
          

1

IS SAGLIGI VE CALISAN
GUVENLIGI EGITIMI-1

(MEVZUAT)

TEMEL İŞ SAĞLIĞIVE

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Eğitim sonunda;

Katılımcıların iş güvenliği bilincinin artması, ülkemiz

mevcut mevzuatları uyarınca yasal hak ve sorumlulukları

ile yaptırımları konularında daha fazla farkındalık

sağlanması ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile

ilgili bireysel kazanımlar elde edilmesi, sorumluluklar

konusunda bilinç düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Konusu

 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 İş kazası ve meslek hastalıkları

 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri

 Meslek hastalıkları sebepleri ve korunma prensipleri

 İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

Sağlık Nedir ?

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)

Sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil,

BEDENEN SOSYALYÖNDENRUHEN

Tam bir iyilik halini SAĞLIK olarak tanımlıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek

tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan, çalışanları

korumak ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına

yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların tümüdür.

Düzeltmekten çok koruyucudur (proaktif)

Multidisiplinerdir (Çok disiplinli yapı)

Ancak ilgili tarafların katkısıyla gelişebilir

(Devlet , İşverenler ve Örgütleri, Çalışanlar- Sendikalar)
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İSG’ deAMAÇ

Sağlık koşullarını

İyileştirmek

Güvenlik koşularını

iyileştirmek

İSG’NİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ;

Çalışanları İş Kazası ve

Meslek Hastalıklarından korumaktır !!!

Neden İş Güvenliği ?

Dünya’da Ortalama 3 Milyar Çalışan İş Gücü vardır

Her yıl 250 milyon iş kazası,

160 milyon da meslek hastalığı meydana gelmekte,

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yılda 1.2 milyon kişi

hayatını kaybetmektedir.

Her gün 500’den fazla kadın veya erkek iş kazalarında hayatlarını kaybettikleri için

evlerine dönememektedir.

Avrupa birliği ülkelerinde iş kazalarının yıllık toplam maliyetinin 20 milyar euro

olduğu hesap edilmektedir.

(Görünen Maliyet)

Ülkemizde İSG

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş kazaları

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son iş kazası istatistiklerine göre

Ülkemizde her 6 dk da 1 iş kazası meydana gelmektedir.

64.316 iş kazası,

429 meslek hastalığı,

Bu kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle

1171 kişi hayatını kaybetmiştir.

1885 kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise

1 milyon 533 bin 749'dur.

Ülkemizde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kriterlerine göre iş kazaları ve meslek

hastalıklarının yıllık görünen maliyeti;

yaklaşık 38 milyar TL olarak tahmin edilmektedir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının

Maliyetleri

Türkiye’de Hukuk Hiyerarşisi

 Anayasa

 Kanun Ve Uluslararası Sözleşmeler

 Tüzükler

 Yönetmelikler

 Tebliğler

 Genelgeler

 Yargıtay Kararları

Anayasa

MADDE 50 – Kimse; yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma  şartları

bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek; çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin

hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

Çalışma ve sözleşme hürriyeti

MADDE 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.

Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Çalışma hakkı ve ödevi

MADDE 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir
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Türkiye’de İSG Kavramının Tarihi Gelişimi

(TBMM ve Cumhuriyet Dönemi)

• Borçlar Kanunu (1926) : İşverenlerin tehlikeli durumla karşı tedbir almasını,

sıhhi çalışma mahalleri ve işçilerin yatması bahis mevzuu olması halinde, sıhhi

yatacak yer temini hükümlerini getirmiştir.

• Umumi Hıfsıssıhha Kanunu (1930) : 12 yaşından küçük çocukların çalışma

yasağı ve gece saat 20’den sonra çalıştırılmasının yasaklanması hükümlerini

getirmiştir. 50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerine hekim çalıştırma yükümünü

getirmiştir.

• Belediyeler Kanunu(1930): İşyerlerinin sağlık açısından teftişinin belediyelerce

yapılması hükmünü getirmiştir.

İş Kanunları;

3008 sayılı (1936)

931 sayılı (1967)

1475 sayılı (1971)

4857 sayılı (2003)

6331 sayılı

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”

30 Haziran 2012

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun

kapsamına alındı

Kapsam:

• Sayı sınırı olmaksızın

• Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar

• Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri

• Tarım vb. dahil tüm işkolları

İstisna:

• TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev

hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına

çalışanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği

Profesyonelleri

• İş Güvenliği Uzmanı

• İşyeri Hekimi

• İşyeri Hemşiresi

Tanımlar

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu

veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir.

Çalışan Temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma,

çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve

benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile

ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve

benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve

yeterli eğitime sahip kişidir.
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İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI * İŞYERİ HEKİMİ *

İDARİ PERSONEL *

FORMEN, USTABAŞI VEYA

USTA(VARSA)

SİVİL SAVUNMA UZMANI (VARSA) *

ÇALIŞAN BAŞ TEMSİLCİSİ

* İşveren tarafından atanırlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışanların Hakları

Çalışanların sağlıklı ve güvenli

bir ortamda çalışma hakları

vardır.

Yakın, acil ve hayati bir tehlikeyle

karşı karşıya kalan çalışan İş

Kanunu’na göre güvenli bir

ortamın kurulmasını talep

edebilir.

Kurul kararına rağmen güvenli bir

ortam sağlanmadan çalışmaya

zorlanan çalışan İş Kanunu’na göre

haklı fesih yapabilir.

Çalışanların Yükümlülükleri

 Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu

konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve yaptıkları işten

etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemek

 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve

diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların

güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi  olarak çıkarmamak

ve değiştirmemek

 Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve

korumak

 Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve

çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak

Çalışanların Yükümlülükleri

 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve

güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve

koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan

temsilcisine derhal haber vermek

 Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve

mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan

temsilcisi ile işbirliği yapmak

ÖZETLE….

 Katılımcı Olmak

 Talimatlara Uymak

 Sağlık ve Güvenliği Ön Planda Tutarak Çalışmak

 Tehlikeli durumları yetkili birim ya da kişilerle paylaşmakla
yükümlüdürler

İş Kazalarının Sebepleri ve

Korunma Prensipleri

İş Kazası Nedir ?

Önceden planlanmamış,

Çoğu kez kişisel yaralanmalara, ölümlere,

Makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına,

Üretimin durmasına yol açan olaylardır.
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İşyerinde meydana gelen, çalışanı, işyerini yada iş ekipmanını

zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan

olaydır.

Ramak Kala Olay
İş Kazası

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (13.Madde)

Kabul Tarihi : 31/5/2006
a)Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b)İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı  kendi adına ve

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu  iş nedeniyle,

c)Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri  dışında

başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın  geçen

zamanlarda,

d)Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt  vermek

için ayrılan zamanlarda,

e)Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere  gidiş gelişi

sırasında olan kazalar iş kazasından sayılır.

İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarının;

% 88’i

% 10’u

% 2’ si

Tehlikeli Davranışlardan,

Tehlikeli Durumlardan,

Kaçınılmaz Sebeplerden,

kaynaklanmaktadır..

Tehlikeli durum ve davranışların önüne geçildiğinde,

iş kazaları engellenmiş olur !

İş Kazası Nedenleri

KİŞİSEL NEDENLER

(TEHLİKELİ HAREKET)

İş Motivasyonu

Eksikliği
İş Yetersizliği

Temel Motivasyon

Eksikliği

(Çalışma İsteği … vb.)

Direkt Motivasyon

Eksikliği

(Memnuniyet, zevk … vb.)

Fizyolojik Yetenekler

(Bünye, güç,kuvvet … vb.)

Zihinsel Yetenekler

(Zeka yeteneği, bilgi,

nitelik … vb.)

ÇALIŞMA DURUMU

Çalışma Süresi, istirahat

HİZMET DURUMU

Uygunluk, tecrübe, yetenek

FİZİKSEL NEDENLER

(TEHLİKELİ DURUM)

Yerleşim

Makine - Tesis

Malzeme - Ekipman

Çalışma Metodu

Çevre

Kaza Teorisi

Ölüm

Ciddi Kaza

Hafif Kaza

Ramak Kala Olay

Tehlikeli Durum/ Hareket

Ölümcül Kaza : 1

Kayıp İş Günü Durumu: 30

Tıbbi Tedavi Durumu

Güvensiz Koşullar

: 300

: 30.000

Dikkatsizlik Durumları : 300.000
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 Vicdani sorumluluk

 Çalışmanın durması, kesintiye

uğraması

 İşgücü kaybı, fazla çalışma

 Finansal kayıp

 Müşteri kaybı

 İmaj kaybı

 Yasal sorunlar

 Ceza davaları

 Tazminatlar

 Sosyal

 Çevresel

 Ekonomik

 Yaralanma

 Sakat kalma

 Ölüm

 İşsizlik

İŞYERİÇALIŞAN ÜLKE

İş Kazalarının Etkileri

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası (14.Madde)

Çalışanların çalıştırıldığı işin
niteliğine göre,

Tekrarlanan bir sebeple, İşin yürütüm
şartları yüzünden uğradığı, geçici veya
sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza
halleridir.

Meslek Hastalığı Nedir ?

Meslek Hastalıklarının Sebepleri

Fiziksel etkenler

Kimyasal etkenler

Biyolojik etkenler

Travmatik etkenler

Gürültü, sıcaklık, ışınlar,

titreşim vb...

Katı, sıvı, gaz, buhar,

duman, toz vb...

Mikroorganizmalar,

parazitler vb...

Ergonomik bozukluklar,

çalışma düzensizlikleri...

Yükümlülük Süresi: Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile

hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en

uzun süredir

Akut arsenik zehirlenmesi durumunda yükümlülük süresi 1 ay;

kronik zehirlenmede 1 yıl

Silikozis için 10 yıl

Bisinozis için 3 yıl

Mesleki bulaşıcı hastalıklar için yükümlülük süresi etkenin kuluçka

süresi kadardır !

İşyerlerinde meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörlerin

kaynağında kontrolü önceliklidir.

Ancak her zaman tamamen ortadan kaldırmak mümkün

olmayabilir.

Bu durumda, meslek hastalıklarından korunmak için bu

faktörlerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini en aza

indirmek veya zararsız hale getirmek amacıyla işyerinde başka

bir takım önlemlere başvurmak gerekir.

Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri
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İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

1. Uygun işe yerleştirme

2. İşyeri risklerinin saptanması

3. İşyeri risklerinin kontrolü

4. Aralıklı kontrol muayenesi

-------------------------------------------

5. Sağlık ve güvenlik eğitimi

6. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti

1. Uygun İşe Yerleştirme

Kişiye Ait Özellikler
Risk grupları,
Hassas gruplar

İşe Ait Özellikler

Birincil koruma uygulaması olarak,

işe giriş muayenesi ile

uygun işe yerleştirme sağlanması amaçlanır.

 Kişiye ait özelliklerde özel politika gerektiren gruplardan (Kadınlar, çocuklar, hamile ve emziren çalışanlar, engelliler
ve yaşlılar)

 Madde 50. -Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
 Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
 Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
 Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla

düzenlenir.

2. İşyeri Risklerinin Saptanması

Risk Yönetimi Nedir?
Kurum ve kuruluşlarda güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamlarının oluşturulması,
hizmet alan ve hizmet sunanların güvenliğinin sağlanması için her tür tehlike ve olası
risklerin gözden geçirilmesi, önem derecelerine göre önceliklendirilerek bertaraf
etmek üzere risklere yönelik strateji ve planların geliştirilmesi, uygulanması ve
düzenli aralıklarla değerlendirilmesidir.

