımızdaki 
güncel bilgiler en kısa ve doğrudan yolla öğrencilere iletirken onlarında süreçle ilgili düşünce ve önerileri değerlendirmeye 
alındı. 

Çoğu pandemide önlenebilir sorunlar, kaynakların yetersiz yönetimi ve yanlış planlamadan kaynaklanmaktadır. Bu 
deneyimlerden yola çıkarak, süreç boyunca DEÜTF Dekanlığı olarak, mevcut olanaklarımızla, tüm paydaşlarımızla birlikte 
kaynaklarımızı en akılcı şekilde kullanıp, olası tüm alternatif çözüm yollarını da planlayarak yol aldık.
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HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK YÖNETİM EKİBİ
ve YÖNETİM SİSTEMİ YAPILANMASININ OLUŞTURULMASI

Uzm. Emre YILDIZ
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Sağlık kurumlarının bütünsel bir disiplinlerarası yaklaşım ve kolektif bir mesleki bilimsel çaba içinde çalışmaları, bi-
yo-tıbbi boyutun çok ötesine geçen güvenlik riskleri taşıyan pandemi süreçlerinde yaşanacak çeşitli etkileri anlamak ve 
azaltmaya yardımcı olmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Yönetici Hemşireleri pandemi başından beri hastane üst yönetiminin 
kurduğu komite ve ekiplerde görev almaktadır. Aynı yapılanma içinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de 
pandemi çalışma ekipleri kurulmuştur. Hemşirelik hizmetleri açısından sürecin başında öncelikle hızlı, kontrollü ve dene-
timli bir sistem kurma gerekliliği doğmuştur.

İlk olarak kurulan ekip Stratejik Yönetim Ekibidir. Üyeleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Ekipler 
Koordinatör Hemşiresidir. 

Ekibin sorumluluk alanında gerçekleştirilen ilk husus pandemi çalışma ekiplerinin kurulmasıdır. Aşağıdaki şemada 
kurulan tüm ekiplerimiz görülebilmektedir. 

Çalışma ekiplerimiz akademik literatür ve kurum gereksinimleri doğrultusunda planlanmıştır.

Genel olarak ekipler halinde çalışma nedenleri;

• Hemşirelik hizmetlerinin bu yeni bakım ortamlarına entegrasyonu kolaylaştırma
• Koordine çalışabilme
• Zaman Kazanma
• Hemşirelik hizmet sunumunu geliştirme
• Çalışan memnuniyetini artırma
• Motivasyonu ve işbirliğini artırma
• Yeni fikirlere yol açma

Çalışma ekiplerinin temel çalışma alanları belirlenirken, eğitim ihtiyaçlarına göre eğitimlerin planlanması ve 
uygulanması, yeni bakım ortamı için psikolojik destek, Covid-19 hastalarının bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, olası 
hasta bakım ihtiyaçlarına göre hemşire insan gücü planlamaları, malzeme yönetimi planlamaları, diğer ekipler ve meslek 
grupları ile tam bir işbirliği yaparak pandemi alanlarının, birimlerinin ve kliniklerinin oluşturulması; yoğun bakım, acil 
servis ve girişimsel alanların yeniden organizasyonu, solunum cihazları takibi, koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere 
malzeme temini, sürekliliği, alanların bu doğrultuda düzenlenmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı 
rehberlerinde yer alan talimatların yerine getirilmesi gibi birçok gereksinim göz önüne alınmıştır. 

Kurulan ekiplerin sorumluluk ve görev alanları, üyeleri, iş akışları, takımlara dayalı yönetim modeli baz alınarak 
planlanmıştır. Takımlara dayalı yönetim modeli, ekip çalışması, ekip işbirliğini teşvik ettiği, kontrol ve denetlemeyi 
kolaylaştırdığı, tüm çalışma, sorumluluk ve değerlendirme alanlarının kapsanmasını sağladığı, yönetici hemşirelere karar 
vermeleri için bir referans noktası olarak erişilebilir olması yönünden tercih edilmiştir. 

Ekip üyeleri alanında deneyimli hemşirelerden oluşturulmuştur. Her biri bir müdür yardımcısının sorumluluk alanında olan 
ekiplerin birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olabilmeleri ve organizasyonun sağlanabilmesi için ekipler koordinatörü 
görevlendirilmiştir. Süpervisör ekibi de aynı işleyişin nöbet koşullarında devamlılığını sağlamıştır. 
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Tüm ekipler için öncelikle pandemi sürecinde ele alınması, yönetilmesi gereken öncelikli hususlar belirlenerek görev ve 
sorumluluk sahaları oluşturulmasını sağlanırken grup üyelerinin yerine görev yapabilecek yedek üyeler de planlanmıştır.  

Yönetim süreçlerinde yer alan eylem planlarına bağlı stratejiler yönetici hemşirelerin katkı ve rolleri doğrultusunda ve 
onlardan destek alarak planlanırken çalışma ekipleri üyeleri, sorumlu hemşirelerimiz ve yöneticiler arasında iletişim ağı 
olarak WhatsApp uygulaması kullanılmasına karar verilmiştir. Yüz yüze yapılması gereken toplantı ve eğitimlerin de eğitim 
salonu için en fazla 5 kişilik gruplar halinde yapılmasına dikkat edilmektedir.
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HHM FİZİKİ YAPILANMA ORGANİZASYONU

Uzm. EMRE YILDIZ
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Hastanemiz altıncı kat özel hasta servislerimizin bulunduğu üç blokta da tek kişilik özel odalara sahip olması sebebiyle 
üst yönetim tarafından pandemi servis alanı olarak belirlendi. Planlamalar doğrultusunda altıncı katın 3 blokta yer alan 
servisleri dolduktan sonra beşinci kat servislerimiz ve o katında dolması durumunda dördüncü kat servislerimizin tek kişilik 
odalarının bu amaçla kullanılacağı bilgisi Müdürlüğümüz ile paylaşıldı. Gündüz hastanesi olarak hizmet veren alanımız 
solunum yolları hastalıklarına özel bir Covid-19 polikliniği ve solunum desteği ihtiyacı olabilecek hastalarımızın takibi için 
5 yataklı bir yoğun bakım kurulması planlandı. Planlamaların yapılması ve fiziki düzenlemeler sırasında birçok kaynaktan 
rehberlik alınmıştır. Bu bölümde literatürden faydalanarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 
önerileri ile kendi kurumumuz özelinde hemşirelik hizmetlerinin bu yeni yapılanmaya entegrasyonu sırasında yaptığımız 
uygulamalar ve deneyimler paylaşılmıştır.

Fiziki Yapılanma Organizasyon Ekibi Kurulması

Alanların hazırlıklarına başlarken Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü yöneticileri ve deneyimli sorumlu hemşirelerimizin 
de içinde olduğu bir hemşirelik ekibimiz Fiziki Yapılanma Organizasyon Ekibi olarak görevlendirilmiştir.    

Ekibin amaçları;

• Fiziki olarak yeni kurulacak servis poliklinik ve yoğun bakımlarda kullanım alanlarının (gi    
 yinme, dinlenme vs.), hasta odalarının planlanmasında diğer ekiplerle işbirliği yapılması;

• Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak diğer alanların düzeninin sağlanması;
• Hasta bakımında ve servis yönetimi süreçlerinde gereksinim olacak malzeme planlamalarının    

 hemşirelik hizmetleri malzeme planlama ekibi işbirliği ile belirlenmesi;
• Kişisel koruyucu ekipmanlar dahil malzeme yönetim süreçleri ile temin edilen sarf ve tıbbi     

 malze melerin korunması ve servis içi depo düzeninin sağlanması;
• Çalışan ve hasta güvenliği önceliği ile mekan düzenlemelerinin yapılmasını kapsamaktadır. 
 
Fiziki Yapılanma Ekibi Faaliyetleri

•  Pandemi 1 Servisinde 21 yatak, Pandemi 2 Servisinde 16 yatak,  Pandemi 3 servisinde 20 yatak Pandemi 4  
 servisinde 14 yatak Pandemi 5 servisinde 15 yatak olmak üzere toplam 86 yatak kapasitesiyle hemşirelik hizmeti  
 planlanmıştır.

• Enfeksiyon Kontrol Komitesi hekim ve hemşirelerimiz tüm pandemi alanları hazırlanırken, fiziki işleyiş ve konum 
 landırma kararları verilirken (giyinme, dinlenme alanları vs.) gerekli enfeksiyon kon trol önlemleri ve standart  
 prosedürler doğrultusunda yol gösterici olmuşlardır. 
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• Poliklinik ve yoğun bakım için alanın hazırl anmasından sorumlu yönetim ekibimiz tarafından, belirlenmiş iş 
akışlarına uygun olarak hemşirelik hizmetlerinin planlanması ve gerekli donanımla birlikte işleyişe entegrasyonu sağlandı.  

• Hasta odalarında kullanılan enfekte atık materyallerin bertaraf edilmesini sağlamak için enfekte çöp kovaları ve 
kesici delici alet atık kutularının bulundurulması sağlandı, diğer tüm alanda da aynı amaçlı yerleşimler yapıldı.  

 
• Odanın çıkışında hemen ulaşılabilecek alanlarda mutlaka el dezenfektanı, eldiven ve maske bulunması ve bu 

malzemelerin temin sürekliliği sağlandı. 

• Aynı şekilde poliklinik ve yoğun bakımda da bu malzemeler açısından kolay ulaşılabilir konumlandırmaya dikkat 
edildi. 

• Öncelikle bu pandemi alanlarında (Servis, yoğun bakım ve poliklinik) kullanılacak ekipman, cihaz gibi teknik 
donanımlar (pulsoksimetre, flowmetre vs.), gerekecek özellikleri ve miktarları belirlendi. Temin edilmesi için çalışmalara 
başlandı. 

• Her hastaya özel kullanılması gereken tansiyon aleti ve ateş ölçer ihtiyacı tespiti ve temini için çalışıldı. Başhekimlik 
tarafından satın alma süreçleri hızlandırılarak ihtiyaç karşılandı. 

• Virüse maruziyeti azaltma amaçlı hasta odasında ve yakınında geçirilecek zamanı kısaltmak gerekliliği ile tansiyon 
aletlerinin dijital, ateş ölçerlerin temassız olması sağlandı. Hasta bilgilerinin ve takiplerin yazıldığı masalar ve dosyalar 
hasta odası dışına çıkarıldı. Kalemleri ayrıldı. Hasta, yatağı ve kullanılacak malzemeler zaman kaybını engelleyecek 
şekilde konumlandırıldı.

• Bazı alanlarımızın yeni tadilattan çıkmış ve hiç kullanılmamış olması sebebi ile gereken mobilyalar, yastık, çarşaf, 
nevresim gibi malzemeler, odalarda olması gereken telefonlar ilgili müdürlüklerle iletişime geçilerek temin edildi. 

• Kullanılacak sarf malzeme kotaları belirlendi. Buna göre talepleri ve temini yapıldı. 

• Oda ve diğer alanların temizliklerinin prosedürlere uygun olarak yapıldığına dair kontroller sıklaştırıldı. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz ve Enfeksiyon Kontrol Komitemiz’in tüm alanları çalışan sağlığı açısından süreklilik 
arz eden şekilde değerlendirerek verdikleri geri bildirimler ile daha olumlu çalışma ortamı sağlanırken kişilere hatırlatıcı 
olması bakımından gerekli bilgilendirmelerin kapılara ve alanlara asılması sağlandı. 

• Tekrar kullanılabilir malzemelerin enfeksiyon kuralları çerçevesinde etkin ve verimli kullanımını sağlamak için dezen-
feksiyon süreçlerinin takibi konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Merkezi Sterilizasyon 
Birimi ile koordine çalışıldı.



114

• İlaç hazırlık odası düzenlenirken olabildiğince sade ve yalnızca gerekli malzemelerin ortamda bulunacağı ve her 
servisten farklı hemşirelerin çalışması sebebi ile herkesin aradığını hemen bulabilecekleri şekilde düzenlendi

• Pandemi depo düzeni kurulana kadar geçen süre zarfında alanda çalışan herkesin gerektiğinde hemen ulaşabileceği 
yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipmanın servis ve birimlere teminini ve dağıtımı sağlandı. 

• Pandemi servislerinde çalışan tüm personelimizin ücretsiz kullanabileceği sıcak içecek makinelerinin temini ve 
kullanım sürekliliğinin sağlanması hususunda ekiplerle koordine çalışıldı.

• Hastaların transportunu sağlamak için özel transport sedyelerinin temini, kullanılacak asansör dahil iş akışlarının 
yapılması noktasında ekiplerle iş birliği yapıldı
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HHM PANDEMİ SÜRECİ EĞİTİM ORGANİZASYONU

Uzm. EMRE YILDIZ
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Hemşirelikte eğitimin amacı, toplumun, sağlıklı ya da hasta bireyin hemşirelik bakımı ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını, 
bir sağlık hizmet profesyoneli olarak hem niceliksel hem de niteliksel boyutta karşılayabilecek bir hemşirelik iş gücü 
üretmektir. Bu noktada kurumsal olarak eğitime çok önem verilmekteyken hastaya en yakın çalışan hemşireler için bu 
eğitimler bir kat daha önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalarda da hemşirelerin Covid-19 ile ilgili eğitim alanların 
almayanlara göre çok daha olumlu bir psikolojide olduğu ve bu noktada gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği 
üzerinde durulmaktadır. İlgili müdür yardımcısı, eğitim hemşiresi, sorumlu hemşire ve alanda çalışan hemşirelerimizin de 
içinde bulunduğu eğitim çalışma ekibimizin süreçleri aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

• Hastanemiz pandemi sürecinin başında, daha hastanemizde ve ülkemizde ilk vaka görülmeden önce Enfeksiyon 
Kontrol Komitemizin verdiği eğitimlerin amacını sağlayacak şekilde tüm hastane çalışanları, tüm meslek grupları ile birlikte 
hemşirelerimizin de Covid-19 konusunda yüz yüze eğitim almaları sağlandı.

• Eğitimler ve özellikle uygulama eğitimleri kurumsal web sayfasına yüklenerek her isteyenin istediği zamanda 
eğitimlerini tekrarlayabilmesi ve erişim kolaylığı sağlandı. Erişimi hastane dışından da olacak şekilde https://dehis.deu.
edu.tr/apps/Covid19/home.php olarak sağlanmaktadır
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• Bu web sayfasında branş bazında eğitimlere, sunumlara, videolara, iş akış şemalarına ve çeşitli kurumsal rehberlere 
ulaşılabilmesi ile birlikte eğitimin sürekliliği devam etmektedir

• Eğitimlerin bilgisayar temelli olmasının sağladığı farklı avantajlar varken yüz yüze eğitim sürekliliği noktasında, 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşirelerimizle birlikte planladığımız ve özellikle pandemi birimlerinde ilk defa çalışacak 
hemşireleri daha çok hedeflediğimiz küçük gruplar halindeki eğitimlerimizde de karşılıklı soru cevap ve iletişim temelli 
sunumlar olması önemsenmiştir.

• Özellikle Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerimiz ile birlikte 15 günde bir rotasyon uygulaması ile çalışılan pandemi 
birimlerinde ilk defa çalışmaya başlayacak hemşirelerimizin eğitimlerinin tamamlanarak alana girmeleri önceliği ile 
çalışmaktayız. Hatta 08:00-16:00 ve 16:00-24:00 şiftleri için servisin girişinde verilen eğitimlerde uygulamalı olarak da 
gösterilebilmektedir.

• Sınıf eğitimleri gibi iş başında ve alanda eğitimlerde de süreklilik hedeflenmiştir. Enfeksiyon Kontrol Komitemiz ve İş 
Sağlığı ve Güvenlik Birimi Hemşirelerimiz başta pandemi birimleri olmak üzere tüm alanlarda çalışan hemşirelerimize bu 
eğitimleri vermeye devam etmektedir. 

• Eğitimlerin içeriğinde pandemi sürecinde hemşirelere verilecek eğitimin içeriğinde olması gerektiği gibi hastalık 
bilgisi ile birlikte kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı, kuralları, önemi, el hijyeni, dezenfeksiyon, tıbbi atık yönetimi 
ve mesleki maruziyetin yönetimi de yer almaktadır. 

• Pandemi birimlerinde hemşirelik hizmetleri yönetiminde kurguladığımız dikey yapılanmada koordinatörlük sistemi 
ile çalıştık. Koordinatör hemşiremiz ve alan için de sorumlu hemşiremiz aldığımız eğitimlere göre alanda yapılan 
uygulamaların değerlendirilmesi, rehberlik edilmesi noktasında da çalışmaktadırlar. 
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• Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin, oseltamivir, favipravir gibi ilaç tedavileri için hastanın hekimleri ve 
farmakolovijilans hekimi tarafından belirlenen, ve birebir sorumlu/koordinatör hemşirelerimize verilen eğitimle prosedüre 
göre izlemin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgilerle birlikte planlı entübasyon öncesi standart yapılması gerekenler ve 
hazırlanması gereken ilaçlarla ilgili bilgiler alanda çalışan hemşirelerimize yine sorumlu hemşire tarafından iş başında 
eğitim ve soru cevap yöntemleri ile aktarıldı. Değişiklik durumlarında ve gereksinim halinde aktarımlar devam etmektedir.

• Ameliyathane gibi alanlarda bazı kişisel koruyucu ekipmanların özellikli kullanımları nedeniyle prosedürleri 
standardize edebilmek için videolar çekildi. Ekip çalışması yapılan bu çekim ve eğitimlerde çekilen videolar paylaşıldı.

• Aynı şekilde eğitimin sadece kişinin kendi uygulamaları ya da alacağı bilgi olmadığından yola çıkarak, alanda 
çalışan kişilerin enfeksiyon kuralları ve eğitimlerdeki uygulamalar konusunda birbirini uyaracak cesareti gösterebilmeleri 
için desteklenmiş, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim ve farkındalık amaçlı bilgilendirme spotları hazırlanması için 
önerilerde bulunulmuştur. 

• Alanda çalışan hemşirelerin her biri, sürecin içinde yeni gördüğü, bilmediği, deneyimlemediği bir uygulama ile 
karşılaşan arkadaşına akran eğitimi yoluyla da eğitimler vermiştir. 

  

• Hasta ve hasta yakınlarına sosyal izolasyon konusunda ve tespit edilen diğer eğitim ihtiyaçları doğrultusunda el 
broşürü hazırlanmış, bu broşür bastırılarak kullanıma geçmiştir. Yüz yüze eğitimleri de ihtiyaç halinde planlamakta ve 
uygulamaktadırlar.

• Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve alanda dikkat edilmesi gereken noktaların üzerinde daha Resim olarak 
durulabilmesi ve hatırlatıcı olması bakımından posterler kullanıldı. İletişim komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi işbirliği 
ile hazırlatılan posterler alanlarda kullanılmaktadır.