Risk Yönetiminin  Yararları
 Risklerin tespiti ve gereken önlemlerin alınması kaynakların etkin kullanımını

sağlar
 Karar verme mekanizmaları için riskleri görünür ve ölçülebilir hale getirerek,

sübjektiflik azaltılır.
 Belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacağı olumsuz etkiler, daha kabul edilebilir

düzeye indirgenir.
 Risklerin problem yada tehlikeye dönüşmeden belirlenmesi, maddi ve manevi

kazanç sağlar.

Etkin Risk Yönetimi

Birim bazlı risklerin tespiti
Risklere yönelik tedbirlerin

planlanması ve uygulanması
Koruyucu önlemlerin alınması
Aksiyon planlarının oluşturulması
Önceliklendirilmesi
 Yönetimle birlikte çalışanların sürece

katılımının sağlanması

İş Sağlığı Güvenliği
Plan ve Uygulamaları

Teknik Önlemler
 Kaynakta Kontrol
 Kaynak - Çalışan Arasında
 Çalışanda Alınacak Önlemler (Kişisel Koruyucu Donanım
Kullanımı, Hijyen)

Yönetsel  Önlemler
 Vardiya Planlaması
 Rotasyon Planlaması vb.

Tıbbi Önlemler
 İşe Giriş Muayeneleri
 Periyodik Muayeneler
 İşe Dönüş Muayeneleri
 Eğitim

3. İşyeri Risklerinin Kontrolü

Bir işte çalışan kişilerin belirli aralıklarla tıbbi muayeneden

geçirilerek, yaptıkları işten etkilenip etkilenmediklerinin tespit

edilmesi amacıyla yapılan kontrolleri kapsar.

Periyodik sağlık muayeneleri sonucunda tespit edilen

bulgulara göre çalışanların aynı işe devam edip edemeyeceği

de doktor tarafından belirlenmelidir.

4. Periyodik Sağlık Muayenesi -1

(Aralıklı Kontrol Muayeneleri)
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4. Periyodik Sağlık Muayenesi -2

(Aralıklı Kontrol Muayeneleri)

 Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği
öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası
standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları
doğrultusunda;

• Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

• Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

• Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa

olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

*Ancak gerekli durumlarda bu süreler kısaltılabilir.

4. Periyodik Sağlık Muayenesi -3

 İşe Dönüş Muayeneleri: İş kazası veya meslek hastalığı

sonrası muayeneler, 6 aydan uzun süreli rapor veya işten

uzak kalma sonrası işe dönüşte yapılan muayenelerdir.

 Düzenli Aralıklarla Kontrolün Amacı; “ErkenTanı”

Meslek Hastalıkları

Fizyolojik Bozulmalar (Görme, işitme ...)

Genel Sağlık Sorunları – HT, DM, KVH, ..

5. Sağlık ve Güvenlik Eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

Eğitim Süreleri İş sağlığı ve güvenliği
genel kuralları ve
güvenlik kültürü

Güvenlik Kültürü: Bir organizasyonun sağlık ve güvenlik yeterliliği
ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumların, algıların,
yetkinliklerin ve bağlılığı belirleyen davranış örüntülerinin bir
ürünüdür.

Davranış normları oluşturmak,
 Kaza ve yaralanmaları azaltmak,
Dikkat çeken konularda güvenliği sağlamak,
Örgüt üyelerinin riskler, kazalar ve hastalıklar hakkında

aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamak,
 Kişilerin güvenliğe bağlılığını artırmak,
Örgüt sağlık ve güvenlik programının biçim ve

yeterliğine karar vermektir.

Ç
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Hastalık – kaza oluşmaz

Kendini güvende hisseder
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Sağlık giderleri azalır

Çalışanlar verimli çalışır

Çalışan değişimi azalır
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IS SAGLIGI VE CALISAN
GUVENLIGI EGITIMI-2

(RISK ETMENLERI VE KKD KULL.)

TEMEL İŞ SAĞLIĞIVE

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Konusu

 İşyerlerinde risk etmenleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik,

ergonomik, güvenlik ve psikososyal tehlikeler)

 Kişisel koruyucu donanım kullanımı

Tehlike - Risk Nedir ?

Tehlike;

Zarar,

Hasar veya

Yaralanma potansiyelidir.

Risk;

Bir olay veya bir olgunun içinde; onun doğası gereği var olan ve

gerçekleştiği zaman kesinlikle zarar veren durumdur.

*Risk gerçekleştiğinde daima zararla sonuçlanır!
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEHLİKE VE RİSKLER

 Sağlık hizmetlerinde çalışanların tümü kısaca sağlık çalışanları
olarak adlandırılır.

Bu hizmetler sağlık hizmeti üretimine doğrudan katılan sağlık
meslekleri profesyonelleriyle, hizmet üretimini destekleyen
teknik hizmet ve destek hizmet profesyonellerinden oluşan bir
ekip tarafından yürütülür.

 Sağlık hizmetleri işyeri tehlike sınıfları listesinde ise çok tehlikeli
sınıfta yer alır.

 Sağlık çalışanları çalışma koşulları ve ortamından kaynaklanan
fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, güvenlik ve psikososyal
tehlikelere maruz kalırlar.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEHLİKE VE RİSKLER

Fiziksel Risk

Etmenleri

Termal Konfor

Aydınlatma

Gürültü

Havalandırma

Radyasyon

1- Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü

Gürültü rahatsız eden ve istenmeyen ses olarak tanımlanır ve
havadaki hızlı titreşimlerden oluşan ses dalgalarının ürünüdür.
 Yüksek düzeyde gürültü maruziyeti en yaygın iş tehlikelerinden

biridir.
Maruziyet düzeyi arttığı ve süresi uzadığı ölçüde geçici ve kalıcı

işitme kayıpları görülebilir.

Sürekli olarak yüksek düzeyde gürültüye maruz

kalınması işitme sistemi içindeki dokuların zarar görmesine neden

olur. Yapılan istatistiklere göre meslek hastalıklarının %10 u

gürültüden ileri gelen işitme kayıplarıdır.

- Gürültüye Maruz Kalınan Süre

- Gürültü Kaynağına Olan Uzaklık

- Gürültü Tipi

- Kişisel Duyarlılık

Gürültü Neden Zararlıdır ?

Gürültünün insan vücudu üzerindeki etkileri

 Yüksek kan basıncı

 Uykusuzluk

 Kalp düzensizlikleri

 Kas gerilmeleri

Yaşam kalitesine etkileri
 Sinirlilik
Düzensiz adet kanamaları
Dikkatsizlik, isteksizlik
 Endişe ve gerginlik
Verimsiz çalışma
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Termal Konfor

Çalışma ortamında sıcaklığın kişinin termal konforu için gerekli
olandan yüksek veya alçak olması istenmeyen durumlara yol açar.

 Termal konfor kış aylarında 20-22°C, yaz aylarında da 20-24 °C
sıcaklıklarında sağlanır.

Özellikle uygun havalandırma, ısıtma
ve soğutma sistemlerine sahip
olmayan eski yapılarda ısıyla ilgili
etkiler görülebilir; ısı zorlanması, ısı
çarpması, ısı kaybı, ısı krampları,
baygınlık ve isilik.

Yetersiz Havalandırma

Havalandırma sistemleri her bina için önemlidir ve uygun bir sıcaklık ve
nem sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir. Hastanelerdeki havalandırma
sistemleri ise ayrıca önem taşır.

Hastaneler enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ortamlardır.
Hastaların ve çalışanların sağlıklarının korunması için hastanelerde bulunan

havalandırma sistemlerinin, enfeksiyonları önleyecek şekilde yapılması
gerekir.

Genel havalandırmanın yanı sıra hasta odalarında, polikliniklerde ve
ofislerde termal konfor şartlarının sağlanması için klima sistemleri
kullanılır.

Bu alanlarda kullanılacak klimaların da mikroorganizmaları, tozları,
anestezi gazlarını ve kötü kokuları da en alt düzeye indirecek türde
seçilmesi gerekir.

Özel havalandırma gerektiren birimler ise ameliyathaneler, sterilizasyon
birimleri, laboratuarlar ve eczanelerdir.

Yetersiz Havalandırma

Havalandırmanın uygun olmadığı ve yetersiz olduğu hastanelerde
hem çalışanlar hem de hastalar için enfeksiyon riski artar.

Hava dolaşımı yetersiz olduğunda, tahriş edici maddeler işyeri
ortamında göz yaşarması, burun akıntısı ve boğazda yanma ve
alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Havalandırma sistemlerinin düzenli bakım ve kontrolü yapılmalıdır.
Çalışanlar çalıştıkları birimlerde karşılaştıkları sağlık etkilerini

bildirmelidir.
Alerjisi olan ya da duyarlı kişilerin çalıştıkları birimin değiştirilmesi

gerekir.

Aydınlatma

Hastanelerde yapılan birçok iş ve işlem görseldir ve dikkat gerektirir.
Aydınlatma görsel işlerin kolay yapılmasında en önemli faktörlerden

biridir.
Hastanelerde standartlara uygun aydınlatma sağlanması önemlidir.
Doğru bir aydınlatma

 tehlikelerin görünürlüğünü artırır,
 çalışanların motivasyonları yüksek olur,
 çalışanlar kendilerini iyi ve daha az yorgun hisseder.

Kötü aydınlatma ve parlamalar
gözlerde ağrı, kaşıntı, yaşarma, görme keskinliğinde azalma ve baş

ağrısı gibi etkilere sebep olabilir.

 Kötü aydınlatılmış alanlarda zaman zaman uzağa bakmak çalışanlar açısından
yararlı olabilir.

 Parlayabilecek yüzeylere ışığın doğrudan değil, dolaylı olarak gelmesi veya mat
ya da yansıtıcı olmayan bir örtü ile yüzeyin kaplanması faydalı olabilir.

RADYASYONDAN KORUNMA

Radyasyon;  Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı
veya aktarımıdır.

İyonlaştırıcı Radyasyon,
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

olmak üzere ikiye ayrılır.

İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.

Radyasyonun etkisi;
 Cinsiyet, yaş ve organa göre değişir.
 Çocuklar ve büyüme çağındaki gençler en

fazla etkilenen gruptur.
 Göz en fazla etkilenen organdır.
 Kontrolsüz hücre çoğalması meydana

getirir.
 Aynı zamanda genleri olumsuz etkiler veya

canlılarda genetik değişikliklere yol
açabilir.

Doğuracağı sonuçlar;
• Kanser oluşması
• Ömrün kısalması (erken

ölümler)
• Katarakt oluşması
• Sakat ve ölü doğumlar

Hastanelerde İyonlaştırıcı Radyasyonun Kullanım Alanları
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Radyasyondan Korunma

1. Mesafe: Radyasyon kaynağından uzaklaşarak, maruz kalınabilecek doz miktarı
azaltılabilir.

2. Zırhlama: Radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun bir engel konulması. (Yüksek
yoğunluklu maddelerden yapılmış malzemeler özellikle X ve gama ışınlarına karşı etkili
bir korunma sağlarlar.)

3. Zaman: Radyoaktif kaynağın yakınında ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza
maruz kalınır.

Radyasyondan Korunmada 3 Önemli Unsur

Radyasyondan Korunma

Çalışanların, kişisel koruyucu donanım kullanmaları gerekir.

Radyasyondan Korunma

Zırhlama; radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun bir engel konulmasıdır.
Zırhlama için uygun materyal radyasyonun tipi ve radyasyonun enerjisine göre
belirlenir.

Zırhlama materyalinin seçimi

Radyasyondan Korunma

İyonize radyasyon içeren her alanda radyasyonun varlığını
gösteren yazı ve özel simge kullanılarak halk ve radyasyonla
çalışanlar uyarılmalıdır.

2- Kimyasal Tehlike ve Riskler

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Kimyasal madde doğal halde bulunan veya

üretilen veya herhangi bir işlem sırasında

veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara

oluşan her türlü element, bileşik veya

karışım olarak tanımlanır.

 Sağlık çalışanları tanı ve tedavi işlemleri sırasında, laboratuvarlarda,
temizlik, çamaşır, boya, bakım, onarım gibi iş ve işlemlerde kimyasal
etkenlere maruz kalırlar.

 Gerekli önlemler alınmadığında hastanelerde kullanılan kimyasallar sağlık
çalışanları için risk unsurudur.
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Hastanelerde Kullanılan Kimyasallar

Dezenfektanlar ve Sterilizasyon Maddeleri
Sitotoksik Maddeler (Antineoplastik ilaçlar)
Anestezik Maddeler
Laboratuar Kimyasalları
Nanomalzemeler
Temizlik kimyasalları
Cıva
Lateks

Sağlık çalışanları kimyasallara solunum, deri, sindirim, iğne
batması gibi yollarla maruz kalmaktadır.

 Zararsız veya zararı en az olan kimyasallar alınmalı; kullanılmakta olanlar zararsız veya daha
az zararlı olanlarla değiştirilmelidir.

 Kimyasallar malzemeler etiketlerinde belirtilen kurallara uygun olarak ve öngörülen güvenlik
önlemleri alınarak kullanılmalıdır.

 Kimyasallar ancak gerekiyorsa ve olası en az miktarlarda kullanılmalıdır.
 Kimyasallar kurallara uygun biçimde depolanmalı, depoya giriş çıkış denetim altına

alınmalıdır.
 Kimyasal etiketli kutusunda saklanmalı, kullanım kolaylığı sağlamak için büyük hacimli

kutudan küçük hacimli kutuya aktarılıyorsa, bu kutunun etiketli olması sağlanmalıdır.
 Kimyasallar hangi amaçla olursa olsun birbirine karıştırılmamalı, birlikte kullanılmamalıdır.
 Kimyasalın kullanıldığı alan kullanım sırasında ve sonrasında havalandırılmalıdır.
 Kimyasallarla doğrudan temas eldiven, gözlük, maske gibi kişisel koruyucular kullanılması

sağlanarak önlenmeli, çalışanlar koruyucu kullanımı konusunda eğitilmeli ve
denetlenmelidir.

 Çalışanlar, etkilenildiğinde ilk yardım ve acil müdahale gerektiren kimyasallar ve başlatılacak
girişim hakkında eğitilmeli, girişimde kullanılacak malzemeler işyerinde hazır tutulmalıdır.

 Parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar kullanılıyorsa parlama ve patlamaya karşı acil durum planı
(kaçma, kurtulma, ilk yardım ve acil müdahale) ve örgütlenmesi yapılmış olmalıdır.

Kimyasal tehlikelerin zararlı etkileri önlenebilir veya azaltılabilir.

3- Ergonomik Tehlikeler

Ergonomi çalışma koşullarını ve çalışma ortamını çalışana uygun
hale getirme bilimidir.

Ergonominin temel konuları yanlış duruşlar, tekrarlanan hareketler,
kas iskelet sistemidir.

Hastanelerde işin fiziksel gereksinimleri ve
çalışanın fiziksel kapasitesi arasında bir
uyumsuzluk olduğunda, işle ilgili kas
iskelet hastalıkları meydana gelebilir.

Ergonominin Amacı

Çalışanların etkinliğini arttırmak

Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak

Organizmanın zarar görmesini önlenmek

Lüzumsuz aktiviteleri önlemek

• Çalışma yeri yüksekliği

• Vücut duruşu

• Görme açısı

• Çalışma alanı genişliği

Antropometrik
ölçülerin kullanıldığı

temel tasarımlar

İnsanın vücut ölçüleri ile üretim araçları ve çalışma
ortamının uyum içinde olmasını sağlamayı amaçlar

Ofis Ortamında Standart Ölçüler

Özellik Boyut

Masa Yüksekliği 64 – 74 cm

Ekrana Bakış Mesafesi 50 – 70 cm

Oturma Yüzeyi Yüksekliği 38 – 51 cm

Bakış Açısı 15 – 30 derece

Sandalye Oturma Genişliği 40 – 45 cm

Diz Masa Mesafesi 38,1 cm

Ergonomi
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Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ekranlı Araçlarla Çalışma

• Göz yorgunluğu,

• Zihinsel stres,

• Kas problemleri,

• Baş ağrısı,

• Epileptik nöbetler vb.

Sorunlara neden olabilir…

Ortalama
olarak göz-
ekran uzaklığı
en az kol
mesafesi kadar
uzaklıkta
50-70 cm
olmalıdır.

Monitörün Kişiye Uygun
Düzenlenmesi

 Her 20-30 dakikada
bir, 1-2 dakikalık kısa
aralar verilmeli,
 Saat başı 5-10 dakika
ara ya da iş değişimi
yapılmalı,
 Öğlen arası bilgisayar
başından uzaklaşılmalı,

Ofis Ergonomisi

Ekranlı Araçlarla Çalışma

20 dk aralarla gözler ekrandan
ayırıp uzakta bir noktaya
odaklanmalı, 10–15 sn. gözler
kapatılıp dinlendirilmelidir.

Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır.

Ekranda çok küçük
karakterler
kullanılmamalıdır.

Ekran kontrastı gözü
yormayacak şekilde
ayarlanmalıdır.

Monitörün temiz
tutulmasına özen
gösterilmelidir.

Ekranlı Araçlarla Çalışma

38-
42 "

90
°

%80 – 90 oranında göz ile
algılarız, vücudumuzun en
çok zorlanan bölümü gözdür .

Gözün en iyi görebileceği bakış açısı:

Yatay eksenden 300-400 aşağısıdır.

Bakılan objedeki hareketlilik;

Gözün yorulmasına neden olur.

Ekranlı Araçlarla Çalışma

Uygun Oturma Şeklinin Sağlanması

 Ayaklar düz olarak yere temas

etmeli,

 Diz 90 derece açılı olmalı,

 Sandalyede bel desteği olmalı,

 Sırt dik, omuzlar rahat,

 Dirsekler 90 derece açılı,

 Baş ve bilekler nötral pozisyonda

tutulmalı,

 Çalışanın masa altında ayaklarını

uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca

değiştirebileceği alan olmalı,

 Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa,

ayaklara ek bir destek

yerleştirilmelidir.

Ekranlı Araçlarla Çalışma
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BİR SANDALYEDE NELER

ARAMALIYIZ

1. Hidrolik kontrol

2. Sırt kısmının aşağı yukarı

hareket edebilmeli

3. Sırt kısmının öne arkaya doğru

hareket edebilmeli

4. Koltuk bütünüyle eğilebilmeli

5. 5 adet kolay hareket edebilen

bacakları olmalı

6. Sırt kısmı doğal bel kavsini

uygun olarak desteklemeli

7. Oturma yeri aşağı yukarı

hareket edebilmeli

8. Oturma yerinin ön bölümü eğimli

olmalı

9. Koltuk tümüyle kullanıcıya uygun

şekilde ayarlanabilir olmalı

86

Dağınıklık Verimlilik Kaybıdır

Telefonu

nereye

koymuştum Düzenli çalışmalarda;

• Verimlilik artar

• Kusurlar azalır

• İş güvenliği sağlanır

4. Biyolojik Tehlike ve Riskler

Enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye yol açabilen, genetiği değiştirilmiş
olanlar da dâhil, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan
endoparazitleri “biyolojik etkenler” olarak tanımlanır.
Sağlık işkolunda çalışanlar hasta kişilerden ya da bulaşık vücut sıvılarından
veya salgılarından bulaşan bakteriler, virüsler, mantarlar ya da parazitler
gibi biyolojik tehlike oluşturan etmenlerden etkilenebilirler.

 Sağlık çalışanları için solunum yoluyla bulaşan
enfeksiyonlar önemli bir iş gücü kaybıdır.

 Hastanelerde en sık yaşanan iş kazaları arasında
çalışma esnasında personelin eline iğne batması,
kan ve diğer vücut sıvılarına maruz kalınması
(Hepatit B, Hepatit C, HIV vb.) yer almaktadır.

 Bu noktada çalışanların işe giriş/periyodik
muayenelerinin tamamlanması, aşılamalarının
yapılması enfeksiyon kontrolü açısından
önemlidir.

5- Güvenlik Tehlikeleri ve Riskleri

Düşmeler ve Çarpmalar

 Islak ve kirli zeminler kaymaya, bozuk veya dağınık zeminler takılmaya, bir nesnenin
çarpması da sendeleyerek düşmeye yol açabilir.

 Düşme, hastanelerde özellikle de mutfak, bulaşıkhane, çamaşırhane gibi ıslak çalışma
yapılan birimlerde ve kliniklerde banyo ve tuvaletlerin temizlenmesi sırasında sık
karşılaşılan tehlikelerdir.

 Hastanelerde üst katlara inip çıkma, yüksek yerlerin (cam, duvar, vb.) temizlenmesi,
yüksekte yapılan bakım, onarım ve dekorasyon işleri (boya, çatı ve oluk onarımı, cam veya
ampul değiştirme, perde takma, vb.), yüksek raflara malzeme istifleme, yüksek raflardan
malzeme alma gibi işlerde ise yüksekten düşme söz konusu olabilir.

 Bunun yanı sıra tekerlekli el arabaları, hasta arabaları, sedyeler, makinelerin hareketli
parçaları, elektrikli el aletlerinin hareketli uçları, depolarda istiflenmiş malzeme kutuları,
bıçak gibi sert, ağır, delici veya kesici nesnelerin çarpması bütün çalışanların
karşılaşabilecekleri tehlikelerdir.

Hastaneler, üretilen hizmetin doğası gereği kalabalık ve çalışma
temposunun yüksek olduğu ortamlar olduğundan çalışanlar için
düşme ve çarpma riskleri taşır.  Zeminler kuru, bakımlı, düzenli ve temiz tutulmalıdır. Kaymaya veya takılmaya yol

açabilecek bölgeler işaretlenmelidir.
 Zeminin sürekli ıslandığı birimlerde zeminde biriken suyu akıtmak için boşaltma sistemi

kurulmalı, sistem sürekli temiz ve bakımlı tutulmalıdır.
 Yüksek bölgeye erişmek ve orada çalışma yürütmek için güvenlikli sabit veya taşınabilir

merdiven kullanılmalı, kasa, sandalye gibi araçlarla yüksek yere erişmeye çalışılmamalıdır.
 Katlar arası merdivenlerde güvenlik tırabzanı bulunmalı, basamaklara kayma önleyici bant

takılmalıdır.
 Çarpma tehlikesi olan işlerde acele edilmemeli, birden çok iş aynı anda yapılmamalıdır.
 Depolarda raflar sabitlenmeli, raflara taşıyabileceğinden ağır malzeme yüklenmemelidir.
 1.5 metreden yüksek raflara istifleme yapılırken merdiven veya basamak kullanılmalıdır.

Hastanelerde düşmeleri ve çarpmaları azaltmak veya sonuçlarını hafifletmek için
aşağıdaki önlemler uygulanabilir

5- Güvenlik Tehlikeleri ve Riskleri
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6- Psikososyal Riskler

Psikososyal riskler genellikle mesleki stres ile eş anlamlı olarak
kullanılır.

Mesleki stres ise “işin gerekleri çalışanın yetenekleri, kaynakları veya
ihtiyaçları ile eşleşmediğinde ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal
tepkiler” dir.