• Covid (+)/şüpheli ya da tanı almış hastanın taşınması, transferi gibi, vefatı durumunda yapılması gerekenlerle ilgili 
prosedürler yazıldı. Bu prosedürler hastane bilgi sistemi ekranı olan “dehis.hst”de kalite belgesi olarak yayınlanmaktadır. 
Bu kalite belgeleri yayınlandığına dair kişilerin ve birimlerin bilgilendirilmesi amaçlı iletişim gruplarımızda duyurulmaya 
ve bu konularda gereksinim duyan hemşirelerimize özellikle süpervisörlerimiz tarafından rehberlik eğitimlerine devam 
edilmektedir. 
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• Hemşirelik hizmetleri yöneticileri olarak Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Süpervisör 
Hemşirelerimiz (özellikle hafta içi gece ve hafta sonu için) tarafından rutin olarak hastanenin tüm birimlerine ziyaretler 
yapılmaktadır. Bazen rutin dışı rastgele gün ve şiftlerde de yapılabilen klinik değerlendirmenin sağlıklı hemşire iş gücü 
ve kaliteli hemşirelik bakımının geliştirilmesinde önemli bir araç olduğundan yola çıkarak klinik uygulamaları iyileştirmek, 
yapılan bilgilendirmelerin kişisel koruyucu ekipman kullanım eğitimleri de dahil uygulamaya yansıyıp yansımadığını 
değerlendirmek, kişileri soru sorması için cesaretlendirmek, özümsemelerini sağlamak ve hazır bulunuşluk eğitimlerinin 
tekrarlanması amacını taşımaktadır. Dolayısıyla hem hasta hem de hemşire sonuçlarını iyileştirmek olan uygulamadır.
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HHM PANDEMİ SÜRECİ HASTA BAKIMININ YÖNETİMİ

Uzm.Hem. SERAP İLERİ
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Hemşiresi

Sağlık sisteminin ön saflarında yer alan hemşireler için, bu zor zamanlarda ve tehlikeli durumlarda çalışmak mesleki 
rol ve sorumluluklarının bir parçası olarak görülmektedir. Potansiyel enfeksiyon riskine rağmen, hemşirelerin bu salgın 
sırasında rollerini yerine getirme istekleri, hasta bakımına olan bağlılıklarının göstermektedir.

Hemşirelerin pandemi sırasında hastanın bakım ve tedavisini sürdürmesi, mesleki bir sorumluluk olmasına karşın, kişisel 
olarak etkilenme konusunda da etik ve mesleki ikilem yaşamalarına neden olmuştur. Buna rağmen, enfekte olma, aile 
üyelerine bulaşma riski, damgalanma ve kişisel özgürlük kısıtlamaları gibi yaşanan kaygılarını yönetmiş, kişisel fedakarlık, 
aileden ve arkadaşlardan ayrılarak sosyal izolasyonu sağlamışlardır.

Hemşirelerin, bu hastaların bakımında en doğru ve en güncel bilgilere ulaşması gerekmektedir. Hastalık Kontrol ve 
Korunma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının oluşturduğu rehberler doğrultusunda sağlık kuruluşları 
kuruma özgü prosedürler, algoritmalar ve ortak bakım planları oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca bu süreçlerin hazırlığı 
sırasında hasta bakımda rol alan hemşirelerin görüş, öneri ve desteklerinin alınması önerilmektedir.

Bu süreçte diğer önemli bir nokta hasta ile etkili iletişim kurulmasıdır. Hastalara bakım verirken, yapılan tüm işlemlerin 
açık ve onların anlayabileceği dil ile anlatılarak sürekli iletişim halinde olunması gerekmektedir. Bununla birlikte bu süreçte, 
ziyaretin ve çoğu zaman refakat edecek hasta yakınının olmaması hastaların kendilerini yalnız ve dışlanmış hissetmelerine 
neden olabildiği gibi hasta yakınlarının korku ve endişelerinin arttırabilmektedir. Hasta ile kurulan etkili iletişim ve gösterilen 
bakım davranışları hem hastanın yalnızlık hissetmemesine hem de hata yakınlarının korku ve endişelerini azaltmaktadır. 

Covid-19 salgının başlaması ile hastanemizde pandemi birimlerinin kurulması kararı alınmıştır. Fiziki yapılanma 
organizasyon ekibimiz, pandemi birimlerinde bir hasta bakım ortamı olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile İş Sağlığı 
Güvenliğinin önerileri doğrultusunda gerekli düzenlenmeler yapılması noktasında işbirliği yapmıştır.  

• Pandemi birimlerinin kurulması ile birlikte bu birimler ve diğer tüm birimlerde yatan hastalarımızın bakım ihtiyaçlarını 
her zamanki mesleki bilgi ve donanımızla hasta merkezli olarak sürdürülmüştür. 

DEÜ Hastanesi hemşireleri olarak her zaman birinci planda hasta bakımını benimsemekte ve uygulanmaktayız. Hasta 
bakımı, hastanın fiziksel ihtiyaçlarının yanında, hastanın her türlü biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak verilmiştir. Verilmeye devam etmektedir. Hemşirelerimiz sevgi, şefkat, merhamet ve empati duygularını 
temel alan birey ve aile merkezli yaklaşımla bakım davranışlarını sergilemekte ve hastalara varlığını sunmaktadırlar. Bu 
bakım davranışları; hastaya karşı saygılı ve dürüst olma, ona ismi ile hitap etme, açık ve ulaşılabilir olma, dinleme, hastayı 
rahatlatma, bilgilendirme, gerektiğinde ona dokunma, onunla göz teması kurma, ona gülümseme ve her daim hazır 
bulunmadır.

• Hasta bakımının sürdürülmesinde, insan gücü planlama bölümünde de ayrıntılı anlatıldığı üzere yapılan çalışmalar 
incelenerek hem hastalarımızın hem de hemşirelerimizin güvenliğini ön planda tutulmuş ve hasta bakımı planlanmıştır. 

• Pandemi servislerimizde hastanın tek kişilik odada kalacağı şekilde düzenleme yapılmıştır. Pandemi poliklinikleri 
ve yoğun bakımları içinde gerekli düzenlemeler sağlanmıştır. Özellikle ortamın enfekte olmaması için gerekli atık kutuları 
(enfekte, iğne vs.), hasta odalarına giriş için gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar düzenlenmiştir.

• Takım hemşireliği modeli benimsenmiş, pandemi birimlerinde bakımı yönetecek kat koordinatörleri, servis sorumlu 
hemşireleri, nöbet koordinatörleri ve süpervizörlerden oluşan “Hasta Bakım Yönetimi Ekibi” oluşturulmuştur. 

• Hasta Bakım Yönetimi Ekibi,  hemşireler arasında karşılıklı anlayış ve uyumu sağlamak için etkili iletişimi sürdürmüştür. 
Bunula birlikte literatür önerileri doğrultusunda hasta bağımlılık düzeyine göre pandemi kliniklerinde hasta hemşire oranını 
3:1 ve 5:1 arasında, yoğun bakımlarda 1:1 ve 2:1 olacak şekilde, pandemi polikliniklerinde ise şiftlerin yoğunluğu 
değerlendirilerek çalışma listelerinde hemşire desteğini sağlamıştır. 

• Hasta profilinin çoğunluğu bağımlılık düzeyi yüksek yaşlı bireyler olmasına rağmen bu sürecin başından bugüne 
kadar her hastanın alması gereken bakım ihtiyaçları ilkelerimizden ödün vermeden sağlanmıştır. Hemşirelerimiz normal 
süreçte sergiledikleri bakım davranışlarını bu süreçte de sürdürmüşlerdir. 

• Hastalarımızın ihtiyacı doğrultusunda, hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden order alma, kan alma, entübasyon 
işleminde yardım, hastaya müdahale, damar yolu açma, oda dezenfeksiyonu, hasta transferi vs. gibi tek bir kişinin 
tamamlaması zor olan işleri bitirme konusunda işbirliği yapma hemşirelerimiz arasında dayanışma örneklerimizdendir.

• Covid-19 hastasının tanı, tedavi ve izlenmesine ilişkin güncel ve doğru bilgiler Hastalık Kontrol ve Korunma 
Merkezi (CDC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının oluşturduğu rehberler doğrultusunda hastanemizde 
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de oluşturulan ekiplerin hazırladığı prosedür, talimat, iş akışları, eğitim videoları vs. ile sağlanmıştır. Hemşirelerimizin de 
yer aldığı bu ekiplerin oluşturduğu her türlü belge hastanemize ait intranet ortamında yayınlanmış ve paylaşımlar SMS, 
hastane bilgi yönetim sistemi, mail, WhatsApp grupları gibi iletişim araçları ile duyurulmuştur. 

• Hastanın bakım, tedavi, transfer ve kan transfüzyonu gibi planlamalarda doktor ekibi ve koordinatörlerimiz etkili 
bir iletişim sergilemişlerdir. 

• Hastaların özellikle ilaç tedavilerinin aksamaması için ilaç raporlarının takibi ve Sağlık Bakanlığı onayı ve doz-
gün takiplerinin yapılması sağlanmıştır. Hemşirelerimizin bu konularla ile ilgili bilgilendirmesi ve eğitimi koordinatörler 
tarafından sağlanmıştır. 

• İleri yaş hastaların olması nedeniyle acil entübasyonlarda artış gözlenmiştir. Bu nedenle acil durumlarda hemşirelik 
bakım hizmetlerinin aksamaması, sağlık ekibine rehber olması amacı ile acil entübasyon kuralları oluşturulmuştur. Bu 
kurallar ekibin bilgilendirilmesi amacıyla birimlere asılmıştır. Acil entübasyon için gerekli acil arabaları hazır bulundurulmuş 
ve kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır.

• Pandemi birimlerinin özelliklerine göre hasta bakımı standartları belirlenmiştir. Örneğin entübasyon sırasında dikkat 
edilecek unsurlar, inmobil hastanın bakımı gibi daha pek çok konuda uygulama standartları sağlanmıştır. 

• Hastaların bakım uygulamaları hasta bakım yönetimi ekibi tarafından yakından izlenmiştir. Hastaların hastaneye 
kabulünden, iyileşme ve taburculuğu aşamasına kadar her bir süreçte birey ve aile merkezli yaklaşım sergilenmiştir. 

• Hasta odası, yatağı, hemşire çağrı sistemi ve hemşirelerle iletişime geçecekleri telefon numaraları broşürlerle 
paylaşılarak hastaların pandemi servislerine uyumları sağlanmıştır.

• Hastalarımızın ihtiyaçları hasta yakınları ile iletişim kurularak sağlanmaya, ulaşamadığımız hastalarımız için sosyal 
hizmet uzmanı ve hastanemizde oluşturulan Pandemi İletişim ve Danışma Birimi (28787) aranarak çözüm bulunmaya 
çalışılmıştır. 

• Refakatçisi olmayan hastalarda hem hastaların kendilerini yalnız hissetmemeleri için hem de hasta yakınlarının 
endişe ve korkularını azaltmak amacıyla sesli ve görüntülü görüşmeler sağlanmıştır. Başhekimliğimiz tarafından hastaların 
görüntülü görüşmesini sağlamak amacıyla tablet temin edilmiştir. Her gün hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

• Bu süreçte iyileştiremeyip kaybettiğimiz hastalarımızda olmaktadır. Morg ve defin işlemleri ile ilgili yapılması 
gerekenler Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından doküman haline getirilerek yayınlanmış ve çalışanlarımıza SMS, hastane 
bilgi yönetim sistemi, mail, WhatsApp grupları gibi iletişim araçları ile bildirilmiştir. Hastanın morga transferi, morg süreçleri 
ve defin işlemleri konusunda hasta yakınları bilgilendirilmiş ve desteklenmiştir.  Kalite belgesi olarak yayınlanmıştır.

• Diğer birimlerimizde bu süreçte hasta sayılarında azaltma kararı alınmış ve birleştirilebilen bazı kliniklerin bir 
araya getirilmesi sağlanmıştır. Birleştirilmiş bu klinikler farklı ekiplerin bir arada çalışmasına, farklı hasta profillerine ve 
farklı protokollerle bakım verilmesi gibi zorluklara sebep olmuştur. Yapılan hemşirelik işleyişlerindeki organizasyonlar (Her 
şiftte kendi biriminden bir hemşire bulundurma, nöbet ekibi dağılımlarını geçmiş deneyimlere göre yapna vs. ), iletişimi 
iyi kullanma ve hasta merkezli bütüncül bakım odağımızla hemşirelik hizmetlerinde aksaklıkları en aza indirgeyerek hasta 
güvenliği risklerini engellemektedir. Hemşirelerimiz mesleki ilke ve sorumluluklarından, bakımlarından ödün vermeden 
çalışmaktadırlar.  

• Hemşirelerimiz, bu süreçte mesleki bilgi ve becerileri ile hastanemizin her alanında ön saflarda çalışarak hastaların 
bakımını sağlamanın yanı sıra hastaların fiziksel ve psikolojik acılarını hafifletmek için sevgi, merhamet, şefkat ve empati 
göstererek iyileşmelerine önemli katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedirler.
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HHM AMELİYATHANE ve GİRİŞİMSEL ALANLARDA
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

*Uzm. MELİKE DURAN, **Uzm. EMRE YILDIZ
*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Cerrahi girişim alanı olarak ameliyathaneler, girişimsel diğer alanlar, anestezi ve cerrahi girişim uygulamaları sebebi 
ile havayolu ile bulaşan enfeksiyonlar yönünden yüksek riskli durumdadırlar. Bu riskin, ameliyathanelerin fiziki tasarımı 
ile ameliyathane süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve ameliyathane çalışanlarının çalışma organizasyonlarının uygun 
şekilde yapılması ile azaltılması mümkündür. 

Covid-19 (+) / şüpheli ve ya şüphesi olmayan hastalar için yapılan düzenlemeler kapsamında DEÜTF Hastanesi Merkezi 
Ameliyathanesinde, diğer girişimsel alanlarda, hemodiyaliz, kan bankası aferez, kan alma gibi birimlerin uygulamaları 
paylaşılmıştır. Hemşirelik hizmetleri açısından alanda çalışanları ve mevcut pandemi ile mücadele için sağlanmış kaynakları 
koruyarak güvenli bakımın devamlılığının sağlanması temel hedefiyle yürütülen süreçlerde bazı noktalara da tekrar dikkat 
çekilmesi amaçlanmıştır 

AMELİYATHANE 
Ameliyathanelerde Covid-19 pandemisinin başlangıcında, üst yönetim tarafından, acil olmayan elektif ameliyatların 

ertelenmesi ve sadece acil ameliyatların yapılması yönünde karar verilmiştir. 

Ameliyathane İşleyişi İle İlgili Süreç Organizasyonu
• Pandemi sürecinin başında sadece aciller ve kanser veya kalp cerrahisi gibi ertelenmesi mümkün olmayan 

operasyonların yapılabileceği en fazla 5 salonun çalışacağı Başhekimlik tarafından bildirildi. 

• Hastaların ameliyathaneye gelişi ve ameliyathaneden transferi ile ilgili işleyiş diğer ekiplerle birlikte gözden geçirildi. 
Hastaların preop alanında bekleme olmadan ameliyat salonuna alınması ve gerekli hazırlıklarının ameliyat salonunda 
yapılması sağlandı.

• Ameliyat salonunda görev alacak personel sayısı en aza indirgenerek en tecrübeli olanlarla salon organizasyonu 
süreci kurgulandı.

• Enfeksiyon kontrol komitesi ile birlikte her hastaya Covid-19 şüpheli olarak yaklaşma kararı alınıp tüm cerrahi 
birimler bu konuda bilgilendirildi.

Fiziksel Yapılanma
• Enfeksiyon kontrol komitesi önerileri doğrultusunda ameliyathane giriş ve çıkışına en yakın olan 4. modüldeki 3 

salon Covid-19  (+)  hastaların ameliyatında kullanılmak üzere ayrıldı.

• Olası/kesin Covid-19 vakalarında ameliyathane ve ekibin özel hazırlığı zaman gerektireceği için kişisel koruyucuların 
giyilmesi için özel bir oda gereksinimi doğdu. Bu noktada sekreterliğe ve 4. modüle yakın olması sebebi ile pediatrik pre-
op odası bu amaçla kullanım için dönüştürüldü. 

• 4. modülde ve diğer modüllerde kişisel koruyucu ekipman (KKE) çıkarma ve temiz alana geçiş koridorları oluşturuldu. 

• Covid-19 tanısı konmamış ya da şüpheli kabul edilmeyen hastaların ameliyatlarının alınacağı 2. kat ameliyathanede 
de KKE hazırlık alanı/odası oluşturuldu.

• Ameliyat salonlardaki fazla olan eşyalar dışarıya çıkarıldı. Temizliği zorlaştıracak dolaplar ve malzemeler azaltıldı. 
Bu modüllerde acil vakalarda kullanılabilecek skopi, endovizyon gibi özellikli cihazlar sadece bu modülde kullanılmak 
üzere ayrıldı.

• Ameliyathane kapılarının sürekli olarak kapalı kalması sağlanmaktadır. 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) ve Sarf Malzeme Yönetimi
• Her hasta Covid-19 (+) olarak kabul edilip kontaminasyonu önlemek için tüm ameliyathane personelinin cerrahi 

elbiselerinin altına KKE giymeleri gerekliliği konusunda eğitimler planlanmış, bu doğrultuda birim bazlı temin yoluna 
gidilmiştir. 

• Ameliyathanede görev yapan tüm cerrah, anestezist, asistan, hemşire, anestezi teknikeri, personel, temizlik görevlisi 
gruplarının, ameliyathane merkezi depodan KKE temin edebilmesi için depo ekipleri ve İşletme Müdürlüğü ile işbirliği 
içinde çalışılmıştır.
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• Malzemelerin tek tek dağıtılması zaman kaybına neden olduğu için meslek gruplarına özel KKE paketleri oluşturulması 
ile ihtiyaca yönelik tüm ekipmanın kişiye aynı paket içerisinde teslim edilmesi ve zaman kaybı yaşanmaması sağlandı. 

• Salona giren malzemelerin minimum miktarlarda olmasına ve depoya iade edilmemesine dikkat edildi.

• Ameliyat salonlarında salon trafiğini azaltmak adına malzeme transferi yapan ek personel görevlendirildi.
Eğitimler

v Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Anesteziyoloji AD, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
işbirliği ile kişisel koruyucu ekipman giyinme ve soyunma iş akışı oluşturuldu.

• KKE'nin giyilmesi ve çıkarılması ile ilgili işleyiş, ekibi bilgilendirici adımları içerecek şekilde sırayla numaralandırıldı 
ve posterler hazırlandı, bu posterler bastırılarak ilgili alanlara asıldı.

• Bu işleyiş ile ilgili videolar hazırlanarak çalışanlarla paylaşıldı. Giyinme alanlarında bu videoların izlenebileceği 
intranet televizyonlu ortamlar yaratıldı.

• Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından temizlik personeli, hemşire, personel ve anestezi teknikerlerine ayrı ayrı 
küçük gruplar halinde yüz yüze eğitimler yapılmaktadır. 

• İletişim gruplarında bu eğitimlerin videoları paylaşıldı, süreçle ilgili, değişiklikler ve güncellenen durumlarla ilgili 
bilgilendirmelerin sürekliliği sağlanmaktadır.  

Ameliyat öncesi hemşire ve cerrahi ekip hazırlığı
• Hazırlanan protokol çerçevesinde cerrahi ekiplerle birlikte hastanın tüm anestezi işlemleri bittikten sonra cerrahi 

setlerin açılması ve steril alan oluşturulması kararı alındı.

• Cerrahi gömleklerin kol kısımları için sabitleyici bantlar geliştirildi.
Temizlik ve Atık Yönetimi

• Çok yüksek riskli olarak tanımlanan ameliyathaneler ve girişimsel diğer uygulama alanlarında istenen temizlik 
standartları hastaların enfeksiyon yönünden yüksek risk altında olması sebebi ile ayrıca önem taşımaktadır. Bu alanlarda 
sık ve etkin temizlik esastır. Belirlenmiş temizlik protokollerine tam uyum zorunludur. 

• Ameliyat sonrası detaylı ve yeterli temizlik yapılabilmesi için vakalar arası en az 1 saat olarak belirlendi. Ameliyat 
aralarında salonlarda havanın dezenfeksiyonu için 1 saat ultraviyole lamba uygulaması yapılmıştır.  