Psikososyal Riskler

Sağlık çalışanlarının yaptıkları işi stresli olarak algılamasına neden
olan etmenler işin kapsamından ve koşullarından kaynaklanır

Psikososyal Riskler

Hastanelerde psikososyal tehlikeler tüm sağlık çalışanlar için risk oluşturur.

Psikososyal tehlikelere maruz kalan çalışanlarda;
 Huzursuzluk,
 Gerginlik,
 Kaygı, Öfke,
 Yoğun Depresif İçerikli Duygular,
 Fizyolojik Düzeyde Gerginlik Tipi Baş Ağrıları,
 Alerjik Reaksiyonlar,
 Gastrointestinal Rahatsızlıklar,
 Soğuk Algınlıklarında Artışlar,
 Alkol Ve Madde Bağımlılığı Sorunları Ve
 Bağışıklık Sisteminin Zayıflamasına Bağlı Ortaya Çıkan Diğer Hastalıklar

görülebilir.

Psikososyal Riskler

 Sağlık çalışanlarının çalışmalarında yapacakları hataların sonuçları
ağır olabilir ve dikkat ve konsantrasyon gerektirir.

 Stres yaşayan çalışanlarda dikkat dağınıklığı, konsantrasyon azlığı
ve işle ilgili hatalarda artış, kişilerarası ilişkilerde bozulma, iş
veriminde düşme, çalışma hızında azalma, hastalanma sıklıklarında
artış görülür.

 Gerekli önlemler alınmadığında çalışanların tükenmişlik sendromu
yaşaması söz konusudur.

Stresin zararlı etkilerinden korunma etkili bir stres
yönetimi ile sağlanır.

Stres Yönetimi

Stres yönetimi, stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak
amacıyla, durumu ya da duruma verilen tepkileri değiştirmektir.
Stres yönetimi yapılarak stresin olumlu etkileri desteklenir,
olumsuz etkileri azaltılmaya ve yok edilmeye çalışılır.

Bireysel Stres Yönetimi: Stresi bireysel olarak yönetmede değişen koşullara uygun hareket
edebilme, ihtiyaç duyulduğunda sosyal destek sağlayabilme, iş yüklerini önceliklerine göre
sınıflandırarak zamanı iyi yönetme, sorunları öngörerek alternatif çözüm önerileri
geliştirme ve soğukkanlılık yeteneği kazanma önemli stratejilerdendir. Stresin olumlu
etkilerine odaklanmak ve avantaja çevirmek stres yönetimi için önemlidir.

Örgütsel Stres Yönetimi: Genel bir kural olarak iş stresi ile başa çıkmak için çalışma
koşullarının iyileştirilmesini sağlayan örgütsel önlemlere öncelik verilmelidir. Çalışanların
kararlara katılımını sağlamak, yönetimle iletişime izin vermek; örgütsel rollerin
belirlenmesi ve rol çatışmasını azaltmak……

Kişisel Koruyucu Donanımların

Kullanımı ve Önemi
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Kişisel Koruyucu Donanım Nedir ?

 Çalışanı yürütülen işten kaynaklanan,

 Sağlık ve güvenliği etkileyen,

 Bir veya birden fazla riske karşı koruyan,

 Çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan,

 Bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç gereç

ve cihazlardır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Özellikleri

 Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalı,

 İstisnai ve özel şartlar harici amacına uygun kullanılmalı,

 İşyerinde var olan koşullara uygun olmalı,

 İşveren tarafından ücretsiz verilmeli,

 Hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalı,

 KKD talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve talimatlar çalışanlar

tarafından anlaşılır olmalı,

 İşveren, çalışanların KKD’leri uygun şekilde kullanmaları için her türlü

tedbiri almalı,

Kişisel Koruyucu Donanımların Özellikleri

 KKD her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı,

 Temizlik ve bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli,

 Çalışanlar da kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları
eğitime ve talimata uygun olarak kullanmalı,

 Çalışanlar kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya
eksikliği işverene bildirmelidir.

Çalışanlara KKD Kullanımı Öncesinde;

 Hangi etkilere karşı koruma sağladığı,

 Nasıl kullanılacağı,

 Bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı,

 Nerede ve nasıl saklanacağı, anlatılmalı ve uygulamalı olarak
gösterilmelidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların Özellikleri

 Üreticinin Kişisel Koruyucu

Donanım Yönetmeliğinden

kaynaklanan bütün yükümlülüklerini

yerine getirdiğini ve KKD'nin ilgili

tüm uygunluk değerlendirme

işlemlerine tabi tutulduğunu

gösteren işareti ifade eder.

 Tüm KKD’ler CE işareti taşımak

zorundadır.
101

Kişisel Koruyucu Donanımlar
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Kişisel Koruyucu Donanımlar

Baş Koruyucuları

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlar
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Kesici ve Delici Alet
Yaralanmaları

Kan vb. vücut materyali ile kontamine olmuş

kesici-delici her türlü materyal ile derin

perkütan yaralanmadır.

Kesici-Delici Alet Yaralanması Nedir?

Kesici-Delici Alet yaralanmalarında

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Riski

 Hepatit B,

 Hepatit D (Hepatit B varlığında),

 Hepatit C,

 HIV,

 KKKA (Kırım Kongo Knamalı Ateşi)

Kesici ve Delici Alet Yaralanma Nedenleri

 Kullanılan kesici-delici aletlerin iş bitiminde ortamda bir başkasına
zarar verecek şekilde dağınık  ve ucu açık bırakılması.

 Kesici-delici aletlerin yanlış yöntemle, yanlış atığa  atılması.
 İnvaziv girişimlerde gerekli koruyucu önlemlere uyulmaması
 ……..
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Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları

Kimlerde daha sık görülüyor?

 Hemşireler, hekimler, diş hekimleri,

 Laboratuvar çalışanları,

 Diğer sağlık personeli ve temizlik personeli

sırasıyla risk altında.

En sık yaralanmalar

 Ameliyathanede

 Hasta yatağı başında (Kan alma, enjeksiyon, küçük girişimler vb)

 Polikliniklerde

 Laboratuvarda (tüp kırılması)

Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları

Tüm personele yaralanmalardan korunmak için yılda  en az 1 kez

hizmet içi eğitim verilir.

Aşı ile korunabilecek hastalıklar açısından serolojik durum belirlenir

ve aşı hikayesi öğrenilir, gerekli aşılamalar yapılır.

Yaralanmalara Karşı Nasıl Önlem Alınmalı

Standart Önlemler

• EN ÖNEMLİSİ KORUYUCU

EKİPMANLARI GİY!

Önlük

Maske

Gözlük

Eldiven

Yaralanmalara Karşı Nasıl Önlem Alınmalı

Her hastaya enfekte olduğu kabul edilerek yaklaşılmalı!

Yaralanmalara Karşı Nasıl Önlem Alınmalı

 Kesici-delici aletler (iğne uçları, bisturiler,  LP iğneleri, cerrahi sütur

iğneleri, bistürü bıçakları, kullanılmış ilaç ampulleri v.b.)

kullanıldıktan sonra kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.

 Bu kaplar ağzına kadar doldurulmamalıdır. 3/4’ü dolduğu zaman

kapağı sıkıca kapatılıp kırmızı atık poşetine atılmalıdır.

Yaralanmalara Karşı Nasıl Önlem Alınmalı

 Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı  yerine

takılmaya çalışılmamalıdır!

 Enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek  ya da kırmak

gibi sakıncalı uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 Kullanılan delici-kesici aletler kullanım sonrası bir başkasına

zarar verecek şekilde dağınık; ucu açık bırakılmamalı,

kullanan kişi tarafından aletler atık kutusuna atılmalıdır.
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 Bakım ve onarımda kullanılan araç-gereçler (tornavida,  çivi,

makas v.b.) olay yerinde unutulmamalıdır. Uygun  taşıma

kaplarında toplanmalı.

 Atık kapları toplanırken çok dikkatli olunmalı.

 Birim sorumluları tarafından personel izlenmeli ve sorun

tespit edildiğinde Enfeksiyon Kontrol Komitesine  bilgi

verilmelidir. Gerekirse yerinde eğitim talep  edilmelidir.

Yaralanmalara Karşı Nasıl Önlem Alınmalı

Yaralandığımızda Ne Yapmalıyız

• Yara sıkılmamalı
• Kanatılmamalı
• Emilmemelidir
• Yara ovalanmadan sabun ve suyla yıkanmalı
• Antiseptik sonra sürülmelidir.

Mukozalara Sıçrama Durumunda !!!

• Göz su veya serum fizyolojikle bolca yıkanmalı

• Kontakt lens varsa çıkartılmaya çalışılmamalı

• Sabun veya dezenfektan kullanılmamalıdır

• Olay bildirimi yapılmalıdır.

Herhangi bir yaralanma ya da iş kazası

geçirdiğimizde ne yapmalıyız

 Böyle bir durum meydana geldiğinde yaralanan ya da iş
kazası geçiren kişi aynı gün acil servise iş kazası başvurusu
yapar.

 Eş zamanlı İş sağlığı ve Güvenliği Birimine  bildirim yapmakla
yükümlüdür.

 İşyeri 3 iş günü içinde SGK’ya iş kazası bildirimi yapar.

IS SAGLIGI VE CALISAN
GUVENLIGI EGITIMI -3

(CALISMA ORT.)
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TEMEL İŞ SAĞLIĞIVE

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Konusu

 Elektrikle Çalışmalarda  İş Sağlığı ve Güvenliği

 Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde  İş Sağlığı ve Güvenliği

 Yüksekte çalışma

 Güvenlik ve sağlık işaretleri

Elektrikle Çalışmalarda  İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışma

Hastanelerde çok sayıda elektrikli teçhizatın riskli yerlerde veya
maddelerle birlikte (Örn: Islak, nemli yerlerde ya da yanıcı veya parlayıcı
maddelerle birlikte) kullanılması gerekir.

Elektrik arızaları yangınların meydana gelmesinde en sık karşılaşılan
nedenlerden biridir.

Hastanelerde elektrik tesisatındaki bozukluklar yangınların ikinci
nedenidir.

Hastanede bulunan çalışanların tümü
elektrik çarpması ve yangın riski altındadır.
Hastanelerde karşılaşılan elektrik tehlikeleri
çalışanlarda ve hastalarda elektrik şoku,
yanıklara ve ölüme sebep olabilir.

Elektrik Çarpması Durumunda Ne

Yapılmalıdır ?

 Ana sigortayı kapatın. Eğer bu mümkün değilse elektrik çarpmasına neden olan

cihazı fişten çıkarınız.

 Eğer elektrik kesilemiyorsa çarpılan kişiye dokunmadan elektrik akımından

uzaklaştırın.

 Nefes alıp almadığını ve nabzını kontrol edin. Gerekiyorsa ve eğer bu konuda

bilgili iseniz suni teneffüs ve/veya kalp masajı uygulayın.

 Yardım çağırınız.

 Elektrik çarpması sırasında oluşmuş olabilecek kırılma yada yaralanma

durumları ile ilgileniniz.

 Çarpılmadan dolayı bilinç kaybı olabilir, çarpılan kişiyi gözlem altında tutun ve

her durumda doktora başvurmasını sağlayın.

Elektrik tesisatından kaynaklanan yangınların ve elektrik çarpmalarının
önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

 Elektrikli makineleri ve el aletlerini yetkili kişiler, kurallara uygun olarak
kullanmalıdır.

 Elektrik tesisatında veya elektrikli teçhizatta saptanan her aksaklık hemen yetkili
birime bildirilmelidir.