• Ameliyattan sonra standart uygulamaların yanı sıra, tek kullanımlık olabilecek olan anestezi solunum devresi, 
boşalan soda-lime kutuları, ilaç tepsisi ve hava yolu arabasındaki kullanılmayan tüm ürünlerin kontaminasyon riski 
nedeniyle atılması sağlanmıştır. 

• Tek kullanımlık atıklar biyolojik atık torbalarına atılması sağlanıp çok kullanımlık tüm cerrahi aletler dekontaminasyon 
ve yeniden sterilizasyon için enfekte kapları ile birlikte Merkezi Sterilizasyon Ünitesine gönderilmiş, bu süreçlerde kullanılan 
mevcut iş akışları revize edilmiştir. 

Ameliyathanede Hemşire/Personel/Anestezi Teknikeri İnsan Kaynakları Yönetimi 
• Ameliyathanede süreç boyunca güncellenen günlük çalışacak salon sayılarına göre bulaş riskini azaltmak amacıyla 

hasta güvenliği ve çalışan güvenliğini sağlayacak optimum sayıda ameliyathane çalışanı planlaması yapılmıştır. 

• Ameliyathane hemşireleri süreç boyunca her salonda scrup ve sirküle hemşire planı ile çalışmaktadırlar. 

• Sürecin başında ameliyathaneye yeni başlamış olan ameliyathane hemşireleri ilerleyen günlerde gereksinim 
duyulacağı öngörüsü ile acil serviste görevlendirilerek rotasyon yapmaları ve sonrasında acil servis işleyişine katkıda 
bulunmaları sağlanmıştır. 

• Ameliyathane ve derlenme hemşirelerinden daha önce yoğun bakım ve klinik tecrübesi olanlar belirlenerek 
gereksinim doğrultusundaki sürelerle yoğun bakımlarda ve kliniklerde görevlendirilmişlerdir.

• Ameliyathane sorumlu hemşiresi de dahil olmak üzere ameliyathanede günlük çalışma için planlanmış tüm 
hemşirelerin çalışma listeleri yedekli olarak organize edilmiştir.  

•  Pandemi servislerinde oluşabilecek ihtiyaca yönelik ameliyathanede rotasyonu tamamlanmamış iki yıl altında 
tecrübesi olan hemşireler pandemi servislerinde prereseptör eşlinde rotasyona tabi tutulmuş, daha sonraki süreçlerde servis 
işleyişine katkıda bulunmaları sağlanmıştır.

• Pandemi polikliniğinde enfeksiyon kontrolüne destek olmak amacıyla 5 yıl ve üzeri ameliyathane hemşireleri 
çalışmalara destek olmuşlardır.    
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• Ameliyathane personelleri arasından en tecrübeli çalışanlar ameliyathanede bırakılarak diğerleri pandemi 
poliklinikte açılan pandemi depoda görevlendirilmiştir.

• Anestezi ilaç arabası Covid-19 hastaları için düzenlenen ameliyat odalarının önündeki koridorda tutuldu. Ameliyatın 
ardından temizlenmesi veya atılması gereken öğelerin sayısını azaltmak için yalnızca seçilen ekipman ve ilaçlar ameliyat 
odasına getirildi.

• Anestezi cihaz monitörleri, gerektiğinde video laringoskop, fiberoptik bronkoskop ve ultrason yüzeyleri ve proplar 
kontaminasyon riskini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için şeffaf naylon/skopi örtüsü ile kaplandı.

KAN ALMA ÜNİTESİ 
• Kan alma ünitesinde minimum sayıda planlama yapılan hemşirelerimizin KKE kullanması için eğitimlerle birlikte 

tedariği de sağlandı. 

• Her hasta Covid (+) gibi kabul edilerek kurgulanmıştır.

• Kan alma ünitesi hemşireleri de pandemi polikliniğinde ve diğer bazı birimlerde kan alma işlemlerini gerçekleştirmek 
üzere görevlendirilmiştir

KAN BANKASI AFEREZ ÜNİTESİ
• Artan kan ihtiyacını karşılamak üzere ünitenin işleyişi devam etti. 

• Ünitedeki yoğunluğa göre bu alanda görevli hemşirelerden bazılarına başka birimlere görevlendirildi. 

• Donörlerin form doldurdukları alan sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde düzenlendi.

•  Dönorler bir yatak boş bırakacak şekilde kabul edildi.

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

• Bir anjio salonu Covid-19 (+) hastalar için ayrılmıştır
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GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

• Öncelikle Girişimsel Radyoloji uygulamalarının yapıldığı alan içinde Covid-19 (+) hastalara girişim yapılabilecek 
bir işlem odası belirlendi.

• Girişimsel işlemler sırasında kullanılan özellikli cihazların skopi örtüleri ile tam olarak korunması ve bu örtülerin her 
hasta öncesi değişmesi sağlandı. 

• İşleyiş içinde, tecrübeli, mevcut salon sayısına yetecek optimum sayıda hemşiremiz çalışmaya devam etmiştir. 

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü’nün 26.04.2020 tarihinde en son 
güncellenen Covid-19 Pandemi Döneminde 
Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri Rehberinden yararlanılarak fiziki mekân 
düzenlemelerine hemşirelik hizmetleri entegrasyonu 
çalışmaları yapılmıştır. 

• Ameliyathaneler gibi bu birimimizde de acil 
olmayan elektif işlemler ertelenmiş ve sadece acil 
olan işlemler gerçekleştirilmektedir. 

• Covid-19 şüpheli ya da kesin tanı almış 
hastalara müdahale etmede kullanılacak   
 bir endoskopi odası belirlenmiştir. 

• Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi ile rutin olarak ünite ziyaretlerinde 
bulunulmuş, işleyişte görülen aksaklıkla takip 
edilmiştir. 
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HHM PANDEMİ SÜRECİ MALZEME YÖNETİMİ

*Uzm.Hem.ÖZLEM AKIN YILMAZ, **Uzm.Hem. EMRE YILDIZ
*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Sağlık kurumları yataklı tedavi kurumu olması ve içinde otelcilik faaliyetlerini de bulundurmasından dolayı diğer 
kurum yapılarından ayrılmaktadır. Doğru malzemeyi uygun maliyetle, doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru yerde 
bulundurma gerekliliği diğer kurumlara göre daha fazla önem taşımaktadır. Bu gereklilikler yerine getirilirken kaliteli ve 
maliyet etkili bir sağlık hizmeti sunabilmek için kısıtlı kaynakların verimli kullanmak zorundadır. Bununla birlikte sağlık 
harcamalarını azaltmak ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki hizmet rekabetini arttırmak için, etkililik ve verimlilik 
üzerine kurulu malzeme yönetim süreçleri oluşturulmak durumundadır. Hastane bütçelerinin yaklaşık üçte birini (%30-40) 
tıbbi malzeme ve ilaç giderleri oluşturmaktadır. Sağlık hizmetli sunumunda malzeme yönetimi süreçleri, ilaçlar ve ekipman 
gibi, sağlık hizmeti sunabilmek için gereken maddi kaynakların seçilmesi, tedarik edilmesi, dağıtımından oluşmaktadır.  

Pandemi sürecinin başında, pandemi birimlerinin fiziki yapılanması sırasında ilk çalışılan konulardan biri malzeme 
yönetim süreçleri olmuştur. Bu yönetim süreçlerimizi en etkin şekilde yürütebilmek için koordinatör hemşire, sorumlu 
hemşirelerimiz ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısının da içinde olduğu malzeme yönetim ekibimizi kurulmuştur. 
Temelde belirlenen sorulara ve cevaplarına yönelik planlamalar yapılmıştır. 

• Pandemi servisinde/Pandemi yoğun bakımda yatan hastalar için gereken malzemeler neler olabilir?

• Pandemi servisinde/Pandemi yoğun bakımda/poliklinikte çalışacak sağlık personeli ve destek personel için gereken 
malzemeler neler olabilir?

• Pandemi alanlarına girecek malzemeler nasıl dağıtılmalı ve istemleri nasıl yapılmalı?
Bu ekibin süreç içindeki görevleri ve çalışmaları aşağıda maddelendirilmiştir. 

• Pandemi servisinde/Pandemi yoğun bakımda yatan hastaların bakım gereksinimleri için akademik literatür gözden 
geçirildi. 

• Olası hemşirelik tanılarına göre gerekeceği öngörülen malzemeler ve cihazların servis bazında ihtiyaç miktarları 
çalışıldı. 

• İhtiyaç miktarları belirlendikten sonra sorumlu hemşirelerimizle iletişim amaçlı kullandığımız grubumuzdan birim/
malzeme bazında duyurular yaparak kendi servislerinden bu alanlarda kullanım için verebilecekleri malzeme ve miktarları 
belirlendi. 

• İleriye dönük malzeme planlaması için hasta sayısına göre ihtiyaç olabilecek ekipman ve cihazlarla ilgili miktarlar 
belirlenip Başhekimiğe bilgileri verildi. 

• Her hasta için ayrı tansiyon aleti, beden ısısı ölçüm cihazı olması gerektiğinden acilen gereken miktarların 
planlamaları yapılıp satın alma süreçleri Başhekimlik tarafından hızlandırıldı. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü malzeme yönetim ekibi tarafından en önemli olabilecek ihtiyaçlardan biri solunum 
desteği için kullanılabilecek mekanik ventilatörler olarak belirlendi. Öncelikle hastanemizde hangi birimde kaç tane var, 
hangi marka, kaçı kullanımda gibi sorulara her an cevap verilebilecek, hastane bilgi sistemleri üzerinden canlı bir ekranla 
çalışılan bir sistem kurulması talep edildi. Bilgi işlem birimi ile ortak bir çalışma yapılarak solunum destek cihazlarının 
göründüğü, sadece sorumlu ve yönetici hemşirelerin kullanacağı özel bir ekran oluşturuldu. Bu ekranda hangi serviste ya 
da yoğun bakımda hangi model kaç tane solunum cihazımız var? Bu cihazlarımızın arıza ya da terkin ile ilgili notları, 
kullanımda olup olmama durumları anlık olarak ekrana hem tablo hem de grafik olarak yansımaktadır. 
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Resim 1. Solunum Destekleme Cihazları Veri Giriş 

Resim 2. Solunum Destekleme Cihazları Veri Çıkış 

Ekranın günlük takibi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğümüz Malzeme Yönetim ekibi üyesi Müdür yardımcısı tarafından 
yapılmaktadır. Bu veriler günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile de paylaşılmıştır. Paylaşılmaya devam edilmektedir.  

• Pandemi servisine hasta yatışı artışı ile mevcut kliniklerin hasta azalma süreçlerinin koordine olması malzeme 
yönetim süreçlerinin daha planlı işlemesini sağlamıştır. Birleşmeden dolayı boşaltılan servislerimizin taşınabilir monitör, 
tansiyon aleti ve pulse metre gibi özellikli tıbbi cihazları hemen pandemi birimlerine yönlendirilmiştir.  

• Pandemi birimlerimizdeki acil arabası sayısı arttırılmıştır. 

• Hastalarımızın acil entübasyon gereksinimi olabileceği ve entübasyonun daha hızlı yapılabilmesi için Başhekimliğimiz 
tarafından video laringoskop temini yapılmıştır.

• Dezenfeksiyon için Merkezi Sterilizasyon Ünitesine giden malzeme sirkülasyonunu sağlayabilmek için bazı birimlere 
laringoskop, bleyt, ambu talepleri yapıldı. Hızlıca teminleri sağlandı. 

• Pandemi yoğun bakım olarak planlanan Anestezi Yoğun Bakım Ünitemizin ve mevcut hastalarını devir alan Kalp 
Damar Yoğun Bakım Ünitemizin kapalı olarak bekleyen yatakları için mevcut klinik ve birimlerden ek respiratör ve mönitör 
sağlanarak tüm yataklar kullanıma açılmıştır.
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 management%3a+cooperation%2c+coordination%2c+and+communication

• Pandemi depolarda her meslek grubu için pandemi alanında çalışırken kullanacağı malzemelerle ilgili özel listeler 
(hemşire, temizlik personeli, hasta ve yaşlı bakım personeli, doktor) oluşturuldu. 

• Depo görevlilerine her çalışan grubunun çalışma listeleri verilerek her şifte gelecek kişi sayısı kadar paketin hazır 
bulundurulması istendi.

• Farklı gün, saat ve birimlere Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü malzeme yönetim ekibi üyeleri, Başhekim Yardımcısı, 
Hastane Müdürlükleri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birim hemşireleri ve hekimleri ile birlikte alanlar 
gezilerek malzeme yönetim süreçleri gözlendi. Gerekiyorsa eğitimler tekrarlandı. Kişilerin varsa yaşadıkları sıkıntıların 
çözümü noktasında hızlı davranılmasını sağladı. 

• Acil arabalarına acil entübasyon gereksinimi halinde kullanılmak üzere 3 er takım KKE paketleri temin edildi. 
Mavi kod ekibinin enübasyonona çağırıldığında kullanması için ayrı çantalar (siperlik, gözlük, tulum, maske, bone vb) 
oluşturuldu.

• Hastanemiz bilgi yönetim sistemi üzerinden acil durumda kullanılması gereken KKE talepleri daha önce yazılı 
tutanaklarla yapılırken süreci hızlandırmak ve kaydını anlık görebilmek için servis sorumlu hemşireleri tarafından kullanılan 
hastane bilgi sistemi üzerinde pandemi ekranları oluşturuldu. Birim kotaları dışında acil gereksinim teminleri bu ekrandan 
gerçekleştirilmeye devam etmektedir. 
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HHM PANDEMİ SÜRECİ İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI

Uzm.Hem. SERAP İLERİ
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalite Hemşiresi

Hastanemizde de pandemi sürecinde sağlık sisteminin verimli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, 
hemşire insan gücünün planlaması yeniden planlanmış ve planlamalar doğrultusunda uygulanmaya devam etmektedir.

İnsan Gücü Planlama Ekibi Kurulması
Öncelikle pandemi döneminde özellikle önem arz edecek ve bu anlamda öncelikli bir konu olarak hemşire insan gücü 

yönetimi için “İnsan Gücü Planlama Ekibi” oluşturuldu. Ekipte hemşirelik hizmetleri müdür yardımcıları, sorumlu hemşireler, 
süpervisör hemşire ve yöneticilik deneyimi olan hemşireler yer aldı. 

Hemşire İnsan Gücünün Planlanması ve Çalışma Yönteminin Belirlenmesi
Pandemi süreci boyunca erişkin ve çocuk olmak üzere iki solunum yolu hastalıkları polikliniği, solunum yolu hastalıkları 

yoğun bakımı, beş pandemi servisi ve iki Covid-19 yoğun bakım olmak üzere dokuz pandemi alanı oluşturulmuştur. 

• Öncelikle pandemi alanlarının, birimlerinin ve kliniklerinin oluşturulması için fiziki yapılanma hazırlık ekibinin 
çalışmaları ile yoğun bakım, acil servis ve girişimsel alanların yeniden yapılandırılmasını ve hemşirelik hizmetlerinin bu 
yapılanmaya entegrasyonu sağlandı. 

• Yapılandırılan pandemi alanları ve bu alanlarda çalışacak kişilerin özellikleri belirlenerek hemşire insan gücü 
planlaması çalışmasına başlanıldı. 

• Bu alanlarda sağlık hizmetini aksatmadan, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanarak yapılandırılması ve hemşire 
insan gücünün sürekli değişen durumlara göre planlanması gerekmekteydi. 

• Pandemi servisleri için incelediğimiz akademik literatüre uygun şekilde organizasyon şeması hazırlanmış ve bu 
organizasyon şemasına göre çalışılmaya devam edilmektedir. 

Hemşirelerin Çalışma Saatleri ve Vardiyalarının Düzenlenmesi
• Bu yeni bakım ortamında diğer bir nokta çalışma saatlerinin düzenlemesi oldu. Pandemi birimlerde çalışacak 

hemşirelerimizin belirlenmesinde olduğu gibi hemşirelerimizin çalışma saatlerinin ve sürelerinin planlanmasında da insan 
gücü planlama ekibi tarafından çalışıldı.

• Pandemi servisleri için ayrı ve Covid-19 yoğun bakımları için ayrı olmak üzere havuz listeler oluşturuldu. Önce her 
bir pandemi servisi için ayrı olarak planlanan listeler yedekli çalışma zorluğu sebebi ile havuz listeye dönülmüştür. 
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• Çalışma çizelgeleri pandemi birimleri için genel olarak 15 günlük olarak planlandı. Plan dışında ani hasta sayısı 
ve hemşire sayısı değişimlerinde haftalık listelerin yapıldığı da olmuştur. 

• On beş günlük listelerde en azı 65 en çoğu 134 kişiden oluşan pandemi servis ve yoğun bakım çalışma çizelgeleri 
planlandı. 

• Aynı anda Pandemi birimlerinde (Servis, Yoğun Bakım, Poliklinik vs.) görevli olan hemşire sayımız 270’e kadar 
çıkmıştır. Her bir birim ve şift için yedek planlarla çalışıldı. 

• 18.03.2020 tarihi itibari ile ilk pandemi servislerimizin açılmış, hemşirelerin çalışma saatleri ve vardiya sisteminin 
düzenlenmesi, kişilerin mesai saatlerini azaltıp virüs yüklerini de aynı doğrultuda sınırlayabilmek için Covid-19 pandemi 
alanlarında 8 saatlik vardiya düzenine geçilmiştir. 

• Çalışma çizelgelerimizde şiftler
1: 08:00-16:00
2: 16:00-24:00
3: 24:00-08:00 saatleri arası olarak planlandı.
• Yönetimi hem ulaşım gerektirmesi hem de çalışan kişi sayısını artırması sebebi ile zor olan bu 8 saatlik vardiya 

sistemini ilk günden bu yana sürdüren ender hastanelerden biriyiz. Hemşirelere sürecin başlangıcından bugüne kadar 
Rektörlüğümüz, Başhekimliğimiz ve Başmüdürlüğümüz desteği ile ulaşım hizmeti sağlanmış ve sağlanmaya devam 
edilmektedir. Ayrıca evi uzak olan ya da risk nedeni ile gitmek istemeyenlere konaklama imkânı sunulmuştur.

• Pandemi birimlerinde haftalık toplam çalışma süreleri 32 saati aşmayacak şekilde planlanmıştır.  

• Çalışma listelerinde çalışma dönemleri arasında ortalama 36-40 saat dinlenme araları verilmiştir. 

• Hem hasta güvenliğinin hem de sağlıklı çalışma ortamının sağlanmasına yönelik, Covid-19 ilgili yeni yayınlar 
incelenerek hemşirelik organizasyonunu oluşturulmuş ve hemşire hasta oranını belirlenmiştir. 

• Hasta bağımlılık düzeylerine göre belirlenen, hasta bakımı bölümünde daha ayrıntılı anlatılan hasta hemşire 
oranları, pandemi servislerimizde ortalama 3-5 hasta, yoğun bakımlarda 1-2 hastadır. Bu doğrultuda çalışma çizelgeleri 
planlanmıştır.

• Pandemi birimlerinde çalışan hemşirelerin birimde çalıştığı 15 günlük blok günlerde olabildiğince eşit sayıda nöbet 
tutmuş olması için planlama yapılmıştır. İcapçı hemşire belirlenirken de aynı amaçla o güne kadar her bir hemşirenin 
yaptığı çalışma sayısı göz önüne alınmıştır. 

• Her gün güncellenen çalışma planları insan gücü planlama ekibi ile kat koordinatörleri arasında koordineli olarak 
yapıldı. 
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Veri Yönetimi
• Var olan hemşire insan gücünün sağlık durumu Covid-19 geçirme durumu, tarama testleri ve sonuçları ve mevcut 

diğer kronik hastalıkları belirlendi ve 15 günlük dönemlerle sürekli izlenerek, aktif çalışabilecek çalışan sayısı güncel 
tutuldu.

• Bununla birlikte hemşirelerin çalışma yerlerine göre dağılımları her on beş günde bir raporlanarak üst yönetim ile 
paylaşıldı.

• Hemşirelerin enfekte olma ve izolasyona ayrılma durumları göz önünde bulundurularak her birimin çalışma 
listelerinin yedekleri planlandı. 

• Hemşirelerin mesleki deneyimleri ve özellikleri göz önünde bulundurularak veri tabanı oluşturuldu. Örneğin 
bir kliniğimizde olası bir toplu izolasyona ayrılma durumunu öngörerek daha önce bu klinikte çalışmış hemşirelerden 
oluşturulmuş olan, her birim için ayrı yedek liste planlanmıştır. Olasılığın gerçekleştiği durumlarda ilgili yedek listedeki 
arkadaşlar o klinikte çalışmışlardır.  

• Yoğun bakım hasta sayısının artmasına karşın servisleri yoğun bakım odasına dönüştürme olasılığına karşın 
planlama yapılması gerekliliği doğdu. Her bir servisimizde daha önce yoğun bakım yatağı olarak teknik yapısı uygun olan 
yataklar belirlendi. Kullanılabilecek ventilatör jakları, çeşitleri, uyumluluk durumları ve aspirasyon sağlanabilme durumları 
belirlenerek planlama yapıldı. 

• İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi tarafından Hemşirelik Hizmetleri Müdürüne bildirimi yapılan enfekte veya temas 
durumu olan hemşirelerin kayıtları ve izlemleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplandı ve takip edildi.
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HHM PANDEMİ SÜRECİ PSİKOLOJİK DESTEK

*Yük.Hem. AYLİN ÇANDARLI, **Uzm. EMRE YILDIZ
*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

• Hemşirelerimizin çeşitli sebepler ama en çok kendilerini çocuk ve yaşlı bireyi olan ailelerinden izole edebilmek 
adına yaşadıkları endişelerine karşılık Rektörlüğümüzün ve Başhekimliğimizin öngörüsüyle konaklama alanı planlamaları 
üst yönetimle birlikte yapılarak konaklamak isteyenler için alan kullanımları sağlanmıştır. Yine Covid-19 ile enfekte, sonucu 
pozitif çıkan ama ev ya da otelde konaklayamayacak çalışanlarımız için kampüs içinde ayrı bir binada ayrı bir alan 
oluşturulmuştur.

  
• Pandemi alanlarında kişisel koruyucu ekipman varlığı, temininde sıkıntı yaşanmadığına dair güven ortamını 

oluşturabilmek adına bu birimlerde kişisel koruyucu ekipman sağlanacak depolar oluşturulması sürecinde Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışıldı. 

• İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, ilgili diğer birimlerle birlikte Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğümüze bağlı malzeme yönetim ekibimizin sürekli denetimleri ve sıkıntıların alanda çözümüne yönelik girişimler 
ve çalışmalar yapılmıştır. Bu depo sisteminin kurgulanması ve işlerlik kazanması ile kişilerin malzemeye ulaşma endişeleri 
azaltılmıştır.

• Özellikle acil entübasyon gereksinimi olan hastanın Covid-19 (+) olma şüphesi karşısında yaşanan endişenin 
azaltılması için kliniklerin acil arabalarına sadece bu amaçlı kullanılmak üzere kişisel koruyucu ekipman seti temin edildi. 
Bu öneri yönetici hemşirelerimizden geldi ve alandaki bu endişenin azaltılmasını sağladı. 

• Pandemi birimlerinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlardan biri de birime özel formalar olmuştur. Kişilerin 
kişisel formalarının evde yıkanması ve olası bulaş ile ilgili endişelerini azaltmak için birimlerde şahsi formalar yerine 
tedariği kurumca karşılanan yeşil, bordo ya da beyaz formalar kullanılmıştır. 
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• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, yönetici sorumlu hemşireler ve alanda çalışan hemşirelerimiz arasında daha önce 
kuralları belirlenmiş olan WhatsApp iletişim ağı kullanılarak her türlü sıkıntının ve sorunun kişilerin bildirmesi ile doğrudan 
tespiti sağlanıp, çözüme yönelik girişimlerin hızlandırılması ile bazen gerekli bilgilendirme bazen de yaşanan sıkıntıların 
çözümü noktasında çalışılmaktadır. 

• Ekibimiz, hemşirelerimizin Covid-19 bulaş şüphesi olması, semptom göstermesi, filyasyon ekiplerince izolasyon 
kararı verilmesi durumlarında süreçle ilgili yönlendirmeler yaparak, İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi ile ortaklaşa hareket 
edip birimin belirttiği doğrultuda kendilerini bilgilendirerek desteklemiştir. Aynı şekilde

• Pandemi alanlarında kişisel koruyucu ekipman varlığı, temininde sıkıntı yaşanmadığına dair güven ortamını 
oluşturabilmek adına bu birimlerde kişisel koruyucu ekipman sağlanacak depolar oluşturulması sürecinde Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışıldı. 

• İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, ilgili diğer birimlerle birlikte Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğümüze bağlı malzeme yönetim ekibimizin sürekli denetimleri ve sıkıntıların alanda çözümüne yönelik girişimler 
ve çalışmalar yapılmıştır. Bu depo sisteminin kurgulanması ve işlerlik kazanması ile kişilerin malzemeye ulaşma endişeleri 
azaltılmıştır.

• Özellikle acil entübasyon gereksinimi olan hastanın Covid-19 (+) olma şüphesi karşısında yaşanan endişenin 
azaltılması için kliniklerin acil arabalarına sadece bu amaçlı kullanılmak üzere kişisel koruyucu ekipman seti temin edildi. 
Bu öneri yönetici hemşirelerimizden geldi ve alandaki bu endişenin azaltılmasını sağladı. 

• Pandemi birimlerinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlardan biri de birime özel formalar olmuştur. Kişilerin 
kişisel formalarının evde yıkanması ve olası bulaş ile ilgili endişelerini azaltmak için birimlerde şahsi formalar yerine 
tedariği kurumca karşılanan yeşil, bordo ya da beyaz formalar kullanılmıştır. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, yönetici sorumlu hemşireler ve alanda çalışan hemşirelerimiz arasında daha önce 
kuralları belirlenmiş olan WhatsApp iletişim ağı kullanılarak her türlü sıkıntının ve sorunun kişilerin bildirmesi ile doğrudan 
tespiti sağlanıp, çözüme yönelik girişimlerin hızlandırılması ile bazen gerekli bilgilendirme bazen de yaşanan sıkıntıların 
çözümü noktasında çalışılmaktadır. 

• Ekibimiz, hemşirelerimizin Covid-19 bulaş şüphesi olması, semptom göstermesi, filyasyon ekiplerince izolasyon 
kararı verilmesi durumlarında süreçle ilgili yönlendirmeler yaparak, İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi ile ortaklaşa hareket 
edip birimin belirttiği doğrultuda kendilerini bilgilendirerek desteklemiştir. Aynı şekilde izolasyon dönemlerinde zaman 
zaman telefon görüşmeleri yapılmış hemşirelerimizin sağlık durumları takip edilmiştir. 

• Covid-19 enfeksiyonu haricinde kişilerin farklı sağlık sorunlarında da çalışma planlamalarını uygun şekilde 
yapabilmek ve kişilerin sağlıkları ile ilgili endişelerini azaltmak için yoğun şekilde İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi ile birlikte 
çalışılmıştır. Çalışanımızla görüşen birimin verdiği sağlık raporları doğrultusunda birim çalışmalarının yeri ve mesai saati 
düzenlemeleri yapılmıştır. 

• Hemşirelerimizin hemşirelik hizmetleri yöneticilerini alanda daha fazla görmeleri, kendilerine daha yakın 
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hissedebilmeleri, yaşadıkları sıkıntıları, endişelerini daha rahat anlatabilmeleri, olası kriz durumlarında sorunu çok daha 
hızlı çözümleyebilmek için pandemi sürecinde süpervizör hemşire sayısı artırılmıştır. Süpervisörlerimizin hem mesleki 
anlamdaki yetkinlikleri hem de iletişimleri ile süreçteki katkıları büyüktür. Hafta içi gündüz sabit bir süpervisör hemşiremiz 
varken, gece şiftleri ve hafta sonlarında ise iki süpervisörümüz çalışmaktadır. 

• Başhekimliğimiz, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Enfeksiyon Kontrol Komitemiz, İş Sağlığı Güvenliği Birimimiz 
ve Başmüdürlüğümüze bağlı ekiplerin katıldığı rutin dışı rastgele zaman ve şiftlerdeki alan gezileri, alanda çalışan 
hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın kendileri daha iyi ifade etmelerini, sıkıntılarının üst yönetimin farkındalığı 
içinde olduğunu görmelerini ve yapılması istenen uygulamaların ise yerinde değerlendirilebilme olanağını sağlamıştır.

• Pandemi birimlerinde çalışan herkesin kullanabileceği, ücretsiz sıcak içecek temin edebileceği otomatlar ve uygun 
koşullarda yemek yiyebilecekleri ortam ile dinlenme alanlarının organizasyonunda diğer ekiplerle işbirliği yapıldı. 

• Hemşirelerin pandemi birimlerinde yaşayacakları yalnızlık duygusunun önüne geçmek için yönetici hemşirelerimiz 
pandemi birimlerinin içine, alanlara girerek kendilerine destek vermişler, onları dinlemişlerdir.  

• Hemşirelerimizin alanda yaşadıkları sıkıntıları paylaşabilmeleri, kurumsal desteği hissedebilmeleri ve çözümü 
hızlandırabilecek süreçler içerdiği için İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi hemşirelerimizin de çalıştığı 28787 telefon hattını 
kullanmaları teşvik edildi. 

• Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi olarak pandemi sürecinde daha önce yaptığımız birim toplantılarına devam 
edilmiştir. Sosyal mesafeyi koruyacak fiziki düzenleme ve katılımcı sınırı ile birçok kez düzenlenen toplantılarda birime 
özel sıkıntılar, endişeler bizzat alanda çalışan hemşirelerimiz tarafından paylaşılmaktadır. 

• Toplantılardan hariç, hemşirelerimizin kişisel görüşme taleplerinde de her zaman açık kapı politikası izlenmektedir. 
Yöneticiler bu süreçte ulaşabilir olma konusunda özellikle dikkat etmekte ve hassasiyet göstermektedirler.  

• Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi olarak pandemi ve diğer mevcut servislerimize de ziyaretler yapılmakta olup 
pandemi sürecine denk gelen Hemşirelik  Haftasına özel, kurumsal aidiyeti geliştiren küçük hediyelerle motivasyon 
artırılması amaçlanmıştır. 

 Pandemi alanlarında kişisel koruyucu ekipman varlığı, temininde sıkıntı yaşanmadığına dair güven ortamını 
oluşturabilmek adına bu birimlerde kişisel koruyucu ekipman sağlanacak depolar oluşturulması sürecinde Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü ile birlikte çalışıldı. 

• İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, ilgili diğer birimlerle birlikte Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürlüğümüze bağlı malzeme yönetim ekibimizin sürekli denetimleri ve sıkıntıların alanda çözümüne yönelik girişimler 
ve çalışmalar yapılmıştır. Bu depo sisteminin kurgulanması ve işlerlik kazanması ile kişilerin malzemeye ulaşma endişeleri 
azaltılmıştır.

• Özellikle acil entübasyon gereksinimi olan hastanın Covid-19 (+) olma şüphesi karşısında yaşanan endişenin 
azaltılması için kliniklerin acil arabalarına sadece bu amaçlı kullanılmak üzere kişisel koruyucu ekipman seti temin edildi. 
Bu öneri yönetici hemşirelerimizden geldi ve alandaki bu endişenin azaltılmasını sağladı. 

• Pandemi birimlerinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlardan biri de birime özel formalar olmuştur. Kişilerin 
kişisel formalarının evde yıkanması ve olası bulaş ile ilgili endişelerini azaltmak için birimlerde şahsi formalar yerine 
tedariği kurumca karşılanan yeşil, bordo ya da beyaz formalar kullanılmıştır. 

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, yönetici sorumlu hemşireler ve alanda çalışan hemşirelerimiz arasında daha önce 
kuralları belirlenmiş olan WhatsApp iletişim ağı kullanılarak her türlü sıkıntının ve sorunun kişilerin bildirmesi ile doğrudan 
tespiti sağlanıp, çözüme yönelik girişimlerin hızlandırılması ile bazen gerekli bilgilendirme bazen de yaşanan sıkıntıların 
çözümü noktasında çalışılmaktadır. 

• Ekibimiz, hemşirelerimizin Covid-19 bulaş şüphesi olması, semptom göstermesi, filyasyon ekiplerince izolasyon 
kararı verilmesi durumlarında süreçle ilgili yönlendirmeler yaparak, İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi ile ortaklaşa hareket 
edip birimin belirttiği doğrultuda kendilerini bilgilendirerek desteklemiştir. Aynı şekilde izolasyon dönemlerinde zaman 
zaman telefon görüşmeleri yapılmış hemşirelerimizin sağlık durumları takip edilmiştir. 

• Covid-19 enfeksiyonu haricinde kişilerin farklı sağlık sorunlarında da çalışma planlamalarını uygun şekilde 
yapabilmek ve kişilerin sağlıkları ile ilgili endişelerini azaltmak için yoğun şekilde İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi ile birlikte 
çalışılmıştır. Çalışanımızla görüşen birimin verdiği sağlık raporları doğrultusunda birim çalışmalarının yeri ve mesai saati 
düzenlemeleri yapılmıştır. 
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• Hemşirelerimizin hemşirelik hizmetleri yöneticilerini alanda daha fazla görmeleri, kendilerine daha yakın 
hissedebilmeleri, yaşadıkları sıkıntıları, endişelerini daha rahat anlatabilmeleri, olası kriz durumlarında sorunu çok daha 
hızlı çözümleyebilmek için pandemi sürecinde süpervizör hemşire sayısı artırılmıştır. Süpervisörlerimizin hem mesleki 
anlamdaki yetkinlikleri hem de iletişimleri ile süreçteki katkıları büyüktür. Hafta içi gündüz sabit bir süpervisör hemşiremiz 
varken, gece şiftleri ve hafta sonlarında ise iki süpervisörümüz çalışmaktadır. 

• Başhekimliğimiz, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Enfeksiyon Kontrol Komitemiz, İş Sağlığı Güvenliği Birimimiz 
ve Başmüdürlüğümüze bağlı ekiplerin katıldığı rutin dışı rastgele zaman ve şiftlerdeki alan gezileri, alanda çalışan 
hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın kendileri daha iyi ifade etmelerini, sıkıntılarının üst yönetimin farkındalığı 
içinde olduğunu görmelerini ve yapılması istenen uygulamaların ise yerinde değerlendirilebilme olanağını sağlamıştır.

• Pandemi birimlerinde çalışan herkesin kullanabileceği, ücretsiz sıcak içecek temin edebileceği otomatlar ve uygun 
koşullarda yemek yiyebilecekleri ortam ile dinlenme alanlarının organizasyonunda diğer ekiplerle işbirliği yapıldı. 

• Hemşirelerin pandemi birimlerinde yaşayacakları yalnızlık duygusunun önüne geçmek için yönetici hemşirelerimiz 
pandemi birimlerinin içine, alanlara girerek kendilerine destek vermişler, onları dinlemişlerdir.  

• Hemşirelerimizin alanda yaşadıkları sıkıntıları paylaşabilmeleri, kurumsal desteği hissedebilmeleri ve çözümü 
hızlandırabilecek süreçler içerdiği için İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi hemşirelerimizin de çalıştığı 28787 telefon hattını 
kullanmaları teşvik edildi. 

• Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi olarak pandemi sürecinde daha önce yaptığımız birim toplantılarına devam 
edilmiştir. Sosyal mesafeyi koruyacak fiziki düzenleme ve katılımcı sınırı ile birçok kez düzenlenen toplantılarda birime 
özel sıkıntılar, endişeler bizzat alanda çalışan hemşirelerimiz tarafından paylaşılmaktadır. 

• Toplantılardan hariç, hemşirelerimizin kişisel görüşme taleplerinde de her zaman açık kapı politikası izlenmektedir. 
Yöneticiler bu süreçte ulaşabilir olma konusunda özellikle dikkat etmekte ve hassasiyet göstermektedirler.  

• Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi olarak pandemi ve diğer mevcut servislerimize de ziyaretler yapılmakta olup 
pandemi sürecine denk gelen Hemşirelik  Haftasına özel, kurumsal aidiyeti geliştiren küçük hediyelerle motivasyon 
artırılması amaçlanmıştır. 
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• Aynı zamanda yine hemşirelik haftası etkinlikleri kapsamında hemşirelerimizin katılımı ile DEÜ Hemşirelik Fakültesi 
ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni de sosyal mesafe 
korunarak gerçekleştirilmiştir.

• Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Hemşirelik Fakültesi’nin birlikte düzenlediği hemşirelik haftası etkinliklerinden 
bir diğeri de “Pandemi ve Dünyayı Sağlığına Kavuşturmada Hemşirelik Paneli”dir. Bu panelde Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 
Uzm. Emre Yıldız tarafından  “Yeni Bakım Ortamı ve Hemşirelik” konusu ele alınmıştır. Kendisi, DEUZEM üzerinden canlı 
yayınlanan panelde yaptığı konuşmada pandemi sürecinde hastanemizde çalışan hemşirelerin alanlarında gösterdikleri 
başarıları paylaşmıştır.



137

• Pandemi sürecinde kurumumuza tahsis edildiği bilgisi alınan 332 hemşirenin kadro işlemlerinin başladığı ile bilgi 
hemşirelerimizle paylaşılmıştır. Hızla istihdam edilebilecek olan hemşire kadrolarımızın tamamlanması ile bakım odaklı 
kültürümüze uygun olarak hastalarımıza hakettiği en üst düzey nitelikli bakımın daha sağlıklı çalışma koşullarına sahip 
hemşirelerimiz tarafından verilebileceğini ifade edilerek motivasyonları artırılması amaçlanmıştır.

• Bilgi sistemlerine entegre “Hemşirelik Hizmetleri Geri Bildirim Ekranı” üzerinden hemşirelerimizden gelen sorulara ve 
iletilen sorunlara birebir cevap verilerek süreç, durum hakkında bilgilendirme yapılmış ve çözüm önerilerimiz paylaşılmıştır. 
Sürece katkılarından dolayı geri bildirimlerine teşekkür edilmiştir. 
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Covid-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Doç.Dr. NEVZAT DEVEBAKAN
DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü

Hizmetler sektöründe ve dolayısı ile sağlık hizmeti üreten hastanelerde insan kaynaklarının nitelik ve nicelik açısından 
durumu hastanenin misyonunu yerine getirmede belirleyici rol oynamaktadır. Pandemi sürecinde yaşanılan olağan üstü 
durum ve insan kaynakları planlamasını doğrudan etkileyen yasal düzenlemelerin ardı sıra yayınlanması bu dönemde 
insan kaynakları planlamasının önemini daha da artırmıştır. Bu çalışmada Covid-19 pandemisi süresince Dokuz Eylül 
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (DEUH) insan kaynağının planlanmasını etkileyen düzenlemeler ışığında 
insan kaynaklarının yeniden yapılandırılması ele alınmıştır.

1. DEÜ Hastanesi Covid-19 Pandemi Planı Kapsamında İnsan Kaynakları Planlaması
Hastane bünyesinde pandemi öncesi süre gelen hizmet süreçlerinin devam ettirilmesinin yanı sıra, pademinin gerektirdiği 

ve kendine özgü hizmet birimlerinin (pandemi klinikleri, pandemi polikliniği, pandemi yoğun bakım ve diğer birimler vb), 
tasarlanması, revizyonu ve bu birimlerde görevlendirilecek insan kaynağının hasta ve çalışan güvenliğini sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi kaçınılmaz olmuştur.