 Hasarlı olan veya kurallara uygun onarılmayan teçhizat ve araçlar
kullanılmamalıdır.

 Elektrik tesisatı su ve nemden korunmalı, elektrikli makineler ve el aletleri ıslak
ortamda, ıslak elle kullanılmamalıdır.

 Uzatma kabloları yalnızca acil durumlarda ve geçici olarak kullanılmalıdır.
 Yalnızca öngörülen voltaja uygun uzatma kablosu kullanılmalıdır.
 Elektrik akımı bağlanacak teçhizat kapalı konumda bulundurulmalıdır.
 Önemsiz bile olsa, her elektrik çarpması hemen ilgililere bildirilmeli ve elektrik

kaçağı olan teçhizatın veya aracın kullanılması uzmanlarca onarılıncaya kadar
engellenmelidir.
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Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü;

Kaldırması,
İndirmesi,
İtmesi,
Çekmesi,
Taşıması,
hareket ettirmesi gibi işlerdir...

Elle Taşıma İşi

Bel veya Sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri
kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

Elle Taşımada 6 Temel Prensip

 Sırtın düz tutulması

 Bacak kaslarının kullanılması

 Yükü vücuda yakın tutma

 Dirsekleri vücuda yakın tutma

 El içi ile kavrama

 Ayakların doğru pozisyon alması

Yükü İki Kişi Birlikte Taşıyorsa

YANLIŞ

DOĞRU
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Uygun Taşıma Araçları

Çalışma yapılan yer, gerek yer seviyesinin altında gerekse
üstünde olsun, bir düşüşün gerçekleşmesi durumunda
yaralanma riski taşıyor ise, bu yerlerde yapılan
çalışmalara “yüksekte çalışma” denir

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma
ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan
çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

Yüksekte çalışma

Merdivenler..

 Merdivenler sağlam bir zemine yerleştirilmelidir. Daha yükseklere
ulaşmak için geçici destekler kullanıp ekstra yükseltiler ya da
basamaklar oluşturmayın.

 Merdivenler yaralanmalara ya da yerinden çıkıp devrilmelere neden
olmamalıdır. Gerek görüldüğü yerlerde merdiven ayaklarının çevresi
bariyerlenmelidir.

Merdivenler öncelikli olarak geçiş ya da bir yere çıkış
maksatlı kullanılmalıdır, çalışma platformu olarak asla değil!

Yüksekte çalışma

Merdivenler; eğer metal destekler
ya da sabitleyiciler kullanılmamış ise
mümkün olan yerlerde üstten ve
alttan bağlanarak emniyetli hale
getirilmelidir.

Merdiven emniyetini
sağlayamadığımız taktirde bir kişi
merdivenin dibinde bir ayağını
merdivenin son basamağı üzerine
koyarak ve elleriyle de merdiveni
tutarak durmalıdır. (merdiven
boyunun 5m’den az olduğu durumlarda
geçerlidir)

Yüksekte çalışma

Yüksekte çalışma

EMREDİCİ İŞARETLER

YASAKLAYICI İŞARETLER

UYARI İŞARETLERİ

ACİL ÇIKIŞ VE İLK YARDIM İŞARETLERİ

GÜVENLİK ve SAĞLIK İŞARETLERİ
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İkaz ve Uyarı İşaretleri

Daire biçiminde,

Mavi zemin üzerine beyaz

piktogram olmalıdır.

Mavi kısımlar işaret alanının

en az %50’sini kapsamalıdır.

Daire biçiminde,

Beyaz zemin üzerine siyah

piktogram, kırmızı çerçeve

ve diyagonal çizgi şeklinde

olmalıdır.

Kırmızı kısımlar işaret

alanının en az %35’ini

kapsamalıdır.

Üçgen şeklinde

Sarı zemin üzerine siyah

piktogram, siyah

çerçeve olmalıdır.

Sarı kısımlar işaret

alanının en az %50’sini

kapsamalıdır.

Uyarı İşaretleri

Uyarı İşaretleri

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri

 Dikdörtgen veya kare biçiminde,

 Yeşil zemin üzerine beyaz

piktogram olmalıdır.

 Yeşil kısımlar işaret alanının en az

%50’sini kapsamalıdır.
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Yangınla mücadele işaretleri

 Dikdörtgen veya kare biçiminde,

 Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram

olmalıdır.

 Kırmızı kısımlar işaret alanının en az

%50’sini kapsamalıdır.

Ortam gürültüsünden daha yüksek, ancak aşırı
derecede yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde
duyulabilir bir ses düzeyinde olmalıdır.

 Teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir,
diğer sesli sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça
ayırt edilebilir olmalıdır.

IS SAGLIGI VE CALISAN
GUVENLIGI EGITIMI-4

(ACIL DURUM AFET
YONETIMI EGITIMI)

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

TEMEL AFET BİLİNCİ

Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen
toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı
olaydır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur.

 Afet Yönetimi: Afetlerin önlenmesi, risk ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara
zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve
gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken topyekün bir mücadele
sürecidir.

 Bu mücadele içerisinde, en sade bireyden en yetkili makamlara kadar herkese görev ve sorumluluk
düşmektedir.

• Acil Durum: Çalışanlar ve ziyaretçiler için ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına,
faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin yapısının bozulmasına ve
toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek plan dışı ve istem dışı gelişen olaylardır. Yangın, deprem,
iş kazası, sel, sızıntı, sabotaj vb durumlar örnek olarak verilebilir.

TEMEL AFET BİLİNCİ

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP): Hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin
fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında, hızlı ve etkili
müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip
planlardır. HAP Başkanı hastane başhekimi olup, hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
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Hastane Afet ve Acil Durum Planının Amacı

Ülke genelindeki tüm hastanelerin;

• Afetlere ilişkin önlem almalarını,

• Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık
hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını,

• İlk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi
kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

İlk 72 Saat Neden Önemlidir?
 Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır; bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır.
 Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında

ulaşması mümkün değildir.
 Afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat (3 gün) için her bireyin ve kurumun hazır olması

şarttır.

Acil Durumlarda Hareket Tarzı

Hızla tahliye için hazırlıklı olunmalıdır.

Deprem, yangın veya bir başka acil durumda hastaneyi aniden terk etmeniz gerekebilir.

Biriminizde bulunan çıkışları gözlerinizle görün ve yerini unutmayın.

ASLA panik yapmayın!

Elektrikli aletlerin enerji bağlantılarını kesin.

Takılmaya müsait aletler yürüyüş yolları üzerinde ise kaldırın, yoksa sizden sonra gelenler
takılabilir.

Koşmadan ve seri adımlarla daha önce belirlenmiş en yakın Acil Durum Toplanma Alanına
gidin.

Acil Durum Toplanma Alanı

Acil durumların olumsuz sonuçlarından

çalışanların etkilenmeyeceği mesafede

veya korunakta belirlenmiş yerdir.

Toplanma alanında panik yapmadan bekleyin.

Acil Durum Planlama aşamasında size anlatılan senaryoya uygun hareket edin.

Acil durum müdahale ekibinin çalışmasına asla mani olmayın.

Tehlike geçinceye ya da acil durum müdahale ekibi müdahaleyi tamamlayıncaya kadar
toplanma alanlarında bir süre beklemek gerekebilir.

Tehlike geçtiğinde, yetkili kişi tarafından tehlikenin geçtiği anons ile bildirilir.

Sirenleri ve anonsları takip edin, ‘’Tehlike Yok’’ anonsu ile iş alanına giriş izni verilir.

Bu emri duymadan hiç kimse çalışma alanlarına girmemeli ve toplanma alanından
ayrılmamalıdır.

Toplanma alanlarından çalışma alanlarına dönülürken; yine sakin bir şekilde tek sıralar
halinde,  kapı önlerinde yığılma yapmadan ve koşmadan girilmelidir.

Acil Durumlarda Hareket Tarzı
GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DAHİLİ BİLİMLER BİNASI
1 NOLU TOPLANMA ALANINA

GİDECEKTİR

ÇOCUK HASTALIKLARI BİNASI
2 NOLU TOPLANMA

ALANINA GİDECEKTİR

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

• DEPREM ANINDA YAŞAM
ÜÇGENİ OLUŞTURUN

• ÇÖK-KAPAN-TUTUN!

• Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır.

• Okulda sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda
duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş
ve boyun korunmalıdır.

• Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa yanına veya dolgun ve hacimli koltuk,
kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat
üçgeni oluşturulmalıdır.

• Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap gibi) malzeme ile
korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

Kısacası, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKÜNÜZ,
başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANINIZ,
düşmemek için sabit bir yere TUTUNUNUZ.
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Deprem Durunca Yapılması Gerekenler

Deprem anında bina içerisindeyseniz;

• Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

• Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
• Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

• Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

• Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

• Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

• Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
• Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar

söndürülmelidir.

• Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

• Gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak daha önce tespit edilen yoldan binayı derhal terk
ederek toplanma bölgesine gidilmelidir.

• Bu süreçte, oda kapılarında asılı olan veya bina amirlerinin yönlendireceği tahliye talimatını
takip etmek çok önemlidir.

Deprem anında açık alandaysanız;

• Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide
çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

• Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

• Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

• Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

Deprem Durunca Yapılması Gerekenler

Deprem anında araç kullanıyorsanız;
• Elektrik direklerinin yanında ve köprü üstü gibi yerlerde araç durdurulmalı, diğer yerlerde anahtar kontak

üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
• Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına

yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
• Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan

düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz
takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

Kapalı Alandaysanız;

• Önce kendi emniyetinizden emin olun.

• Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

• Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer
gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

• Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

• Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

• Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

• Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

• Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman
içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol
açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı
depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

Açık Alandaysanız;

• Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.

• Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin. Sonra toplanma noktanıza gidin.

• Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler,
engelliler- yardımcı olun.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ;
 Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
 Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki

kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.
 Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.
 El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı

duyurmaya çalışın.
 Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız.

Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.

İŞYERLERİNDE YANGINLA MÜCADELE

• Yangın: Kısa sürede büyük zarar veren, can ve mal kaybına yol açan bir afettir.

İşyerinde Yangın Nedenleri

• Elektrik tesisatı ve statik elektrik

• Ateşli işler (kaynak, kesme vb.)

• Sigara

• Yıldırım

• Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli kimyasal maddeler ile sıvılar

• Kazan daireleri, basınçlı kaplar ve yakıt depoları

• Düzensiz çalışma ve işyerinin temizlenmemesi

• Sabotaj

• İnsan hataları (İhmal, bilgisizlik, iş kazaları, korunma önlemlerinin alınmaması)
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Yangına Müdahalede Bilinmesi Gerekenler

Yanma; yanıcı maddelerin belirli bir ısı seviyesinde oksijen ile birleşmesi
sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yangını söndürebilmek için yanmayı
oluşturan unsurlardan birinin yok edilmesi gerekmektedir.

Yangının ilk safhalarında verimli bir müdahalenin yerine getirilebilmesi için o bölümde
çıkması muhtemel yangın tipine uygun yangın söndürme cihazı seçilmesi gerekmektedir.

Uygun yangın söndürme cihazı seçilmesi için öncelikle yangın sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir.

Yangına Müdahalede Bilinmesi Gerekenler

Bu tip yangınların söndürme
maddesi olarak su, köpük, ABC
toz, BC toz, D tozlu CO2, Halon
gazı gibi maddeler
kullanılmaktadır

Beş adet yangın tipi mevcuttur.
A sınıfı yangınlar: Kağıt, ahşap, kumaş gibi katı
madde yangınları
B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi
yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları
C sınıfı yangınlar: Metan, propan, LPG gibi
yanıcı ve parlayıcı gaz yangınları
D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum,
alüminyum gibi metal yangınları
E sınıfı yangınlar: Elektrik yangınları

Yangın Anında Yapılması Gerekenler

• Soğukkanlı olun. Kendinizi emniyete alın.