Türkiye’de Covid-19 pandemisinin başlamasına paralel olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesinin (DEUH) tıbbi ve idari süreçleri üniversite üst yönetimi, hastane başhekimliği ve hastane başmüdürlüğü ile 
eşgüdüm halinde hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle hastane üst yönetimi tarafından 
“DEÜ Hastanesi Covid-19 Pandemi Planı” oluşturulmuştur. Söz konusu plan; sağlık çalışanlarının Covid-19 pandemisi için 
yapılan hazırlıklar konusunda bilgilendirmek, hizmet sunumunda çalışanlara yapılacakları eylemlerde görsel ve bilişsel 
düzeyde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu plan kapsamında, Yönetim Birimi, Eğitim ve Uygulama Birimi, İletişim 
Birimi ve Sürveyans Birimi olmak üzere dört birim oluşturulmuştur ve ilgili birimlerin karar ve önerileri doğrultusunda gerekli 
insan kaynağı planlaması hızlıca gerçekleştirilmiştir.

2. Covid-19 Pandemisi Sürecinde İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Başlıca Düzenlemeler
Covid-19 salgının ülkede yayılmasını önlemeye yönelik yapılan ve hastanede insan kaynakları yönetimi ve planlamasını 

doğrudan etkileyen ilk düzenlemelerden birisi Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı 22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı 
resmi gazete yayınlanan 2020/4 sayılı “Covid-19 Kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler “ genelgesidir.

 Bu genelde kapsamında ülkemizde salgının en aza indirilmesi amacına yönelik olarak; çalışma biçimine bakılmaksızın 
kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışma, dönüşüm ve esnek çalışma sisteminin uygulanabileceği, dönüşümlü ve 
esnek çalınanların fiilen işe gelmediği sürelerde idari izinli sayılacağı, çalışanların işlerin yürütülmesindeki sorumluluğunun 
aynı olacağı, görev yerlerinden amir izni olmadıkça ayrılmayacakları ve çağrıldıklarında fiilen görev yerlerine gelecekleri 
gibi düzenlemeler hükme bağlanmıştır.

 İnsan Kaynakları Planlamasına etki eden bir diğer ise Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18 Mart 
2020 tarihinde ve 60438742-929 sayılı yazısıdır. Buna göre personel izinleri ile ilgili sağlık kurumlarında; kadın, hamile, 
engelli çalışanlar ile okul öncesi eğitimde çocuğu bulunan çalışanların durumlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik 
çalışma yapılmıştır.

Pandemi süreçlerinde Sağlık kurumlarında ve dolayısı ile DEUH’nde insan kaynakları planlamasını doğrudan etkileyen 
bir diğer düzenleme de  pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarında görevli sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesinin 
kararlaştırılmasıdır. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Personel Ayrılış İşlemleri Hakkında 
30 Mart 2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile hangi çalışanların emekli olabileceğine, hangi çalışanların işten ayrılış 
işlemlerinin yapılabileceği, pandemi süresince işten ayrılmalarda muvafakat verilmeyeceği ancak askerlik nedeniyle 
ayrılışlara izin verileceği gibi konular hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmelere paralel olarak hastane insan 
kaynakları yönetim süreci gözden geçirilerek hastane başhekimliği ile koordineli bir şekilde gerekli planlama yapılmıştır.

Pandemi sürecinde  hastane insan kaynakları planlamasına etki eden bir diğer düzenleme de, Yüksek Öğretim 
Yürütme Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli toplantısı sonrasından alınan kararlarıdır. İlgili YÖK kararlarında; akademik 
ve idari personelin analık izinleri, hamile çalışanlara verilecek idari izin, şua izinleri ve çalışan eşlerin her ikisinin de 
yükseköğretim kamu personeli olması halinde pandemi sürecinde izlenecek yöntem gibi konular hükme bağlanmıştır. Sözü 
edilen çalışanlar ilgili YÖK kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmiş ve insan kaynakları yönetimi açısından gereken 
adımlar atılmıştır.



139

Covid-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarına ilgili mevzuat gereğince izin verilmesi dışında esnek çalışma sistemi 
hayata geçirilerek çalışma ortamı iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun hale getirilmiştir. Diğer taraftan sosyal izolasyon 
gereği hastane kurum beslenmesi hizmetleri yeninden yapılandırılmış ve kumanya sistemi hayata geçirilmiştir. Sağlık 
çalışanlarının psiko-sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla üniversite üst yönetiminin öncülüğünde DEU Otel ve Balçova 
Termal Tesislerinden ücretsiz konaklama imkanı sağlanmış olup beslenme hizmetleri ücretsiz sunulmuştur. Çalışanlara 
istihdam edilen birimin risk ve tehlikelerine uygun olarak her türlü kişisel koruyucu donamın sağlanmıştır. Sağlık çalışanlarının 
iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan diğer uygulamalar ise, çalışanlara hijyenik standart kıyafetlerin temin edilmesi 
ve riskli sağlık çalışanlarının izolasyonu için sağlık kampüsü içinde konaklama yerinin planlanması ve hizmete açılması 
olarak sıralanabilir.

Pandemi sürecinde sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve sağlık insan gücünün planlamasına etki eden 
bir diğer düzenleme, COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla yükseköğretim kurumları Tıp 
Fakültesi üniversite hastaneleri/Tıp Fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki sağlık hizmet sunumunda görev 
alan akademik ve idari personel ile Tıp Fakültesindeki intörnlerin durumunun ve uygulamanın Yükseköğretim Kurulunca 
değerlendirilmesinin talimatlandırılmasına binaen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16/03/2020 tarihli toplantısında 
sonrasında belirlenmiştir. Buna göre; üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri/tıp Fakültesi sağlık uygulama ve araştırma 
merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.

3. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Sağlık İnsan Gücü

Hastane insan kaynakları birimi kayıtlarına göre 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle DEÜH’sinde toplam 2708 
çalışanı bulunmaktadır. Söz konusu çalışanların 240’ı çeşitli nedenlerle izin kullanmıştır (Tablo-1). Söz konusu izinler; 
Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı Genelgesi/COVID-19 kapsamında,  Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler 
kapsamındaki idari izinler, doğum öncesi ve doğum sonrası analık izini, sağlık kurulu raporu almak suretiyle izin, hastalık 
izni, refakat izni, görev/öğrenim nedeniyle aylıksız izin veya izin uzatma, 5 hizmet yılını doldurması nedeniyle aylıksız 
izin, doğum nedeniyle aylıksız izin uzatma, evlilik izni, şua izni, vefat nedeniyle izin ve babalık izinlerinden oluşmuştur. 
İzin kullananların yarısından fazlası (125 kişi) Cumhurbaşkanlığı genelgeleri gereğince idari izinli sayılmıştır. 
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Covid 19 PANDEMİ SÜRECİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

*ALKAN DURMUŞ, **Dr.Öğr. Üyesi ESRA DUĞRAL
* DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdür Yrd.

** DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yrd.

Sağlık hizmetleri, insan sağlığının teşhisi, tedavisi, iyileştirilmesi ve önlenmesi için kamu veya özel girişimler tarafından 
kişisel veya kurumsal olarak verilen hizmetler olarak tanımlanabilir (1). Diğer yönetim alanlarıyla karşılaştırıldığında sağlık 
hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, tedarik zinciri yönetimi (ilaç ve tıbbi ekipman), bilgi teknolojisi (BT), tıbbi tedaviler, 
sağlık bakım kalitesi gibi birçok uzmanlık ve bilgi yönetimi alanını içeren bir “Disiplinler Arası Alandır”.

Sağlık hizmetleri yönetiminin amacı; bireylerin, toplumların ya da kurumların, tam tıbbi bakım ile sağlıklı bir ortamda 
yaşamalarını sağlamak için yapılacak işleri ve kullanılacak kaynakları ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda planlamak, 
yönlendirmek, denetlemek ve koordine etmektir. Hastanelerde doğru işleyen bir malzeme yönetimi, elde var olan 
kısıtlı kaynakların optimum kullanımını ve eksiklik veya bozulmaların yarattığı olumsuz sonuçların en aza indirilmesini 
sağlamaktadır

Sağlık hizmeti tedarik zinciri yönetim işi, tıbbi malzemeler, eczacılık ve laboratuvar ürünleri, yiyecek içecek ve çamaşır 
yıkama hizmeti, atık yönetimi, bilgi teknolojisi…vb gibi çeşitli ürün ve hizmet işletmelerinin katkılarıyla sağlanmaktadır 
(2). Sonunda, tedarik zinciri yönetimi bu sektörde olduğu kadar diğer sektörlerde veya endüstrilerde de önemli bir rol 
oynamıştır (3). Sağlık sektöründeki tedarik zinciri yönetiminin diğer sektörler veya endüstriler tarafından kabul edilen 
kuralları uygulaması gerekmekle birlikte, sağlık sektörünün daha karmaşık bir yapıya açıktır (4).

Sağlık Hizmetlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi

Schneller ve Smeltzer (2006) sağlık tedarik zincirini, maliyetleri kontrol ederken klinik sonuçları iyileştirmek için mal 
ve hizmetlerin tedarikçiden son kullanıcıya kadar taşınması ile ilgili bilgi, malzeme ve finansman düzenlemelerinin tümü 
olarak tanımlamaktadır. Sağlık sektöründeki tedarik zincirinde yer alan kuruluşları şu şekilde sıralayabiliriz: Üreticiler, 
Satın alanlar, Sağlık Kuruluşları ve Hastalar (Şekil 1). Üreticiler arasında medikal malzeme, tıbbi cihaz ve ilaç üreticileri 
yer almaktadır. Satın alan kuruluşlar ise distribütörler, toptancılar ve merkezi satın alma birimlerinden oluşmaktadır. 
Distribütörler veya bayiler, üreticilerin ürünlerini dağıtmak için ellerinde tutarlar. Sağlık kuruluşları ise hastaneler, özel 
klinikler ve eczanelerden oluşmaktadır. Bu kuruluşların dışında, devlet kuruluşları ve sigorta şirketleri de tedarik zinciri 
faaliyetlerinde yer alan kuruluşlar arasında yer almaktadır (6).

Sağlık tedarik zinciri yönetiminde hastaneler hem tedarikçi hem de müşteri olarak faaliyet göstermektedir. Sağlık 
kuruluşları, üreticiler için müşteri, tedarik zinciri boyunca gerçekleştirdikleri materyal ve bilgi akışı ile de tedarikçi olarak 
değerlendirilebilir (7). Tıbbi ürünler üreticilerden distribütörlere veya üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılara doğru iletilir 
ve bayilerden hastane malzeme depolarına ve nihai olarak sağlık uygulayıcılarına ve hizmet alan hastalara doğru akışı 
gerçekleşir (8).

Hastane bütçelerinin % 20-40 gibi önemli bir bölümünü oluşturan malzemelerin, akılcı yönetilmesi ve malzeme akışında 
sürekliliğin sağlanması, hastanelerin kaliteli hizmet sunmasında ve rekabet ortamının gelişmesinde hayati öneme sahiptir. 
Çünkü etkin bir malzeme yönetimi ile, işletme sermayesi en iyi şekilde kullanılır ve böylece hizmet üretiminde sağlanacak 
malzeme akış kontrolü sonucu maliyetlerde gerçekleşecek tasarruflarla hastane bütçeleri desteklenir. Hastaneler hastalara, 
doktorlara ve personele çeşitli hizmetler sağlayan kuruluşlardır. Bu hizmetler arasında eczane, laboratuvar, ameliyat, 
temizlik, idari işler vs. yer almaktadır. Bu hizmetleri sağlayan her birimin kendine özgü malzeme ihtiyacı vardır (9). Sağlık 
sektörü tedarik zinciri, çok farklı türden malzemenin birbirinden farklı özelliklere sahip tedarikçilerden temin edildiği bir 
yapıya sahiptir. Sağlık sektöründe kullanılan ürünler sargı bezi ve bandajdan ileri düzey tıbbi cihazlara kadar çeşitlilik 
göstermektedir. Ürünlerin zincir boyunca nasıl ilerleyeceğini ise ürünün kullanım sıklığı ve maliyeti belirlemektedir (10).
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Şekil 1. Sağlık Sektörü Tedarik Zinciri

Hastaneler, özellikle kriz durumunda olmak üzere, topluma temel tıbbi bakım hizmetlerini sağlamada sağlık sistemi 
içinde kritik bir rol oynamaktadır. Hastalığın giderek yayılması hastanelerin kapasitesini ve genel olarak sağlık sistemini 
potansiyel olarak etkileyebilecek hızla artan hizmet taleplerine yol açabilir. 

Covid 19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Kuruluşlarında Tedarik Zinciri Yönetimi

Sağlık hizmeti, tıbbi malzemeler, eczacılık, iaşe, temizlik, teknik malzemeler, cihazlar, atık yönetimi, bilgi teknolojisi, 
ve genel malzemeler dahil olmak üzere çeşitli ürün ve hizmet işletmeleri tarafından sağlanmaktadır. Tüm sağlık sisteminin 
analizi, tedarik yönetim sisteminin maliyet azaltımlarının öngörülebilir bir sonuç olduğu başlıca alanlardan birinin sağlık 
hizmeti olduğunu göstermektedir.

Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinde tedarik zinciri yönetiminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu durum 
pandemi sürecinde sağlık hizmeti sağlayıcılarının, üretim/tüketim programlarını (pandemi seyri öngörülemediğinden) 
kontrol edememelerinden kaynaklanmaktadır. Sağlık sektörünün tedarik zinciri yönetimi, bu süreçte malzeme arzında 
gerçekleşen beklenmedik değişiklikler nedeni ile envanter kontrolünün zayıf kalmasıyla sonuçlanmaktadır.

Sağlık kuruluşlarında bu süreçte tedarikte sorun yaşanmaması için Covid 19 Pandemisi iletim dinamiklerini tanımlayan 
“Salgın-Lojistik Malzeme İhtiyaç Planlaması” modelininin kurulması gerekmektedir. Covid 19 hastalık dinamiklerini 
yakalamak için hastalığa özgü malzeme ihtiyaçları ve oranları yeniden yapılandırılarak sağlık hizmet sunucusunun 
ihtiyaçları belirlenmelidir.

Sağlık tesislerinin, pandemi veya başka bir acil durumla başa çıkmaya hazır olabilmesi için, hastane yöneticilerine 
yönelik öncelikli eylem planlarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Salgının etkili kontrolü hızlı bir tepki gerektirir. 
Temel tıbbi malzeme ve iyi eğitimli personel gibi mevcut kaynakların hızla dağıtılması ve salgının kontrol edilemeyen veya 
felaket boyutlarına ulaşmadan önce kontrol altına alınması için mevcut bilgi ve finansal kaynaklarla birlikte yönetilmesi 
gerekir. Bu nedenle, kontrol altına alma çabası sırasında bir acil durum tedarik zincirinin kurulması ve yönetimi büyük 
önem taşımaktadır. 

Hastaneler, kritik dış destek ve tedarik hatlarına bağlı olan karmaşık kurumlardır. Normal çalışma koşullarında, birçok 
hastane sıklıkla aşırı kapasitede çalışır. Sonuç olarak, hasta kabul hacminde ılımlı bir artış bile bir hastaneyi fonksiyonel 
kapasitesinin üstüne çıkarabilir. Hastanelerde, hizmet sağlayıcılar, malzeme tedarikçileri ve diğer kuruluşlarla iyi kurulmuş 
ortaklıklar gereklidir.

Mevcut COVID-19 salgını sırasında, bu kritik destek hizmetlerinin ve malzemelerinin kesintiye uğraması, hazırlıksız bir 
sağlık tesisi tarafından akut sağlık hizmetlerinin sağlanmasını potansiyel olarak bozacaktır. Kritik ekipman ve malzeme 
sıkıntısı, ihtiyaç duyulan bakıma erişimi kısıtlayabilir ve sağlık hizmeti sunumunu doğrudan etkileyebilir. Öngörülen 
zor taleplere ve engellere rağmen, temel jenerik ve spesifik eylemlerin proaktif ve sistematik bir şekilde uygulanması, 
hızla gelişen bir salgın sırasında hastane tabanlı etkili yönetimi kolaylaştırabilir. Bu pandemi sürecinde hastaneler 
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tedarik zincirinde optimizasyon modeli kullanabilirler ve tüm hastane genelini kapsayan bütüncül bakış açısıyla tedarik 
maliyetlerini düşürerek verimliliği artırabilirler. Optimizasyon modeli, ölçek ekonomisi ve tüm hastane genelinde birimler 
arasında oluşturulan iletişim yoluyla maliyetleri düşürerek, birimler arası yakın ilişki geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu 
ilişki sürdürebilir bir finansal kaynak yönetimini sağlamada oldukça önemlidir.

Bir salgının başlangıcında hemen kullanılmak için belirli bir seviyede tıbbi malzeme tutulmalıdır. İ
kincil durumda, mevcut tüm kaynaklar yerinde, zamanında ve yeterli miktarlarda sahaya iletilerek,  enfekte olmuş 

kişilere tedavi sağlamak, sağlık bakım hizmetinden sorumlu sağlık çalışanlarını korumak ve salgının yayılmasını önleyecek 
hijyen tedbirleri için gerekli malzemelerin kullanılmasını artırmak amacı ile hızla kullanıma sunulmalıdır. Anlaşılacağı 
üzere herhangi bir salgın kontrolü sırasında, büyük miktarda tıbbi malzemenin fiziksel hareketi gerçekleştiğinden, acil 
bir tedarik zincirinin kurulmasına ihtiyaç vardır. Büyük ölçekte düşünüldüğünde üreticiler aşı, antiretroviral ilaçlar ve 
tamamlayıcı tıbbi malzemeler üretmelidir. Hükümetler ve halk sağlığı kurumları ise, olası bir salgın için bu malzemelerin 
tedariğinde sorun yaşamamak adına bu malzemeleri önceden satın almalı ve stoklamalıdır. 

Hasta takip planlarının yanı sıra hastalara ve çalışanlara tıbbi malzemelerin dağıtım faaliyetlerinin de uygun şekilde 
yönetilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, tüm acil tedarik zincirinde koordinasyon sorunları ortaya çıkabilmekte olup, 
ürün tedarikçileri ile sağlık kurumları arasında koordinasyon kurulması gerekmektedir. Sağlık kurumlarında pandemi 
sürecinde, tıbbi malzeme ve ilaç taleplerinin yanı sıra fon akışıyla ilgili bilgilerin yönetimi de kritik önem taşımaktadır. Bu 
süreçte kurumun alacak devir hızları yüksek olmalı ve ihtiyaç duyulan kaynakların tedariğinde kullanılacak finansman öz 
kaynaklarla sağlanabilmelidir. Aksi takdirde borçlanma yöntemiyle sağlanan kaynaklar gelecekte kurumun finansal dar 
boğazlar yaşamasına neden olabilir.  

Hastaneler kısıtlı kapasiteye sahip hizmet işletmeleri olup, Covid 19 salgın sürecinde ve diğer acil/afet durumlarında 
kaynaklarının kullanımını etkin planlanmak zorundadır. Doğru planlama;

• Etkin depolama, stok takip ve raporlama faaliyetlerini
• Lojistik, öngörülü ve proaktif bir yönetim yaklaşımını
• Çeşitli hastane bölümleri ve birimleri arasındaki lojistik koordinasyonun oluşturulmasını
• Hasta nakli için destek sağlanmasını, hastaneleri arasında sevk zincirinin düzenlenmesini 
• Yedekleme kaynaklarının ve temel ekipmanın bakımı ve kullanılabilirliği için destek sağlan    

 masını gerektirir

Acil durumlarda olası artan talep için hazır durumda özel malzeme ve ekipman stoklarına (ilaçlar ve kişisel koruyucu 
ekipman gibi) ihtiyaç duyulmaktadır. Başlıca salgın hastalıklar lojistik işlevler üzerinde ciddi kısıtlamalar getirebilir. Bu 
kısıtlamaların üstesinden gelme çabaları, diğer paydaşların ve ortakların (diğer hastaneler, yerel yönetimler..vb) işbirliğini 
gerektirir. Sağlık hizmeti tedarik zincirini etkileyen çeşitli faktörlerin dinamik olarak öngörülmesi ve hastaların güvenliği 
için sağlık tedarik zincirinin etkin yönetilmesi gereklidir. Bu nedenle, uygun, verimli ve başarılı bir sağlık hizmeti tedarik 
zincirine sahip olmak çok önemlidir. Başarılı bir tedarik zinciri elde etmek için maliyet etkinliği, uygun miktar, standart 
kalite, zamanında teslimat, uygun kurulum ve eğitim, uygun bakım, şeffaf ve güvenilir hizmet olmalıdır. 

Tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, stoksuz kalma olasılığı vardır ve bu nedenle israfa ve yerine 
getirilmemiş ihtiyaçlara yol açabilir. Mevcut durum ile istenen sağlık durumunun değerlendirilmesi böylece talebin 
öngörülebilmesi ve arzın talebi karşılaması mutlaka sağlanmalıdır. Bu bağlamda uygun kararların alınması gerekmektedir. 
Tedarik zinciri nihai ürünün müşteriye ulaşmasıyla bitmez, tedarik zinciri sürecinin başarısını sağlamak için sürekli 
değerlendirme de gereklidir.

Koordinasyon ve entegrasyon süreci, tedarik zincirinin düzgün işlemesi için gereklidir. Profesyonellikten uzak örgüt 
kültürü, zayıf liderlik, paydaşlar arasındaki güç ilişkisi vb. gibi bazı faktörler entegrasyon ve koordinasyon sürecine engel 
teşkil eder.

Sağlık kuruluşlarında tedarik zinciri envanter yönetiminde, hastaların tedavi planları için gerekli olan malzeme ve ilaç 
taleplerini hızlı bir şekilde karşılarken malzeme akışını süreklileştirmek ve maliyetleri en aza indirmek için tedarikçiler, 
üreticiler, distribütörler gibi farklı tedarik zinciri aktörleri tarafından benimsenen envanter politikalarının koordinasyonu 
sağlanmalıdır. Covid 19 döneminde hasta tedavilerinde gerekli malzeme ve ilaçların talepleri dalgalandıkça, (bu durum 
pandemi durumunda talebin belirsiz olmasından kaynaklanır) hastaneler bu belirsiz talebe hızla cevap verebilmek için 
stoklarında belli miktarda malzeme, ilaç bulundurmalıdır. Ancak bu durum envanter maliyetleri açısından hastanelere 
başka bir mali yük getirir.

Normal dönemlerde hastaneler tedarik zinciri yönetiminde, riskleri minimize edecek ve elde tutulan stok seviyesini 
azaltacak yöntemler kullanırken pandemi döneminde büyük miktarda stok tutmayla karşı karşıya kalabilirler. Covid 19 
sürecinde hastanelerdeki tedarik zincirinde, her ihtiyaç kalemi ayrı ayrı analiz edilerek, stoklarını izledikten ve kontrol 
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ettikten sonra, sipariş maliyetini göz önünde bulundurarak, tedarikçiye siparişleri verilir. Sipariş edilen ürünler alındıktan 
sonra, hastanenin ilgili malzeme deposunda depolanır ve ilgili birimlerin talepleri olduğunda stoktan hastaya veya 
servislere gönderilir.

Hastane içerisindeki tüm tüketim birimleri ile geliştirilen sıkı koordinasyon, malzemelere olan talep üzerindeki dalgalanma 
etkisini azaltabilir. Bu amaçla, hastane içindeki tüm aktörlerin birbirleri arasında senkronize ve tutarlı kararlar vermelerini 
sağlayan uygun bir bilgi altyapısı sistemi kurulmalıdır. Pandemi döneminde hastanemizde sağladığımız birimler arası 
iletişim ağı sayesinde kullanımı düşünülen ve kullanılan malzemelerin talep miktarları öngörülmeye çalışılmış ve malzeme 
bulundurma maliyetleri kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Mevcut malzeme yönetim sisteminde yapılan pandemi için 
gerekli kontrol ekranları oluşturularak stokların hastane içindeki hareketleri kontrol edilmiştir.

Pandemi sürecinde hastanemizde finansal sürdürülebilirliğimizden ödün vermeden talep edilen malzeme ve ilaçları 
eksiksiz tedarik etmek için malzeme yönetim stratejilerimizi geliştirdik. 

Normal dönemlerde uyguladığımız stok kontrol yöntemlerinden ABC (Always Better Control) analizi ve VED (Vital, 
Essential, Desirable) yöntemlerini pandemi döneminde tekrar düzenleyerek, stoklarımızda bulunan malzemeler hakkında 
değişen talep durumunu gözden geçirdik. Pandemi döneminde vital grubunda malzemelerin değiştiğini ve maliyeti fazla 
olan A grubu malzemelerinin de farklılaştığını tespit ettik. Bu süreçte A grubu ve vital grubundaki malzemelerimizin 
yönetimi konusunda, talep belirsizliklerini minimize edilmesi amacıyla hastane kapasitemiz ve ülkemizdeki salgın durumunu 
değerlendirerek stok tutma politikalarımızı belirlemeye çalıştık. Pandemi sürecinde toplam envanter yatırımlarımızın 
çoğunluğunu kritik malzemeler grubunda yer alan vital grubundaki (yaklaşık% 60) malzemeler oluşturdu. Pandemi 
sürecinde hastanemiz içerisindeki tüm birimlerimizle kurduğumuz koordinasyon sayesinde bölüm tarafından talep edilen 
malzeme ve ilaç alım kararları zamanında ve yeterli miktarlarda sağlanmıştır. Alanlarında uzman kişilerden oluşturulan 
komisyonlar, malzeme alım ve uygunluk aşamasında hızlı ve güvenilir kararlar alınmasını sağlamış olup, malzeme tedarik 
sürecinde oluşabilecek süreçsel sorunlar minimize edilmiştir. 
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COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE HASTANE 
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN YÖNETİMİ VE SATIN ALMA
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Koronavirüs (COVID-19), küresel halk sağlığı endişesi yaratan, ölümcül solunum hastalıklarına neden olan oldukça 
bulaşıcı bir ajandır.  COVID-19 pandemisine karşı mücadele etmek için yapılan aşı çalışmaları devam etmektedir. 
Alınan tedbirler daha çok kişiden kişiye bulaşmayı önlemeye veya yavaşlatmaya dayanmaktadır. Özellikle, pandemiyle 
mücadelede ön cephede görev yapan sağlık çalışanlarına bulaşı önlemek veya azaltmak için tüm ülkelerde ciddi girişimler 
bulunmakla birlikte, kritik tek kullanımlık kişisel koruyucu ekipmanların tedarik zincirindeki kıtlıkla ilgili de artan uluslararası 
endişeler bulunmaktadır. 

Ülkemizde kişisel koruyucu ekipmanların tedarik zincirini iyileştirmek için; akıllı iletişim kanallarının kullanımı, kamu ve 
özel sektör ortaklaşa ekipman üretimleri, sağlık kurumlarının kendi imkanları ile üretim yapmaları gibi çıkış noktaları ile 
ihtiyaçlar giderilmiş ve diğer ülkelere örnek model olmuştur. Ülkemizde oluşturulan tedarik zinciri ile tüm vatandaşlarımızın 
ve sağlık kurumlarının kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçları sürdürebilir bir şekilde karşılanmıştır.

Sağlık Kuruluşlarında KKE Kullanımı
Kişisel koruyucu ekipman (KKE), sağlık çalışanlarını, vücut sıvılarına ve solunum damlacıklarına maruz kalma yoluyla 

bulaşan patojenlere karşı korur. Mevcut kanıtlara dayanarak, COVID-19 virüsü insanlar arasında yakın temas ve 
damlacıklar yoluyla bulaşır. Aerosol üreten prosedürler ve destek tedavileri (örn., Trakeal entübasyon, invaziv olmayan 
ventilasyon, trakeotomi, kardiyopulmoner resüsitasyon, entübasyon öncesi manuel ventilasyon, bronkoskopi vb.) sırasında 
hava yoluyla bulaşma meydana gelebilir.

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı, hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını bulaşıcı patojenlerden korumak 
için en önemli stratejilerden biri olarak kabul edilir. Yüksek riskli ortamlarda KKE kullanımı, özellikle söz konusu hastalık 
için etkili bir tedavi veya profilaksi olmadığında, bu patojenlerin hastalardan sağlık çalışanlarına bulaşmasını önlemeyi 
amaçlamaktadır.

KKE kullanımı, hastaları tedavi ederken vebanın bulaşmasını önlemek için orta çağda veba doktorları tarafından 
maskeler, deri önlükler ve siyah paltolar gibi ekipmanların kullanılmasıyla başlamıştır. Standart kişisel ekipman kullanarak 
sağlık çalışanlarının güvenliğini korumanın önemi, 1970'lerde Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kanununun kabul edilmesini 
takiben Amerika Birleşik Devletleri'nde hız kazanmıştır (1).

 Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 1982 yılında HIV salgını sırasında AIDS 
hastalarıyla çalışan klinik ve laboratuvar personelinin korunması için öneriler yayınlayarak KKE kullanımını yaygınlaştırmıştır 
(2). 1983 yılında CDC, hastanelerde izole olan hastaları tedavi etme yönergelerini de güncelleyerek bu tür hastalara 
bakan personele Mycobacterium tuberculosis gibi solunum patojenleri de dahil olmak üzere enfektif ajanlara maruz 
kalma olasılığına dayanarak maske, önlük veya eldiven takmalarını tavsiye etmiştir (3). Ayrıca, CDC, 1985 yılında, kan 
yoluyla bulaşan patojenlerin yarattığı tehlikelere yanıt olarak HIV ve hepatit B bulaşmasını önlemek için kapsamlı öneriler 
yayınlamıştır. Benzer şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi, 1991 yılında kan yoluyla bulaşan patojenlerle başa çıkma 
konusunda nihai kural ve düzenlemelerini yayınlamıştır. O zamandan beri, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Orta 
Doğu Solunum Sendromu (MERS), grip ve Ebola hastalığı dahil bulaşıcı hastalıkların salgınlarına yanıt olarak optimal KKE 
kullanımı tartışılmıştır.

Enfeksiyöz partiküllerin solunmasını önlemek için tıbbi maskeler (cerrahi maske) ve partikül maskeleri gibi çeşitli maskeler 
ve solunum maskeleri mevcuttur. Aerosol damlacıkları ile bulaşan bulaşıcı hastalıklara karşı koruma için tıbbi maskeler 
tavsiye edilir. ABD ve Japonya'da havadaki patojenlere karşı yaygın olarak kullanılan N95 ve N99 solunum maskeleri, 
havadaki partiküllerin sırasıyla en az % 95 ve% 99'unu filtreleyebilir. Elektrikli hava temizleme respiratörü, yüksek riskli 
ortamlarda aerosol üreten prosedürler de dahil olmak üzere belirli durumlarda KKE'nin standart bir parçası olarak kabul 
edilir. Önlükler veya tulumlar esas olarak kan ve vücut sıvılarındaki mikroorganizmaların bulaşmasına karşı korunmak için 
hastane ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, değişken koruma seviyelerine sahip farklı tipte önlükler ve tulumlar 
mevcuttur; mikroorganizmaların koruyucu giysilerle hareketi, kumaşın fiziksel ve kimyasal özellikleri, mikroorganizmaların 
şekli ve boyutu, taşıyıcının özellikleri  gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Yüksek riskli ortamlarda, sızdırmaz, sıvı geçirmez 
önlükler veya tulumların kullanılması en sık tavsiye edilendir.

KKE için tedarik zinciri aksaklıkları, COVID-19 hızla yayıldığı için sağlık personeli için özellikle risklidir. Yeterince 
korunmadıkları takdirde, koronavirüse karşı cephe savunmasında olan sağlık çalışanları, hastaları veya meslektaşlarını 
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enfekte edebilir ve karantinaya alınmaları durumunda sağlık iş gücünde eksilmeye neden olur. Tıbbi tedarik zincirleri, iyi 
işleyen bir sağlık sisteminin temel unsurlarıdır. Bulaşıcı hastalık salgınlarına etkili bir şekilde yanıt vermek için sağlık tedarik 
sistemleri, salgınlar, salgın hastalıklar ve salgın hastalıklar sırasında ihtiyaç duyulan sağlık çalışanları için aşılar, ilaçlar ve 
KKE'ler de dahil olmak üzere temel sağlık ürünlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlamak ve sunmak için tasarlanmalıdır.

Sağlık çalışanları ve COVID-19 hastalarına bakan diğer çalışanların korunmasına büyük önem verilmelidir ve tıbbi 
maskeler, solunum maskeleri, eldivenler, önlükler ve göz koruması da dahil olmak üzere KKE'ye öncelik verilmelidir. 
Küresel KKE eksikliği göz önüne alındığında, optimal KKE kullanılabilirliğini kolaylaştırabilecek stratejiler arasında sağlık 
bakım ortamlarında KKE ihtiyacını en aza indirme, KKE'nin rasyonel ve uygun kullanımını sağlama ve KKE tedarik zinciri 
yönetim mekanizmalarını koordine etme yer almaktadır.

Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme 
olarak (4);

1. Eldiven,
2. Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu),
3. Tıbbi maske(cerrahi maske),
4. En az N95/FFP2maske (Sadece aerosolizasyona neden olan işlem sırasında)*,
5. Yüz koruyucu,
6. Gözlük**,
7. Sıvı sabun,
8. Alkol bazlı el antiseptiği,

yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalıdır. Tulum, bone, ayak koruyucu hasta 
bazında karar alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir şekilde temasın olabileceği durumlarda 
kullanılabilir.

Ülkemizdeki sağlık tesisleri T.C Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan COVID 
19 rehberindeki açıklamalara istinaden, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan kişisel koruyucu ekipmanların tedariklerini 
yapmışlardır. Söz konusu malzemelerin bazıları tek kullanımlık olup (eldiven, tıbbi maske) bazıları çok kullanımlık (gözlük, 
önlük) olarak değerlendirilmektedir.

KKE İhtiyaçlarının Planlaması
Hastanelerde gelecek dönemler için kullanılması düşünülen KKE miktarının doğru tespit edilmesi hem KKE olan 

yatırımlarının minimize edilmesi hem de hastane kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı açısından stratejik bir önem 
taşımaktadır. Özellikle klinik, poliklinik, tetkik ve tedavi merkezlerinde kullanılacak KKE ihtiyacının önceden bilinmesi 
hastanelerin finansal sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Hastane işletmelerinin gider bütçesinin yaklaşık üçte birinden 
fazlası ilaç ve tıbbi malzeme giderleri oluşturması ve pandemi döneminde temini zorunlu olan KKE lerin bütçeye getireceği 
ekstra yük nedeniyle KKE lerin kaynak israfına neden olmadan etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini ve iyi bir KKE 
planlamasını zorunlu kılmaktadır. Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarında sağlanacak düşük tasarruflar hastane verimliliği, 
kârlılığı, finansal performansı ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. 

Söz konusu malzemelerin hastane içerisindeki kullanım miktarının tespit edilmesi gerekmektedir. Hastane ve 
tedarikçilerinin daha iyi entegrasyonunun önündeki en büyük engel, hastane talebinin öngörülemez doğasıdır. Çok sayıda 
araştırmacı tarafından hasta çeşitliliğinin fazla olması nedeni ile ortaya çıkan malzeme talebinin tahmin edilmesinin 
çok zor veya imkansız olduğu ileri sürülmektedir (5). Bununla birlikte, tedarikçilerle yapılan sözleşmeler zaman zaman 
minimum satın alma miktarları üzerine inşa edildiğinden, doğru talep tahmini hastane satın alma yöneticileri için büyük 
önem taşımaktadır. Hasta gruplarının gereksinimlerini malzeme talebi ile ilişkilendiren klinik kılavuzlara dayanarak yapılan 
düzenli talep tahminlerinin önemi vurgulanmaktadır. Güvenilmez kaynak talebi öngörülebilirliği ile başa çıkmak için bazı 
talep tahmin algoritmalarını uygulamaktadır. Hastane talebi için öngörme mekanizmalarının iyileştirilmesi, gelecekteki 
karşılaşılacak finansal sorunlar için önem arz etmektedir.

*Aerosolizasyona neden olan işlem; aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, endoskopi, solunum 
yolu numunesi alınması gibi solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren işlemler

** Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, üreticinin önerisine göre temizlenir. Özel bir öneri yok ise %70 etil alkol ile dezen-
fekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak üzere bırakılmalıdır. Gözlüğün tekrar kullanılması durumunda, sağlık 
kurumunca gözlüğün nerede çıkartılıp depolanacağı ve dezenfekte edileceği talimatlandırılır.
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Sağlık Kuruluşlarında ilaçlara ve malzemelere olan kesin talebi tahmin etmek zordur. Sorunlardan biri, tüketim 
hakkında doğru verilerin bulunmamasıdır. Bununla birlikte, sağlık ürünleri için standart isimlendirme eksikliğinin olması ve 
klinisyenlerin tercihlerinin çeşitliliği daha fazla belirsizlik yaratmaktadır.

Sağlık Kuruluşlarında pandemi döneminde gerekli olan KKE ihtiyaç planlamasının en önemli işlevi gelecek dönemler 
için satın alınacak KKE ihtiyaçlarını doğru tahmin etmek ve bu malzemelerin istenilen yer, zaman, miktar ve kalitede 
temin ederek sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine destek olmaktır. İhtiyaç duyulan KKE tahmininde nitel kalitatif 
tahmin yöntemleri yanında mutlaka kantitatif tahmin yöntemleri kullanılmalıdır. Kollektif bir şekilde kullanılan yöntemler 
sayesinde hem KKE stok maliyetleri düşecek hem de sağlık hizmetlerinin sürekliliği açısından çalışanların ihtiyaçları olan 
KKE miktarlarının doğru tahmini yapılarak hastanenin finansal sürdürülebilirliği, rekabet üstünlüğü, kaynakların etkin ve 
verimli kullanımı sağlanacaktır.

Pandemi dönemlerinde sağlık kuruluşlarındaki karar vericilerin hemen hemen her alanda geleceğe ilişkin tahminde 
bulunması gerekmektedir. Salgınla birlikte sağlık hizmetlerinde dramatik değişimler yaşanması, sağlık kuruluşlarının 
gelecekte ihtiyaç duyulacak sağlık ekipmanlarını doğru tahmin etmek için stratejik planlama yapmalarını gerekli kılmaktadır. 
Bu süreçte salgında ihtiyaç duyulan ekipmanlara olan ihtiyaç ve beklentilerin ülkeden ülkeye,  bölgeden bölgeye ve 
şehirlerarası farklılık gösterebilmesi nedeniyle ‘pandemide satın alma’ en zor planlanan süreçlerin başında gelmektedir.