• Yangını çevrenizdekilere duyurun.

• Tehlike büyükse alarm camını kırarak düğmeye basın.

• İtfaiyeye haber vermek için 1110 numaraya telefon edin.

• Yangının cinsini bildirin (tıbbi malzeme, katı madde, elektrik, gaz vb.)

• Yangın yerini ve adınızı en kısa ve doğru şekilde bildirin.

• Öncelikle tehlike altında bulunan hastaları güvenli bölgeye çekin.

• Size en yakın söndürücüyü alarak tehlikeye atılmadan doğru şekilde müdahale edin.

• Görevlilerden başkasının yangın alanına girmelerine engel olun.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANIMI

1. Pim çekilir 2. Kol sıkılır
3. Yangının temeline hedef alınarak

süpürme şeklinde müdahale edilir.

Portatif Yangın Söndürücüler Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Şunlardır: KIRMIZI KOD

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi binalarında; herhangi bir yangın tehlikesi halinde,
yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek ve/veya
önlemek amacıyla hazırlanmış acil uyarı kodudur.

Hastanemizde “1110” Kırmızı Kod numarası olarak tanımlanmıştır.

Kırmızı kod prosedürünün uygulanmasından tüm hastane personeli sorumludur.

KIRMIZI KOD UYGULAMA
 Kırmızı kod noktası; olayın meydana geldiği ve müdahale edilen yerdir.
 Kırmızı kod durumunu tespit eden personel 1110’u (Kırmızı kodu) arayarak güvenliğe haber verir “………………..Birimi Kırmızı

KOD” diyerek çağrıyı başlatır. Bulunduğu bölgede bulunan ihbar butonuna basar.
 Güvenlik santralden “Dikkat …….. biriminde Kırmızı Kod” şeklinde iki kez anons yaptırır. Ayrıca telsizini kullanarak tüm

güvenlik personellerine de anons geçer.
 Santral hemen itfaiyeyi 110 (341 41 60 Ankara İtfaiyesi) numaralı telefonu arayarak haber verir.
 Personel, başlangıç yangını ise yangına yanaşabiliyorsa en yakın yangın söndürme tüpünü veya yanaşamıyorsa elektriğin

kesildiğinden emin olduktan sonra yangın hortumunu kullanarak müdahale eder.
 İtfaiye gelinceye kadar müdahaleye devam eder.
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HASTANELERDE YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI (YOTA)

Hastanelerin bir afette çalışabilir durumda olması ve afet sonrası artan yoğun talebe
maksimum kapasite ile hizmet verebilmesi oldukça önemlidir.

Hastanenin afet sonrası hizmet kapasitesini engelleyen en önemli sorunlardan biri Yapısal
Olmayan Tehlikelerdir.

Yapıların taşıyıcı sistemine ait olmayan unsurlar, sarsıntı sırasında uçarak, kayarak ve düşerek
yaralanmalara, can kayıplarına ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) depremlerin, bina içindeki araç-gereçler,
eşyalar, asansörler, iç sistemler, pencere camları, dekoratif mimari duvarlar ve tavanlar
gibi yapısal olmayan elemanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanan güvenlik tehditlerini
ortadan kaldırmaktadır.

1999 Kocaeli depremindeki yaralanmaların % 50'si, ölümlerin % 3'ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanmıştır. Yine
aynı deprem sonrası, hayatta kalanların yaşadığı maddi kayıpların % 30'unu mobilya, beyaz eşya, elektronik cihazların ve
diğer değerli eşyaların oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Hastanelerde yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması için neler yapılabilir?

Her türlü tıbbi cihazın sabitlenmesi,

Düşme ve sallanma riski olan aydınlatma ile ilgili tesisat ve diğer unsurların tutturulması,

Bilgisayar, televizyon, yazıcı, telefon vb masa üstü araç-gerecin sabitlenmesi,

Her türlü yüksek mobilyanın sabitlenmesi (dolap vb),

Oksijen tüplerinin, hastane arabalarının, sedyelerin hastalara ve personele zarar
vermeyecek, kaçış yollarını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi veya sabitlenmesi,

Buzdolabı, fotokopi makinesi gibi ağır ya da büyük hacimdeki teçhizatın zemine ve duvara
sabitlenmesi,

Ağır unsurların çalışma alanlarından uzak yerlere asılması,

Raflardaki ağır cisimlerin daha alçak yerlere konulması,

Çekmecelerin veya dolap kapaklarının sarsıntı esnasında çıkmalarını ya da açılmasını
engelleyecek tarzda özel kilit sistemleri kullanılması gibi önlemler alınmalıdır.

Hastanelerde yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması için neler yapılabilir? UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi )

UMKE: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, afet ve
olağandışı durumlarda görev yapmak üzere kurulan birimlerdir.

UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli
işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve
faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır,
gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini
yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar.

UMKE’ye katılmak isteyen personel, dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapar. Timlere
seçilmede isteklilik esastır. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra
verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorunludur.

UMKE’ nin görevleri nelerdir?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay
yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal
müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere
ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli
olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları
dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları,
haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hallerde, yurt dışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık
hizmetlerinde görev almak.

KBRN
(Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler)

KBRN, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Kasten, kazaen ve doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli
maddelerin ortama yayılarak insan, çevre ve metaller üzerinde oluşturduğu zararlı ve
tehlikeli durumların hepsini ifade eder.

Kitle İmha Silahları:

Etkileme özellikleri göz önüne alınarak, toplu ölüm ve yaralanmalara yol açmak amacı ile
kullanılan,

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) silah veya maddelerdir
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KBRN tehdidi sadece savaş ile sınırlı değildir;

• Terör Saldırılarında,

• Endüstriyel Kazalarda,

• Nükleer Reaktörlerden Kaynaklanan Kazalarda,

• Afetlerde,

• Teknolojinin Taşınması Sırasında Yaşanan Kazalarda karşımıza
çıkabilir.

Karayolundan geçen bir amonyak tankerinin kaza yapması sonucu ortama
salınan amonyak gazı ile terör olaylarında kullanılan Sarin gazı neredeyse
benzer riskler içermektedir.

KBRN olayının özellikleri

• Panik ve kargaşa yaratır.

• Sağlık hizmetlerine aşırı yük oluşturur.

• Müdahale, zor ve zaman alıcıdır.

• İlk müdahale eden kişi risk altındadır.

• Kişisel koruyucu malzeme gerektirir.

• Dekontaminasyon (arındırma) gerektirir.

 KBRN tehlikelerinde her kurum ve kuruluş; kendi özel konumları ve almış olduğu görevler itibari ile sadece
önceden belirlenmiş faaliyetleri yerine getirir.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Kanunu gereği, bu organizasyon; İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından
yürütülür ve yönetilir.

 Hastanemizde KBRN ile ilgili işlemler HAP çerçevesinde tanımlanmıştır.

HASTANE TAHLİYE
YÖNTEMİ ve YÖNETİMİ

TAHLİYE

İç veya dış etkiler nedeniyle, güvensiz ortamın bir bölüm veya tamamının
boşaltılarak hastaların ve kritik malzemelerin daha güvenli bölgelere
nakledilmesidir.

Tahliyenin amacı; hasta ve yaralıları korumak, kayıpları azaltmak, hizmetin
devamlılığını sağlamak, kritik altyapıyı korumak ve güvenliği sağlamaktır.

TAHLİYE NEDENLERİ
• Depremler,

• Heyelanlar,

• Seller, Su Basmaları

• Çığ düşmeleri,

• Kaya düşmeleri,

• İklim değişiklikleri,

• Kuraklık,

• Tayfun-Kasırgalar,

• Savaş,

• Pandemi/Salgın

• Endüstriyel kazalar,

• Terörist ataklar;

• Bombalama,

• Toplumsal olaylar,

• Yangın,

• Patlamalar,

• Kimyasal, biyolojik ve
nükleer kazalar,

• Tehlikeli madde sızıntıları
vb.

TAHLİYE ÇEŞİTLERİ

• Kısmi Tahliye (hastanenin bir kısmı)

• Genel Tahliye (hastanenin tamamı) TAHLİYE ARAÇLARI

• Sedyeler,

• Hasta yatakları,

• Yangın ve tahliye
merdivenleri,

• İtfaiye araçları,

• İp tahliye sistemleri,

• Harici tahliye asansörleri vb.
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TAHLİYENİN EVRELERİ

• Birincil Tahliye/Kritik olanların tahliyesi,

• İkincil tahliye/Kritik olmayanların tahliyesi,

• Normale dönüş

• Anahtar sözcük: HIZLI ve GÜVENLİ !..

• Karar vermek için zamanınız YOKTUR!

• Kararı Kriz/Afet Yöneticisi-Başkanı vermelidir.

GENEL KURALLAR

• Muhtemel riskler analiz edilmeli, belirlenmelidir,

• Riskin önlenmesiyle ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir,

• Tahliye planları yapılmalıdır,

• Tehlikeden en kısa zamanda ve en fazla insanı uzaklaştırma birincil prensip olmalıdır,

• En kolay ve yakın yol tercih edilmelidir,

• Güvenlik ihmal edilmemelidir,

• Yönlendirici işaretlemeler yapılmalıdır,

• Minimum araç ve personel kapasitesiyle maksimum insan, canlı ve ekipman tahliye
edilmeye çalışılmalıdır,

TAHLİYE KARARI

Gerçek tehlike var, yada
kaçınılmaz? HAYIR Kontrol edilemez

panik?

EVET

HAYIR

Acil Tahliye

Bekleme
(Stand-by)

Normale Dön

Kontrollü tahliye
kararı verildi?

Kontrollü tahliye

EVET

EVET

HAYIR

(Hazır bekle)

BEKLEME (STAND-BY)

• Bilgilendirilmeyi bekleyin,

• Görev yerinizi terk etmeyin ve sorumlu olduklarınıza sahip çıkın,

• Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin,

• İnsanları gelişmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi vermekten kaçının ancak
inandırıcı olun,

• Tahliye triajı yaparak/yaptırarak tahliyeye hazır olun,

• Kontrol edilemez panik gelişirse tahliye kaçınılmazdır!

TAHLİYE TRİAJI

Yardımsız kendisi
yürüyebiliyor?

E 2

Yürüyemiyor, kompleks
transport değil

Kompleks transport

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET

EVETE 0 E 1

Bir kişinin yardımıyla
yürüyebilir?

E 3
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TAHLİYE TRİAJ KATEGORİLERİ

E 0   Tahliye için personel gerekmez

E 1    Tahliye için 1 personel yeterli

E 2    Tahliye için 2 personel gerekli

E 3    Tahliye için 3 yada daha fazla
personel gerekli

GENEL TAHLİYE SIRALAMASI

1) Yürüyenler,

2) Tekerlekli sandalye ve yürüteçle hareket edebilenler,

3) Taşınması için sedye vb. ekipmana ihtiyaç hissedenler,

4) Hastalar, yaralılar,

5) Yaşama şansı olan hastalar,

6) Hayvanlar,

7) Kritik ekipmanlar,

8) Yiyecek-içecekler…

ACİL TAHLİYE

• Yürüyebilenler yönlendirilerek ivedilikle sıcak alandan uzaklaştırılırlar,

• Yürüyemeyenlerden tehlikeye en yakın olanlar en önce tahliye edilirler,

• Tehlike lokalize edilemiyorsa, personel/insan oranına göre tahliye yöntemi belirlenir,

• “E3” grubu en son tahliye edilmelidir,

• Mümkün olduğunca çok insan kurtarmak ve personelin yaralanma riskini mümkün
olduğunca en aza indirmek amaçlanır.