Tahmin; bilinmeyen bir parametre değerinin, bilinen parametreler kullanılarak, gelecekteki durumun öngörülmesidir 
(6). Sağlık kuruluşlarında hizmet üretiminde kullanılan malzeme ihtiyaçlarını saptamada temel veri, sağlık hizmetlerine 
olan talep tahminleridir. Sağlık hizmetlerinin özelliğinden dolayı üretilen çoğu hizmet malzeme ve ilaç bağımlıdır. Bu 
yüzden üretilecek olan hizmetlerin talep tahminin yapılması çok önemlidir.

Sağlık kuruluşlarında hizmet üretiminde gerekli ekipmanların tedarik edilmesini beklemek veya ekipman eksikliği telafisi 
olmayan sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Sağlık hizmet üretiminde gerekli olan bir malzemenin eksik olması 
maliyet etkin sağlık hizmetlerine erişebilmeyi engeller, tüm kaynakların atıl kalmasına ve sağlık kuruluşunun tam kapasite 
ile çalışmasına engel olur. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında malzeme ihtiyaç planlaması aşamasında düzenli ve düzensiz 
(acil) hizmet talepleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Pandemi sürecinde sağlık kuruluşlarında KKE tahmini yapılırken tahminlerin kapsadığı hasta grubları (aerosol işlem 
yapılacak hastalar..vb), tahmin edilecek zaman aralığı ve süresi, KKE maliyeti, KKE emniyet stoğu, hastaların ortalama 
yatış süresi vb. birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ülkemizde pandemiyle ilgili yakın zamanda yaşanan bir tecrübe olmaması sebebiyle KKE tahmini yapmak amacıyla 
kullanılabilecek kalitatif tahmin yöntemleri daha çok tecrübe, kişisel yargı ve sezgiye dayanan subjektif yargılara bağlı 
olarak gerçekleştirilen tahminlerden oluşmaktadır. Pandemi süreciyle ilgili geçmişe ait yeterli ve sağlıklı verilerin olmaması 
nedeniyle bu yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanları; Delphi tekniği, kolektif düşünce yöntemi, 
Pazar araştırması, yöneticilerin düşünceleri yöntemidir. Pandemi süreci ilerlediğinde ise kantitatif (sayısal-nicel) tahmin 
yöntemleri kullanılabilir. Pandemi sürecinde toplanan veriler ile, kişisel yargılardan etkilenmeyen, bilimsel temellere 
dayanan objektif tahminler geliştirilebilir ve yöneticilerin doğru kararlar verilebilmesi sağlanabilir. Pandemi sürecinde KKE 
talebini hesaplamada kantitatif yöntemler ile geçmiş verilerden yararlanarak gelecekteki talep seviyesi simule edilebilir. 
Kullanılabilecek yöntemleri, zaman serisi analizi yöntemi (hareketli ortalamalar, trend analizi, üstel düzeltme) ve karma 
modeller (regresyon analizi, yapay sinir ağları vb. ekonomik modeller) olarak sıralayabiliriz. 

Pandemi dönemlerindeki belirsizlik ve buna bağlı riskler, sağlık yöneticileri için karar alma sürecini zorlaştıran en 
önemli faktördür. Sağlık kuruluşlarında normal dönemlerde gelecekle ilgili kararlar alınırken karar sürecindeki riskleri 
azaltmak için talep tahmini yapılmakta ve hastaların gelecek dönemlerde sağlık kuruluşlarından hangi sağlık hizmetlerini 
talep edecekleri planlanmaktadır. Bu dönemde yapılacak olan talep tahminleri, gelecekte karşılaşabilecek koşullara karşı 
şimdiden hazırlıklı olmayı ve gelecekte kullanılacak kaynakların en etkili biçimde kullanmayı amaçlamaktadır.

KKE talep miktarlarının belirlenmesi aşamasında, uluslararası ve ulusal kabul görmüş standartlardaki malzeme kullanım 
kriterlerine göre, görev alacak sağlık personel sayısını, hastane kapasitesini ve ulusal, bölgesel salgın yayılım istatistikleri 
göz önünde bulundurarak öngörümleme yapılması gerekmektedir. Örneğin hastanenin pandemi yoğun bakım yatak 
kapasitesi, yoğun bakımda çalışacak olan sağlık personellerinin sayısı, yatak devir hızları gibi veriler kullanılarak gerekli 
olan malzemelerin talep miktarı belirlenebilir. Malzeme alım miktarlarının tahmininde başvurulacak olan diğer bir unsur 
pandemi alanlarında sorumlu olan hekim ve hemşirelerin görüşüne başvurmaktır. Burada amaç sağlık hizmeti sunumunda 
esas görevli olan kişilerin mesleki tecrübelerinden yararlanılarak, gelecekte oluşabilecek olumsuz durumların önüne 
geçilmesidir. Hastanelerin pandemi süreciyle ilgili daha önce herhangi bir deneyimi olmamasından dolayı, talep edilen 
KKE’lerin kullanımlarının takibi; haftalık, günlük ve belki de daha sık bir zaman dilimi içinde olmalıdır. Aksi takdirde 
hesaplanan talep miktarında oluşacak aşırı kullanım veya daha az kullanım durumlarıyla karşılaşmak olasıdır. Aşırı 
tüketim olması durumda tekrar satın alma işlemi yapılmak zorunda kalınacak olup, daha az kullanılması durumunda ise 
fırsat maliyeti ortaya çıkacaktır. Satın alınacak miktarın doğru belirlenmesi, işletmenin karlılığını, özellikle de stoklara 
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bağlı maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken talep tahminleri, karar vericilere yol 
göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Pandemi döneminde sağlık kuruluşları yöneticileri, salgının başlamasından sonra ne zaman sonlanacağı bilinmediği 
için, stratejik düzeyden operasyonel düzeye kadar çeşitlenen geniş bir yelpazede kısa, orta, uzun vadeli kararlar almak 
zorundadır. Sağlık kuruluşları yöneticileri bu dönemde öngörüde bulunmak için doğru tahmin teknikleri kullanırlarsa 
belirsizlik azalacak ve KKE ihtiyaçları gerçekçi bir şekilde saptanmış olacaktır. Pandemi döneminde ihtiyaçların, hastanede 
oluşturulan kapasite miktarları dikkate alınarak tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden KKE ihtiyaç plânlamasında 
poliklinik, yatan ve günübirlik hasta sayısının günlük, haftalık, aylık artış ve azalışlarının da göz önünde bulundurulmalıdır.

Gerekli miktar planlaması yapılan malzemelerin satın alınabilmesi için, Kamu İhale Kanunu Madde 12 gereği, 
alım konusu yapılan malzemelerin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması esastır. İhale 
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Pandemi sürecinde 
kullanılacak olan KKE teknik şartnamelerinin hazırlanmasında, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Çalışan Sağlığı Biriminden 
alanında uzman kişilerden oluşturulan komisyon görev almıştır. Söz konusu komisyon uluslararası ve ulusal kurum ve 
kuruluşların belirlemiş olduğu kriterlere göre ihtiyaç duyulan malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamıştır.

Hastanelerde pazar araştırması yapan, hastanenin hangi tedarikçiyle çalışacağını belirleyen ve onlarla anlaşma 
yapmaktan sorumlu olan bir satın alma departmanı da bulunmaktadır. Tedarik zincirinin önemli bir parçası olan, satın 
alma; mal ve hizmetlerin, tedarikçiden temin edilmesi ve bu alışveriş süreci ile ilgili faaliyetleri (sipariş, teslimat, ödeme 
vb.) yerine getirmek anlamına gelmektedir (7). Satın alma üretim için gerekli olan her çeşit malzeme teçhizat ve servislerin 
temin edilmesiyle ve/veya kiralanmasıyla ilgili faaliyetlerin sorumluluğunu taşıyan ve malzeme yönetiminin pazar ile olan 
ilişkisini icraata dönüştüren bir fonksiyondur. Satın alma birçok işletmede malzeme yönetiminin esas fonksiyonu olarak 
kabul edilmektedir (8).

Yapılacak olan satın alma miktarları belirlendikten sonra, piyasa araştırması yapmak, satın alma birim fiyatı için 
katlanılacak olan maliyet ile kurumun kendi kaynakları ile üretim yapması durumunda yapacağı harcamaları karşılaştırmak 
açısından önemlidir. İki durum için katlanılacak olan maliyetler karşılaştırılarak, ya satın alma kararı ya da üretim kararı 
verilebilir. Pandemi sürecinde bazı kurumlar kendi kaynakları ile maske, korumalı önlük, siperlik vb. gibi malzemeleri 
üretebildiler. Ancak söz konusu malzemelerin üretimi için gerekli olan yarı mamüllerin satınalma birim fiyatları ile üretim 
maliyetlerinin ve üretim hızlarının çok iyi hesaplanması gerekmektedir. Üretim kararı verilen malzemelerin üretim hızları ile 
kurumun günlük kullanım miktarları arasındaki farklılıklar, malzemesiz kalma durumuna yol açabilir ve bu süreç olumsuz 
sonuçlar doğurabilir.

KKE Satınalma İşlemleri
Hastanede satın alma işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu ve 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yapılmaktadır. Satın alınacak malzemenin açık ihale, pazarlık ya da doğrudan 
teminle mi alınacağı hastane yönetimi tarafından belirlenmektedir. Pandemi sürecinde KKE alımlarında pazarlık ihalesi 
yapılmıştır. Özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmayan malzemeler ile hastaya özgü malzeme alımlarında ise 
doğrudan temin yöntemi ile alım yapılmaktadır. Ortalama bir ihale süreci üç ay süreceği için pandemi sürecinde açık ihale 
usulü ile satın alma işlemi pazarlık ihalesi ile yapılacak alımdan sonrası için planlanmıştır.

İhaleye katılacak olan isteklilerin ekonomik, mesleki ve teknik yeterlilikleri belirlenir ve ihale ön yeterlilik dokümanları 
hazırlanır. İhaleye çıkabilmek için ön hazırlıklar yapıldıktan sonra ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur.  
İhalesi yapılacak her malzeme için bir dosya düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi, yaklaşık 
maliyet cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, ihale komisyonu tutanak ve kararları 
gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhale ilanları firmalara iletilir. İhaleyi gerçekleştirmek için ihale komisyonu 
oluşturulur. Bu komisyonda ihale komisyon başkanı, 2 uzman üye, üç idari personel ve bir mali üye yer alır. Belirtilen 
tarih ve saatte ihale yapılır ve en uygun fiyat ile en kaliteli malzeme alımı yapılması için firmaların verdikleri teklifler 
değerlendirilir. 

Teklifler değerlendirilip karara varıldığında ihaleyi alan firmadan beş adet numune istenir. Bu numunelerin teknik 
şartnameye uygun olup olmadığını değerlendirmek için numuneler pandemi sürecinde oluşturulan komisyona gönderilir. 
Komisyon, malzemenin uygunluğunu kabul ederse satın alma birimine uygunluk raporu gönderir ve satın alma birimi 
firmaya malzemenin siparişi için bildirim yapar. Eğer komisyon uygunluk vermezse teknik şartnamede yer alan hangi 
özelliğe uygun olmadığını belirterek “uygun değildir” raporunu satın almaya gönderir. Bu durumda satın alma birimi en 
uygun fiyatı ve malzemeyi veren başka bir firma ile görüşür.
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Tıbbi Sarf 
Malzme Ambar 

Deposu

Tıbbi Sarf 
Market Deposu

Pandemi Yoğun 
Bakım Deposu

Pandemi Servis 
Deposu

Acil Pandemi 
Malzeme Deposu

Kullanıcılar

Şekil 1. KKE Depolama Süreci

Malzemelerin ticari ambalaj şekilleri farklı ve kullanım miktarları değişken olmasından dolayı kaplayacakları alanlarla 
ilgili gerekli hesaplamaların yapılmasında zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Günlük, üç günlük, haftalık kullanım 
miktarlarının hesaplanarak oluşturulan cep depolara gerekli malzeme sevkiyatı sağlanabilir. 

Malzemelerin piyasa arzlarında yaşanan kısıtlardan dolayı malzemelerin hastaneye tedarik edilmesinde yaşanabilecek 
sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, malzemelerin talep miktarlarının öngörülememesinden dolayı fazla miktarda KKE 
depolanması durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Böyle durumlar göz önünde bulundurularak malzemelerin depolanma 
şartlarına uygun alanların oluşturulması gerekecektir.

KKE depolama sürecinde, ilk faaliyetler etkili planlama ile yapılmalıdır çünkü, planlama etkin bir şekilde yapılmazsa 
depolama sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, uygun planlama neticesinde yapılacak satın alımları dikkate almak 
önemlidir. KKE’ nin görünür envanter olmasına dikkat edilmeli, daha büyük görünür stok, sermaye bağlanmasını en aza 
indirecek ve uzun vadeli etkinliği yürürlüğe koyacak iyi stoklanmış bir depoya sahip olmanın temelidir.

Sürece dahil olan tüm paydaşların, oluşturulan yeni depoların, malzeme yönetimi biriminin, satın alma biriminin ve 
kullanıcılar arasında iyi bir iletişim olmalıdır. Etkili bir yönetim sağlamak için diğer paydaşlar satın alma planı, maliyet 
süresi gereksinimleri ve diğerleri hakkında uygun şekilde bilgilendirilmelidir. Bu süreçte depo yöneticileri ile kullanıcılar 
arasında kurulan iletişim çok önemlidir.

KKE depolama sürecinde bazı prosedürlerin tekrarlanmasını önlemek için tedarik zinciri netleştirilmelidir. Ayrıca, 
zaman ve iş yükü kaybını önlemek için yönetimle ilgili süreçlerin yeniden tanımlanması da yapılabilir.

Genellikle depolar kol gücü ile çalıştırılır ve depolara sevk edilecek olan malları alırken kullanılan belirli bir güzergahın 
oluşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde malzemelerin taşıma işlem süresini uzatılır ve tedarikçilerin pandemi sırasında 
bulaş olma riski artar. 

KKE Dağıtımı
Malzeme dağıtımı, ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin ihtiyaç duyuldukları anda, bulundukları yerden, ihtiyaç 

duyuldukları yere taşınmasıdır(6). Tedarik zinciri yapısına uygun dağıtım kanallarının ve dağıtım yöntemlerinin seçilmesi 
malzemenin ihtiyaç duyulan miktarda ve zamanda ihtiyaç duyulan yerde olmasını sağlayacaktır.

Bunun için ise işletme içinde yer alan birimlerin ve tedarik zinciri üyelerinin entegre şekilde çalışması ve ortak bilgi 
sistemleri kurmaları gerekmektedir. Ulaştırma işlemlerinin işletmeye katma değer katıp katmadığına dikkat edilmeli ve 
gerekliyse dış kaynak kullanımı yoluna başvurulmalıdır.

Depolardan malzeme dağıtımı bir sisteme bağlı olarak yapılmalıdır. Malzemelerin depodan çıkışı belli bir periyotta 
haftada, on beş günde veya ayda bir yapılabilir. Ayrıca malzeme çıkışı istek belgelerine göre yapılmalı ve sağlıklı kayıtlar 
tutulmalıdır. Bu kayıtlarla eldeki stok miktarı istenildiği zaman kolayca kontrol edilebilir.

Pandemi sürecinde, hastanede malzeme dağıtımı taşıyıcı personel tarafından yapılmaktadır. İlgili depolarda onay 
alınmış malzemeler, bölümlerin taleplerine göre hazırlanarak taşıyıcılar tarafından depolara ve hizmet üretim birimlerine 
dağıtılmaktadır. Sağlık kuruluşlarında kullanılan HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile kliniklerin pandemide 
kullanmak üzere talep ettikleri KKE istekleri malzeme yönetim birimlerine iletilmektedirler. Bu süreçte etkin bir HBYS yazılımı 
ile birimlerin KKE taleplerinin ayrı bir şekilde takip edilmesi daha doğru olacaktır. Hizmet üretim birimleri malzeme yönetim 
sistemi üzerinden ve HBYS den yapmış oldukları taleplerini malzeme yönetim birimine iletirler. Malzeme yönetim birimi ise 
bu aşamada depo ve kullanıcı birim arasında köprü görevi görür ve stokta malzeme olup olmadığını depo sorumlusuyla 
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irtibata geçerek belirler. Malzeme depoda mevcut olduğunda hastanenin taşıyıcı personeli istif araçları ile malzemenin 
ilgili birimlere dağıtımını sağlar. 

Malzemelerin birimlere dağıtımı bilgisayar programı aracılığıyla sistem üzerinden yapılmaktadır. Pandemi nedeniyle 
yapılan talepler günlük olarak, depolara ise haftalık kullanım miktarlarına göre dağıtılır. Birimlere dağıtımı yapılan 
KKE’lerin ne şekilde, ne sıklıkla kullanıldığının takip edilebilmesi amacıyla malzeme yönetim sistemi içerisinden bir program 
geliştirilerek hangi sağlık çalışanının, hangi malzemeyi ne zaman aldığının kaydı tutulmuştur. Pandemi alanlarında çalışan 
sağlık personellerinin ünvanlarına göre malzeme dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Pandemi alanı dışındaki sağlık çalışanlarına 
da görevlerine göz önünde tutularak belirlenen kriterlere göre KKE dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen programla KKE 
kullanım miktarları anlık olarak takibi sağlanmıştır ve gelecek dönemler için yapılacak talep tahminlemesi için gerekli olan 
verilerin kayıt edilmesi sağlanmıştır. Amacı dışında malzeme kullanımı olup olmadığı tespiti konusunda bilgi edinilmiştir. 

Uygulama risklerini azaltmak için, pandemi döneminde yeni tasarlanmış tedarik zinciri modelleri; maliyet, maliyet 
ve hasta duyarlılığı kombinasyonu, sistem dinamiği, envanter yönetimi ve minimum maliyetle hizmet üretim ve dağıtım 
planlaması gibi farklı açılardan değerlendirilmelidir.
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN DEPOLAMA SÜRECİ VE 
DAĞITIMI
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*DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdür Yrd.

**DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yrd.

Pandemi sürecinde hastanelerde, tedarik zincirinde aksaklık olmamasına özellikle dikkate edilmelidir. Zincirde uzun 
vadeli ve beklenmedik ölçek bozulmasının varlığı, tedarik zincirinde bozulmanın yayılması, salgının yayılım hızı, lojistik, 
talep ve arz altyapısında aksamaların büyüklüğü gibi sorunlardan dolayı hastaneler ihtiyaç duydukları malzemeleri 
normal dönemlerden daha fazla miktarda depolamak zorunda kalmaktadırlar. Salgınlar başlangıçta küçüktür, ancak 
çeşitli coğrafi alanlarda çok hızlı bir şekilde gelişir ve yayılırlar. COVID-19 salgını Çin'in Wuhan şehrinde başladı ve Çin 
ekonomisini hızla etkiledi. Sonuç olarak, dünya çapındaki tedarik zincirlerindeki arzlar önemli ölçüde azaldı. Bu salgının 
son on yıllarda meydana gelen en kritik aksaklıklardan biri olduğu ve dünya genelinde tedarik zincirlerinin büyük bir 
bölümünü tahrip ettiği iddia edilmektedir. Bu nedenle normalde hastanelerde sıfır stok tutma çabasında olan yöneticiler, 
pandemide malzeme bulamama gerekçesiyle, ellerinde stok tutma yoluna gitmişlerdir. Söz konusu süreçte hastanelerin 
malzeme depolama fonksiyonunun önemi daha da artmıştır.

1.Sağlık Kurumlarında Depo Yönetimi
Toplumların sağlık hizmetlerine olan talebi her geçen gün çoğalmakta, sağlık teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin yol 

açtığı yeni tıbbi proseslerin oluşması, nüfusun demografik yapısındaki hızlı değişimler ve salgın hastalıklar neticesinde 
sağlık hizmeti üretim maliyetleri de giderek artmaktadır. Sağlık kurumlarında oluşturulacak etkin bir tedarik zinciri 
yönetiminin sağlayacağı faydalardan yararlanarak sağlık işletmelerinde uzun süreli finansal kârlılık sürdürülebilir. Bunun 
sağlanabilmesi için arz-talep dengesinin sağlanması ve anlık veri akışlarının denetlenebilir, ölçülebilir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinde depolama süreci; malzemelerin üretim veya satın alma aşamasından, tüketim veya üretim 
merkezlerine dağıtımına kadar olan tüm faaliyetler için malzemelerin bekletilmesi olarak tanımlanabilir. Sağlık kuruluşlarında 
depo yönetiminin görevi; malzemelere uygun depolama şartlarının oluşturulması, stokların uygun şartlarda, maliyetlerde 
karşılanması ve malzemelerin ihtiyaç duyulan yere en hızlı şekilde ulaştırılmasıdır. 

Sağlık kuruluşlarında malzeme depolama maliyetlerinin azaltılması için depo büyüklüğünün iyi belirlenmesi ve hastane 
içerisinde malzeme taşıma yerlerinin kısa tutulması gerekir. Hastanelerde deponun büyüklüğünün belirlenmesinde etkili 
unsurları;

- Hastanenin yatak kapasitesi,
- Malzemelerin finansal değeri
- Malzemelerin piyasadaki arz durumu
- Satın alma politikası,
- Üretilen hizmetin çeşitliliği
- Malzeme teslim işleminin sıklığı seklinde sıralayabiliriz.

Sağlık işletmelerinde özellikle miatlı malzeme ve ilaçlar, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasal malzemeler yoğun 
kullanılmakta olup, oluşturulan depo alanlarının emniyetli ve güvenlikli olması gerekir. Depolanan malzemelerin kolay 
bulunabilecek ve sistematik şekilde alanlara yerleştirilmesi gerekir. Genel olarak bakıldığında sağlık işletmelerinde 
depolamada kullanılan dört sistem vardır. Bunlar;

1- Sıra sistemi: Malzemeler depolara sıra numaralarına göre soldan sağa doğru yerleştirilir.
2- Miktar sistemi: Depo bölümlere ayrılır ve her bölüme koordinat sistemine göre kod numarası verilir. Malzemeler 

konuldukları kısmın kodu ile tanıtılır.
3- Düzenlenmiş sıra sistemi: Miktar ve sıra sistemlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir sistemdir. Büyük miktardaki 

stoklar miktar sisteminde olduğu gibi depolanır ve küçük miktardaki stoklar dağıtım kısmı yakınına yerleştirilir.
4- Popülerlik sistemi: Malzemelerin kullanım sıklığına göre yerleştirildiği bir sistemdir. Çok kullanılan malzemeler depo 

çıkısına yakın, kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilir.

Sağlık işletmelerinde depolama ile ilgili faaliyetleri söyle sıralayabiliriz(1): 

- Malların teslimi ve muayenesi,
- Stokların kaydı, kayıtların muhasebe kayıtları ile uyumunu sağlamak,
- Depoların düzenlenmesi,
- Malzemelerin çıkısını sağlamak,
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- Depo bakım ve emniyetini sağlamak,
- Stokların sayımı,
- HEK (Hurda-Enkaz-Köhne) işlemleri

Sağlık işletmelerinde gerçek zamanlı talebi tam olarak bilmek mümkün olmadığı için sağlık hizmetini sunabilmek 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile kurgulanan tüm depolama faaliyetleri önemlidir. Depolama faaliyetinin 
yürütülmesindeki hedefler(2);

• Ulaştırma maliyetlerini düşürmek
• Arz ve talep dengesini sağlamak
• Hizmet üretim faaliyetlerine destek olmak
• Pazarlama sürecinde yardımcı olmak.
• Kârlılığı sağlamak

Hastane yöneticileri,  hastanelerin kısıtlı kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak ve bütün hizmet alanlarına kaynak 
aktarabilmek için depo yönetimi prosedürlerini uygulayarak hastaneye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sağlık kuruluşları 
depo sistemi oluştururken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır (3).

1. Taşıma maliyetlerini minimum yapan uygun yer seçimi,
2. Depo binası dizayn ve inşaatı,
3. Yükleme boşaltma ve depo içi taşımalarda kullanılacak makine araç ve gereçlerin seçimi,
4. Depo yerleştirme düzeni (poliklinikler, servisler, ameliyathane),
5. Rafların dizaynı (tek katlı ve çok katlı) ve kodlama sistemi,
6. Gelen malzemelerin yerleştirilmesi, servislere gönderilmesi vb. faaliyetler,
7. Depo bilgi sisteminin seçimi,
8. Depo dışı araçların taşınması için park yeri ayrılması,
9. Personelin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli ortamların hazırlanması,
10. Sağlık kuruluşunun mevcut uygulamaları desteklemesi,
11. Tedarikçi firmalar ve /servisler-ameliyathane gibi bölümler arasında gerçek zamanlı iletişim sağlamalıdır.

Sağlık kuruluşlarında depolama süreci, tedarikçiden mal veya ürünlerin alınması ve bu işlemin organizasyonunun 
yapılması ile başlamaktadır. Hammadde, yarı mamul veya mamulün depoya teslim edilmesi, fiziksel depolamanın 
gerçekleştirilmesi, ambalaj ve etiketleme işlemleri yanı sıra dağıtım öncesinde de en son kontrollerin yapılması ve 
depolanarak son kullanıcıya uygun şartlar altında ulaştırılması depolama iş süreçlerinin temel basamaklarıdır. Ürünün son 
kullanıcıya ulaşması esnasında gerçekleşen tedarik zinciri yönetiminde depolamanın etkinlik ve verimliliği performansını 
belirlemektedir. (2)

Sağlık kuruluşlarında depolama süreç basamaklarını aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz;

1. Giriş sürecin de hammadde, yarı mamul veya mamul stokları, herhangi bir üretim deposunda    
veya dağıtım merkezinde muhafaza edilir.

2. Ürünler niteliklerine göre özelleşmiş depo bölümlerine yerleştirilir.
3. Siparişlerin alınması sonrasında depolandıkları bölümlere özel teknikler ile transfer edilir.
4. Kalite kontrolü işlemleri tamamlanan ürünler her türlü riske karşı ambalajlanır.
5. Depodan dağıtımı planlanan ürünler taşıma vasıtalarına yerleştirilir.

Her sağlık kuruluşunun kendine has özellikleri, yatak kapasitesi ve lojistik ihtiyacına göre kullanacağı depolama tesisleri 
birbirinden farklıdır (4). Depolama tesisine ihtiyaç duyan sağlık kuruluşları öncelikle yatan hasta sayısı, poliklinik sayısı, 
ameliyat ve yoğun bakım sayısı gibi talepleri, kapasite kullanım oranı ve finansal durumu göz önünde bulundurarak 
depolama sistemlerini kurmaktadırlar (5). 

Malzemenin türüne ve özelliklerine göre depolar aşağıda sıralanmıştır.

a) Demirbaş Malzeme Deposu
b) Tıbbi Sarf Malzeme Deposu
c) İlaç ve Serum Deposu
d) Kimyasal – Laboratuvar Malzemesi Depoları
e) Gıda Maddeleri Deposu
f) Büro ve Kırtasiye Malzemeleri Deposu
g) Mefruşat ve Giyim Malzemeleri Deposu
h) Temizlik Malzemeleri Deposu
i) Teknik Bakım ve Onarım Malzemeleri Deposu
j) Genel Malzeme Deposu
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1-
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12-
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Kararı ve
Sözleşme

8-
Satınalma

İlanı

17-
tedarikçi

Performansı

Şekil 2. Satınalma Süreci

İhaleyi alan firma malzemeleri hastanenin vermiş olduğu sipariş miktarı ve malzeme teslim tarihinde depoya teslim eder 
ve depo sorumlusu bu malzemelerin sayımını yaparak, geçici kabulünü yapar ve tutanak tutar. Teslim alınan malzemeler 
pandemi sürecinde kullanılmak üzere hazırlanır ve ilgili hizmet birimlerine gönderilir. 

Pandemi sürecinde satın almanın temel amacı, sağlık işletmesinin faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan ürün ve hiz-
metlerin temininin sürekliliğini sağlamak ve bunlara ait olan maliyetleri düşürmektir. Satın almanın ana hatları: 

• En düşük maliyetlerde tedarikçi bularak yararlanmak 
• Alternatif tedarik kaynakları geliştirmek 
• Tedarikçilerle iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek 
• Diğer süreçlerle entegre çalışmak 
• Etkin veri kaydının saklanması ve yönetime raporlamaktır.

Pandemi sürecinde satın alma prosedürünü, tedarikçinin seçimi, sipariş verme, siparişi izleme, malzemelerin teslim 
alınması ve muayenesi, faturanın onayı ve ödenmesi, kayıtların tutulması, tedarikçilerle ilişkileri geliştirmek olarak sıralay-
abiliriz.

Sağlık işletmelerinin tedarik zincirindeki başarısı, ürün ve hizmetlerin doğru fiyatta, doğru kalitede, doğru zamanda, 
doğru kaynaktan, doğru miktarda, doğru sözleşmelerle, doğru malzemeyi, doğru taşıma ile doğru teslim yerlerine ulaştır-
maya bağlıdır.
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Pandemi sürecinde kullanılan KKE lerin hastanelerde depolanması, tıbbi sarf malzeme depolarına ve temizlik 
malzeme depolarına yapılmaktadır. KKE lerin uygun şartlarda depolanması ve kullanıcıya ulaştırılması gerekmektedir. 
Hastane içerisinde kullanıcılara daha kolay ulaştırılabilmesi amacıyla yoğun kullanımın olduğu alanlarda depo alanları 
oluşturulabilir. Bu sayede kullanıcıların malzemeye ulaşımı kolaylaştırılarak malzemeler için hastane içerisindeki dolaşım 
daha da azaltılabilir. 
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Covid-19 SALGIN SÜRESİNCE DEÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ 
KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ KRİZ YÖNETİMİ

SALİHA KESİMOĞLU
DEÜ Genel Koordinatörü

Tüm yerleşkemizde 365 gün 24 saat esasına dayalı görev yapan Koruma ve Güvenlik Müdürlüğümüz dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 henüz ülkemize gelmeden Başhekimlik tarafından öngörülmüş ve uyarılmıştır. Covid-19 
Pandemi süresince yine aynı ciddiyet ve sorumluluk bilinci ile sürecin en başından itibaren hareket planı hazırlayarak 
oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına bir dizi tedbir alınmaya başlanmıştır. İhtiyaç doğrultusunda, özellikle 
Sağlık Yerleşkemizde nöbet noktaları çoğaltılarak listeler hazırlanmış tüm yerleşkelerimizdeki güvenlik görevlilerimiz 
(kronik rahatsızlığı olanlar hariç), göreve çağırılmışlardır. Bu süreçte zorunlu haller dışında (hastalık, vefat) yıllık izinler 
durdurulmuştur.

Kronik hastalık nedeni ile idari izinli sayılan personel sayımızın çokluğu ve 22 farklı birimde hizmet vermemiz sebebi 
ile oluşan güvenlik ihtiyacını karşılamak adına başta Tınaztepe kampüsümüz olmak üzere İ.İ.B.F Fakültesi, Eğitim Fakültesi 
ve Rektörlük binamızdaki girişler tek kapıdan yapılacak şekilde düzenledi. Böylelikle giriş çıkışların kontrolü sağlandı. Bu 
yerleşkelerimizden serbestleşenler Sağlık yerleşkesine görevlendirildiler.

Başlangıçta daha önce tecrübe etmedikleri bir durum ile karşılaşılması nedeni ile tedirginlik ve korku yaşandı. 
Öncelikle kendi güvenlikleri ve nasıl korunmaları gerektiği ile ilgili ve hastanemize başvuracak hasta ve hasta yakınları 
ile karşılaştıklarında nasıl davranacakları konusunda eğitim aldılar. Maske ve diğer kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) 
kullanımı, el dezenfeksiyonu ve sosyal fiziki mesafe kurallarına uyumun sağlanması bu eğitimlerde en önemli konu başlıkları 
idi.

Hastanemiz içinde rutin olarak görev yapılan alanlara ilaveten, ilk olarak açılan Pandemi Polikliniği ve 6. Kat Serviste her 
şiftte 2 güvenlik görevlisi olacak şekilde nöbet tutulmaya başlandı. Hasta sayıları arttıkça açılan diğer Pandemi Servislerine 
de aynı şekilde her şift için 2 şer kişilik nöbet listeleri ilave edildi. Pandemi Yoğun Bakımı girişinde 2, Çocuk Hastanesi giriş 
bölümüne 2, Çocuk Servisleri her katına 1 
(Toplam 3 kat için), Radyoloji bölümüne 1, 
kan alma ünitesine 1, kan merkezine 1, 
ortak poliklinik alanına 2 güvenlik olacak 
şekilde yeni alanlara görevlendirme 
yapıldı.

Sağlık yerleşkesine ana caddelerden 
giriş yapılabilen tüm dış kapılar kapatıldı. 
Sadece Dekanlık, poliklinik, acil servis 
ve Bioizmir kapıları güvenlik kontrolünde 
açık tutuldu. Dış alanlarda güvenliklerimiz 
güvenlik kulübelerinde nöbet tuttular. 

Hastane girişleri de sadece Başhekimlik, 
Çocuk Acil, Erişkin Acil ve Pandemi 
Polikliniği kapıları güvenlik kontrolünde açık 
kalacak şekilde kapatıldılar. İç alanlarda 
güvenliklerimiz şeffaf brandalarla izole 
edilmiş bölmelerde nöbet tuttular.

Sağlık yerleşkemizde nöbet tutulan 
noktalar dışında devriye ekipleri 
oluşturuldu. Bu mobil ekipler kampüs içinde 
özellikle hastane çevresinde gezerek 
maskesiz kişileri uyardılar, sosyal mesafe 
kurallarına uyulmasını sağladılar.

Rektörlüğümüz tarafından sağlık 
çalışanlarımıza tahsis edilen Otel Dokuz 
Eylül’de güvenliği sağlamak adına 
güvenlik personeli bulundurabilmemiz için 
acilen geçici özel güvenlik belgesi çıkarıldı 
ve 2 kişi görevlendirildi.

Resim 1. İç alanlarda güvenlik görev alanları
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Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Sağlık Bakanlığı 
onayı ile Covid-19 testlerinin yapılacağı bilgisinin alınması üzerine ulaşımın sağlıklı ve güvenli biçimde yapılabilmesi için 
ana caddede kapalı vaziyette bulunan araç girişi ilgili birimlerle diyaloğa geçilerek acil olarak aktif hale getirildi. Girişe 
güvenlik kulübesi ve araç bariyeri yerleştirilerek 24 saat esasına göre güvenlik personeli görevlendirildi.

Bu süreç zarfında güvenlik şefliklerimizle koordine olarak KKE ve dezenfektan ihtiyaçları giderildi. Sağlık Yerleşkemizde 
ve dış birimlerde görevli tüm personellerimizin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için, sıklıkla ziyaret edilerek 
herhangi bir ihtiyaç veya sıkıntıları olup olmadığı soruldu. 

Bu süreçte tüm birimlerimizde artan sorumluluğumuzun bilincinde olarak 7/24 güvenlik hizmetlerini gururla sorunsuz 
olarak sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.

PANDEMİ SÜRECİNDE GÜVENLİK YÖNETİMİ
DEÜ Sağlık Yerleşkesi Güvenlik Birimi olarak çalışanlarımız hasta ve hasta yakınlarımızın güvenliği için aşağıda 

belirtilen önlemler alınmıştır.

GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

• Maske
• Siperlik
• Eldiven 
• Koruyucu Önlük
• Elbise
• Dezenfektan 
• Mesafeyi korumak için ayaklı şeritler
• Pandemi Polikliniği ve Acil Serviste nöbet tutulan yerlere şeffaf branda ile tam koruma sağlan ması
• Güvenlik personelleri için başlangıçta yüz yüze ve sonrasında DEÜ Hastanesi web sitesinden    

 uzaktan eğitim verilmiştir

NÖBET YERLERİ 
• Üniversitemizin diğer birimlerinde görev yapan güvenlik personelimiz rotasyon ile nöbet listelerine dahil edilmişler 

 dir.
• Mevcut nöbet noktaları ihtiyaca istinaden çoğaltılmıştır.
• Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma 
 Merkezi Binasına Covid-19 Laboratuvarları için 24 saat güvenlik görevlisi görevlendirilmiş, ayrıca bu bölgede  

 araç giriş-çıkış kapısı açılmış, bariyer ve güvenlik kulübesi kurulmuş  ve 24 saat hizmet verilmiştir.
• Pandemi Polikliniği olarak yapılandırılan Gündüz Hastanesine 24 saat süreyle 2 nöbetçi     

 görevl endirilmiştir.
• Servisler binamızın 5.ve 6.Katları Pandemi Servisi olarak kullanılmış, 24 saat olmak üzere 2  güvenlik görevlisi bu 

 rada görevlendirilmiştir.
• Çocuk Pandemi Polikliniği ve Çocuk Acil servisinde sosyal mesafeyi korumak için ayaklı şeritler kullanılmış, Çocuk  

 Hastanesi 3.Kat Pandemi Servisi girişine 1 personel olacak şekilde 24 saat görevlendirme yapılmıştır.
• Servisler binasına kontrolsüz girişleri önlemek için akıllı kart ile giriş yapılan kapılar da dahil olmak üzere tüm  

 geçişlere güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir.
• Covid-19 testi pozitif çıkan personellerimiz için ayrılan Muzaffer Kayhan Onkoloji Hastanesi    

 bina girişine 1 personel 24 saat olmak üzere görevlendirilmiştir.

YENİ KAMERA SİSTEMİ KURULAN ALANLAR
• Yerleşkemizin büyük ve geniş alana yayılmış olmasından dolayı daha öncesinde personel kon   

 trolünde olan depoların güvenliği kameralar yerleştirilerek sağlandı.
• Yeni kurulan Pandemi Polikliniği için 2 adet kameranın yeri değiştirildi ve 1 adet yeni kamera t   

 akıldı. Böylelikle pandemi alanları güvenlik açısından 24 saat görüntülendi. Ayrıca bu kamera sistemi Covid   
 tanısı koyulan hastaların hastanemizden izinsiz ayrılmasının ya da ziyaretçilerin kontrolsüz geçişinin engellen  
 mesine de yardımcı olmuştur. 

• 6. katta yeni açılan pandemi servisine 2 adet kamera takılmıştır.
• Hastane içinde bulunan malzeme depolarına 25 adet yeni IP Kamera kurulumu yapılmıştır.

Covid-19 süresince depolarda görevli olan fakat kronik rahatsızlığından dolayı görev yerinde bulanamayan 
personellerimizden dolayı herhangi bir güvenlik zafiyetini (Hırsızlık, yangın vs.) önlemek açısından teknoloji daha yoğun 
olarak kullanılmıştır. Hastanemiz genelde Kişisel Verilerin Korunması (KVK) kanunda yer alan düzenlemelere uygun 
olarak toplam 478 kamera güvenlik açısından yerleştirilmiş ve tüm bu alanrın merkezi olarak izlenmesi için Sistem Odası 
kurulmuştur. Sistem Odasında bir alanda bir sıkıntı izlendiğinde telsiz iletişimi ile güvenlik görevlileri yönlendirilmektedir. 
Bu sistem sadece güvenlik açısından değil, temas izolasyonunun engellenmesi için Başhekimlik tarafından kısıtlanan hasta 
ziyaretlerini aşmaya çalışan hasta yakınlarının hastane iç alanlarına ulaşımasının önüne geçilmesinde yardımcı olmuştur. 
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