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DAHİLİ BİLİMLER BİNASI
1 NOLU TOPLANMA ALANINA

GİDECEKTİR

ÇOCUK HASTALIKLARI BİNASI
2 NOLU TOPLANMA

ALANINA GİDECEKTİR

KONTROLLÜ TAHLİYE

• Kontrollü tahliye kararı teknik birimler tarafından verilir (itfaiye, sivil
savunma, vb),

• Acil tahliyeye göre daha fazla personel görev alır,

• İnsanlar kişisel eşyalarını alabilirler ve taşıyabilirler,

• Tüm işlemlerin yapılabilecek zaman ve ortamı vardır.

YÖNLENDİRİCİ PERSONEL

• Tahliye kararı alınınca daha önceden
belirlenmiş görev bölgesine gider,

• Yol gösterir ve yardımcı olur,

• Müdahale görevlilerine yol gösterir,

• Karmaşanın en aza indirilmesine yardımcı
olur.
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İNSAN KAYNAĞI

• Tahliye sürecinde çok sayıda personele gereksinim vardır,

• Her birimde tahliye ekipleri oluşturulmalıdır,

• Uygun taşıma teknikleri ve malzemeleri kullanılmalıdır,

• Diğer kurumlardan önceden yapılacak protokol ile destek alınabilir,

• Kolaylaştırıcı ekipman kullanılabilir.

HASTA TRANSFERİNDE ARAÇLAR

• Sedye, tekerlekli sandalye,

• Yatak, çarşaf,

• Ambulans,

• Yolcu arabası,

• Özel araba vb.

HASTA OLMAYANLARIN TAHLİYESİ

• Personel tahliyesi,

• Ekipman Tahliyesi,

• Tıbbi kayıtlar,

• Demirbaşlar,

• İlaçlar ve sarf malzemeler.

GÜVENLİ YERLER

Olayın türü dikkate alınarak:

• Aynı katta güvenli bir yer: Horizontal Tahliye,

• Aynı binanın başka bir katındaki güvenli bir yer: Vertikal Tahliye ,

• Hastane dışında fakat çevresinde başka bir güvenli yer,

• Hastane çevresi dışında güvenli bir yer,

• Diğer hastaneler.

İnternal Tahliye;

• Hastalar hastane içinde güvenli başka bölümlere transfer edilir, parsiyel
tahliye şeklidir,

• Çıkış yolları ve yangın kaçış yolları gece de görülebilecek şekilde
işaretlenmelidir,

• Güvenli alanlar önceden olayın şekline ve etkene göre belirlenmelidir.

Eksternal Tahliye;

• Hastalar hastane dışında güvenli bir yere transfer edilir, parsiyel yada total
olabilir,

• Hastalar öncelikle hastaneye yakın olan toplanma alanlarında toplanmalı,
buradan da çevredeki en yakın hastanelere güvenli ve hızlı bir şekilde sevk
edilmelidir.

Horizontal Tahliye;

• Tehlikeye en yakın hastaların aynı kattaki daha güvenli alana yapılan tahliye şeklidir,

• Bir serviste tahliyeyi gerektirecek bir olay olmuşsa hastalar aynı kattaki yan servislere
taşınmasıdır.

Vertikal Tahliye;

• Tehlikede olan katın tamamen boşaltılmasıdır,

• Hastanenin herhangi bir katında lokalize bir olay meydana geldiğinde hastaların diğer
katlardaki servislere taşınmasıdır,

• Hastaların triajları yapılarak öncelik sırasına göre taşınırlar.

Total Tahliye;

• Hastanenin tamamen boşaltılmasıdır,

• Hastanenin afet planına göre belirlenen sahra çadırlarına veya diğer hastanelere
taşınmasıdır,

• En son başvurulması gereken tahliye şeklidir.
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IS SAGLIGI VE CALISAN
GUVENLIGI EGITIMI-5

(TEMEL YASAM DESTEGI)

TEMEL

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

SAĞLIK KONULARI

İlk Yardım

İlk yardım: Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye
düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı
sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun
kötüye gitmesini önlemek amacı ile olay yerinde, tıbbi
araç gereç kullanmaksızın, yapılan ilaçsız uygulamalardır.

207

İlk Yardımcı: İlk yardım tanımında belirtilen amaç
doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç
aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız
uygulamaları yapan ilk yardımcı belgesi almış kişidir.

İlk Yardımcının Özellikleri

 Sakin olmalı ve can güvenliğini ön planda tutmalı,

 Kararlı olmalı ve çabuk karar vermeli,

 Kendine güveni olmalı,

 Tercihen iki elini de iyi kullanmalı,

 Pratik buluşları olmalı ve eldeki olanakları

değerlendirmeli,

 Çevredeki kişilerden yararlanmayı bilmeli,

 Ülkedeki sağlık örgütlenmesini bilmeli ve insan

vücudunun temel bilgilerine sahip olmalıdır.

208

İşyerlerinde Zorunlu İlk Yardımcı

İşyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre;

 Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 (Bir),

 Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 (Bir),

 Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 (Bir)

ilk yardımcı bulundurulması zorunludur.

209

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

 Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal
fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,

 Hasta / yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,

 İyileşmenin kolaylaştırılması.

210
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Hayat Kurtarma Zinciri

İlk Yardımcının sorumluluğu

1. Halka - Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

2. Halka - Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

Profesyonel sağlık ekiplerinin sorumluluğu

3. Halka - Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

4. Halka - Hastane acil servislerinde müdahale
yapılmasıdır.

211

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015

212

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

213

Solunum ve Kalp Durması Nedir?

• Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle
vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır.
Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması
meydana gelir.

Kalp Durması: Bilinci kapalı kişide, büyük atardamarlardan nabız
alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale
edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı
oluşur.

Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket
etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının

belirtisidir.

Temel Yaşam Desteği Nedir?

• Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra

solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen (her hangi

bir hareket, öksürük, rengin solukluğu, yüzde morarma…) kişiye,

yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı

ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız

müdahalelerdir.
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YETİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ÇOCUK VE BEBEK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Yetişkin TYD

Uygulama

Basamakları

Yanıt yoksa yardım çağır

Hava yolunu aç (A)

Solunuma bak (B) + (C)

Solumuyorsa 112’yi ara

30 göğüs kompresyonu

2 solunum

30 göğüs kompresyonu

Güvenliği sağla

Bilinç kontrolü yap

Yanıt yoksa yardım çağır

Hava yolunu aç (A)

Solunuma bak (B) + (C)

Solumuyorsa 112’yi ara

AED Bağla

Güvenliği sağla

Bilinç kontrolü yap

Sesli Komutları

Uygula

Yanıt yoksa yardım çağır

Hava yolunu aç (A)

Solunuma bak (B) + (C)

Solumuyorsa 5 Kurtarıcı Solunum

15 Göğüs Kompresyonu

2 Solunum (1 dk)

2 solunum

15 göğüs kompresyonu

Güvenliği sağla

Bilinç kontrolü yap

TYD Çocuk

Uygulama Basamakları

(1-8 yaş arası)

Tek El ile Kompresyon

TYD Bebek

Uygulama Basamakları

(0-1 yaş arası)

Parmak ile Kompresyon

112’yi ara

Yetişkin TYD

Uygulama

Basamakları

(AED)

Tablo: Ergün V.  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, 2016. ERC Guidelines, 2015 216

Temel Yaşam Desteği
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Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

Güvenliğinizi sağlayınız

1. ADIM

Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

Yanıt var mı? Kontrol ediniz

2. ADIM

Omuzlarından hafifçe sarsınız

“İyi misiniz ?” diye sorunuz

Yanıt veriyorsa

• Bulduğunuz gibi bırakınız

• Sorunun ne olduğuna bakınız

• Düzenli aralıklarla kontrol ediniz

Yanıt var mı?  Kontrol ediniz
Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

Hava yolunu açınız

3. ADIM

Baş – Çene Manevrası

Bir el ile alt çene öne doğru

kaydırılırken diğer el ile baş

arkaya atılarak dil ağız arka

duvarından uzaklaştırılır

Hava Yolunu Açınız

Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

Solunumu kontrol ediniz

4. ADIM
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Solunumun NORMAL olup olmadığını

kontrol etmek için: bak, dinle ve hisset

Solunumunu Kontrol Ediniz

• …kalp atımları durduktan kısa süre sonra
kardiyak arrestlerin %40’ında görülür

• …güç, ağır, gürültülü veya iç çekme tarzda
solunum olarak tarif edilir

• …..kardiyak arrest bulgusudur

Solunumun normal olup olmadığından emin değilseniz, normal
değilmiş gibi hareket ediniz (KPR)

Normal Olmayan Solunum ….

Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

112/Kardiyak Arrest ekibini arayınız

5. ADIM

Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

OED’nin getirilmesini isteyiniz

6. ADIM

Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

30 Göğüs kompresyonu uygulayınız

7. ADIM
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Güvenliğinizi sağlayınız

Yanıt var mı ?

Hava yolunu açınız

Solunumunu kontrol ediniz

112/KA ekibini arayınız

OED’nin getirilmesini isteyiniz

30 Göğüs kompresyonu

2 Kurtarıcı solunum

2 Kurtarıcı solunum veriniz

8. ADIM

Kurtarıcı Solunumlar

• Burnu kapatınız

• Normal bir nefes alınız

• Dudaklarınızı hastanın ağızı çevresine kapatınız

• Göğüs yükselene kadar üfleyiniz

• Yaklaşık 1 saniyede üfleyiniz

• Göğüsün tekrar inmesine izin veriniz

• Tekrarlayınız

230

KPR’ye Devam Ediniz

230

OED
OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) Nedir?

OED, pille çalışan taşınabilir, otomatik bir harici defibrilatördür.

OED’nin defibrilasyon elektronlarını (Pedlerini) hastanın göğsüne

yerleştirdikten sonra, OED otomatik olarak hastanın EKG’sini

inceler kullanıcıya düğmeye basmasını ve gerekiyorsa şok

uygulamasını sesli ve görsel olarak bildirir.

OED sesli ve/veya yazılı komutlar, sesli alarmlar ve ışıklı

göstergelerden oluşan bir sistem yardımıyla kullanıcının bir

kurtarma işlemi yapmasına yardımcı olur.
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Pediyatrik KPR

243

SONRA

15:2

ÖNCE

5
KURTARICI

SOLUNUM

Genel İlk Yardım Uygulamaları

245

Hava Yolu Tıkanıklığı -1

1- Kısmi tıkanma bulguları:

 Öksürür,

 Nefes alabilir,

 Konuşabilir.

Bu durumda hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.
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Hava Yolu Tıkanıklığı -2

2- Tam tıkanma bulguları:

 Nefes alamaz,

 Acı çeker, ellerini boynuna götürür,

 Konuşamaz,

 Rengi morarmıştır.

Bu durumda Heimlich Manevrası (Karına

bası uygulama) yapılır.

247 248

249

ADLI OLGULARIN DEGERLENDIRILMESI
VE YONETIMI

ADLİ OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE

YÖNETİMİ

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

Ankara

Aralık 2020

SUNUM PLANI

• Adli olgu tanımı

• Adli olgu örnekleri

• Adli olgu bildirimi

• Şüpheli ölümün ihbarı

252
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ADLİ OLGU NEDİR?

• İçerisinde suç unsuru bulunduran veya bir yargılanma sürecinde yer alması öngörülen

durumlardır.

• Tıp ile hukukun kesişim kümesinde yer alan adli olgu kavramı, her sağlık çalışanının bilgi

sahibi olması gereken önemli bir konudur.

• Mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik dış etkiler sonucu oluşabilmektedir.

• Adli olgunun oluş şekli (orjin) olarak:

• Kaza

• İntihar

• Cinayet

253

ADLİ OLGU ÖRNEKLERİ

254

• Tüm ateşli silah ve patlayıcı madde yaralanmaları

• Künt Cisim, kesici, kesici-delici, ezici alet yaralanmaları

• Kişinin darp edilmesi

• Trafik kazaları

• Yüksekten düşmeler

• İş kazaları

• Mekanik ve kimyasal nedenli tüm asfiksi olguları (aspirasyon, suda boğulma, ası, elle boğma vb.)

• Gıda zehirlenmesi dahil tüm kimyasal zehirlenmeler (CO, etil alkol, metil alkol, tıbbi ilaç, böcek

ilacı, boğucu gazlar vb.)

• İntoksikasyon şüphesi olan vakalar (kan ilaç düzeyi?)

• Yanıklar (alev, haşlanma, koroziv madde vb.)

ADLİ OLGU ÖRNEKLERİ

255

• Vücuda herhangi bir yolla yabancı madde girmesi (şişe, bardak, tığ, iğne vb.)

• Elektrik yaralanmaları ve yıldırım çarpmalarına bağlı yaralanmalar

• Cinsel saldırı iddiaları, çocuk istismarı ve ihmal şüphesi bulunan olgular

• Yaşlı istismarı ve şüphesi bulunan olgular

• Aile içi şiddet olguları

• Hekim hataları

• İntihar girişimleri, intihara bağlı ölüm olguları

• Uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımı (ekstazi, bonzai, esrar, eroin vb.)

• Gözaltında ve cezaevinde meydana gelen her türlü yaralanmalar

• İnsan hakları ihlalleri ve işkence iddiaları

• Hayvan ısırıkları, sokmaları (kedi, köpek, arı, ayı, yılan, akrep vb.)

• Bir başkasının kasıtlı, tedbirsiz, dikkatsiz davranışı sonucu meydana gelen tüm yaralanmalar (Örneğin; Paspasın

sıkılmadan zeminin silinmesi sonucu oradan geçen bir kişinin düşerek yaralanması, sedye korkuluğunun kaldırılmaması

sonucu hastanın sedyeden düşmesi vb.)

• Şüpheli, ani ve beklenmedik tüm ölüm olguları

ADLİ OLGU BİLDİRİMİ

• Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 4

• Ceza yasalarını bilmemek, mazeret değildir.

• Bir sağlık personeli görevi sırasında adli olgu ile karşılaştığında bildirim yapması

gerekmektedir.  TCK Madde 280

• (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen,

durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği

mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile çarptırılır. (2) Sağlık mesleği mensubundan tabip,

diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.

• Hastayı değerlendiren hekim tarafından adli olgu bildiriminin yapılması GEREKLİDİR!

256

ADLİ OLGU BİLDİRİMİ

• Adli olgu bildirimi “Genel Adli Muayene Formu”nun üç nüsha halinde

doldurularak;

• Bir nüshasının “Hastane Polisi”ne,

• İkinci nüshasının hastane dosyasına (arşiv),

• Üçüncü nüshasının ise hastaya/veli/vasiye teslim edilmesi ile yapılmaktadır.

257

ADLİ OLGU BİLDİRİMİ

• Hekimlerin TCK’deki ilgili maddeleri (Madde 86 ve 87) bilmeleri, adli tıp

uygulamalarında kabul görmüş ve güncel olan “Türk Ceza Kanununda Tanımlanan

Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi” kılavuzuna uygun olarak

rapor düzenlemeleri gerekmektedir.

258
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ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN İHBARI

• Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK, madde 215); defin ruhsatı (ölüm belgesi)

alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe hiçbir cenazenin defnedilemez.

• UHK, madde 216: Defin ruhsatını belediye tabipleri bulunan yerlerde belediye

tabipleri, bulunmayan yerlerde hükümet tabipleri (sağlık ocağı hekimleri) tarafından

mevtanın muayenesinden sonra verilir.

• Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği defin ruhsatının,

resmi hekimler tarafından tasdik edildiği takdirde geçerli olacağı kabul edilmiştir.

259

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN İHBARI

• Eğer ölüm;

• Doğal nedenler dışında herhangi bir dış etki sonucu gerçekleşmişise,

• Ölüm nedenini açıklayabilecek tıbbi bilgi yok ise,

• Ölen kişinin kimliği belirlenemiyor ise,

• Malpraktis (hekim veya kurum aleyhinde) iddiası var ise düzenlenecek ölüm belgesi ‘C’

kısmında bulunan ‘Adli olay’ sekmelerinden birisi seçilerek adli makamlara bildirim yapılmış

olur.

• Bu tür adli nitelikteki ölüm olgularında adli ölü muayenesi ve/veya otopsi işlemleri

sonrasında ölüm belgesi adli tabip tarafından tamamlanır.

• Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Madde 159

• (1) Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun

varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da

sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet Başsavcılığına

bildirmekle yükümlüdürler. (2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak

Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.
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AKILCI ILAC KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

İlaç Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü ilacı;

“fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları moleküler düzeydeki

etkileşmelerle alanın yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla

kullanılan madde veya ürün”

olarak tanımlar.
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İlaç Nedir?

İlaçlar;

• vücuda uygulandıkları yerden emilir,

• dolaşıma katılır, etki yerine ulaşır,

• vücutta bazı kimyasal değişikliklere uğrar

ve en sonunda vücuttan uzaklaştırılır.

Bunlar olurken ilaçlar da vücuttaki normal bazı biyokimyasal olayları

değiştirerek etkilerini gösterirler.

Akılcı İlaç Kullanımı Nedir ?

Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre;

• Uygun ilacı,

• Uygun sürede,

• Uygun dozda,

• En düşük maliyetle

kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri

•İlacın o hasta için
uygunluğunun
sorgulanmasıdır.

•Bir kutu ilacın değil, akut
durumlarda toplam tedavinin veya
kronik   durumlarda bir aylık
tedavinin maliyeti olarak belirlenir.
En ucuz ilaç en iyi etkiyi
sağlamayabilir, bu nedenle maliyet-
etkin olmalıdır.

•İlacın o hasta için güvenli
olup olmadığının
tartışılmasıdır.

•İlacın, hastanın problemine ne
kadar etki edebildiği veya o
durumu ne kadar etkili biçimde
yok edebildiği ile ilgilidir.

Etkililik Güvenlilik

UygunlukMaliyet

Öncelik etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmış ilaçlara verilmelidir. Akılcı İlaç Kullanımındaki Sorumlu Taraflar

• Kullanılacak ilaca karar veren (hekim)

• İlacı sağlayan (eczacı)

• İlacı uygulayan (hemşire)

• İlacı uygulayan (hasta yakını)

• İlacı kullanan (hasta)

• Üretici

• Düzenleyici Otorite

• Diğer (Medya, Akademi vb.)

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Örnekleri

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

• İlaç kullanımında özensiz davranılması

(uygulama yolu, süre, doz..)

• İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı

• Gerekmediği halde çoklu ilaç kullanımı

• İlaçların su yerine başka içeceklerle alınması

• Süresi geçmiş ilaçların kullanılması

• Hekim önerisi dışında uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması

• Gereksiz yere enjeksiyon kullanımı

• Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı

• Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı

• İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi

• Gereksiz antibiyotik kullanımı

Akılcı olmayan ilaç kullanımı aşağıdaki etkilere neden olur

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

• Hastaların tedaviye uyumunun azalmasına,

• İlaç etkileşimlerine bağlı istenmeyen sonuçlara,

• Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine,

• Hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına,

• Yan etki görülme sıklığının artmasına,

• Tedavi maliyetlerinin artmasına

neden olur.
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İlaçların kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

• Doğru uygulama (oral, rektal, intravenöz...)

• Aç/tok kullanım (yemekten 1-2 saat önce, yemekten 1 saat sonra...)

• Süre belirleme (8 saat aralıklarla, günde 3 defa…)

• Yarıda kesme (herhangi bir engel olmadıkça ilaç alımı durdurulmamalı…)

• Doz atlama ve değişikliğe gitme (ameliyat, aç kalma vb de doz atlama durumu

hekime danışılmalıdır…)

• Zamana dikkat etme (ilaçların alım saati geçirilmemeli, her gün aynı saatte

alınmalıdır…)

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Tarihi

• Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca akılcı ilaç kullanımı ile

ilgili ilk çalışmalar 1992 yılında başlatılmıştır (1992-

1994 Eskişehir-Bilecik ).

• 1997’de gerekli insan gücünün yetiştirilmesi

amacıyla konuyla ilgili 6 personel, Hollanda’ya “Akılcı

İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi” programına

gönderilmiştir.

• 2002’de “İlaç Politikası Geliştirme Toplantısı”

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Kullanımına ilişkin faaliyetlerin derlenmesi, toplanması ve

ülkenin ihtiyaçlarına, önceliklerine ve kaynaklarına uygun stratejik

planlar haline getirilmesi için geniş kapsamlı ulusal politikalar

belirlemek ve hayata geçirebilmek amacıyla 12  Ekim 2010 tarihinde

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Farmakoekonomi Daire Başkanlığı

bünyesinde;  ‘Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü’ kurulmuştur.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Politikaları

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Antibiyotik Nedir?

• Antibiyotikler, bazı bakterilerin sebep olduğu
enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bakterileri
öldüren ve/veya üremesini durduran ilaçlardır.

Antibiyotik Ne İşe Yarar?

Enfeksiyon varlığında kullanılan uygun antibiyotik tedavisi;

• Hastalığın şifa ile düzelmesi,

• Yaşam kalite ve süresinin artırılması,

• Hastalığa bağlı gelişen istenmeyen durumların önlenmesi,

• Hastalığın müzminleşmesinin önlenmesi,

• Hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir.

Antibiyotik Direnci

• Antibiyotiklerin yanlış nedenlerle veya doğru olmayan biçimde
kullanılması, bakterilerin sonraki ilaç tedavilerine karşı direnç
göstermesine neden olabilir.

• Antibiyotik direnci, bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına
rağmen üreyebilmesi ve enfeksiyon yapabilmesidir.

• Antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinde, bakterilerin neden olduğu
enfeksiyonların tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz.

• Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi
açısından değil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan
herkes için tehlike oluşturmaktadır.
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Bunları Biliyor muydunuz?

• Ülkemizde antibiyotiklerin, en çok kullanılan ilaçlar içerisinde
olduğunu ve ne yazık ki bunların önemli bir kısmının gereksiz
ya da yanlış kullanıldığını;

• Antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı sıra doz
aralıklarının uygunsuz olmasının da antibiyotik direncine yol
açtığını;

Bunları Biliyor muydunuz?

• Antibiyotiğin etkili olduğu bakterilerin antibiyotiğe
maruz kaldıklarında öldükleri halde, dirençli bakterilerin
büyümeye ve çoğalmaya devam edebildiğini,

• Bu dirençli bakterilerin toplumda hızla yayılarak diğer
insanlarda enfeksiyonlara neden olabildiğini;

• Yeni antibiyotiklerin uzun süredir geliştirilmediğini,

• Var olan antibiyotiklerin gereksiz kullanılması ile gelişebilecek olan
antibiyotik direnci yüzünden, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda
kullanılabilecek antibiyotiğin kalmayabileceğini;

Bunları Biliyor muydunuz?

• Uygunsuz antibiyotik kullanımıyla gelişen
antibiyotik direncinin her kıtada endişe yaratmaya
devam ettiğini ve dirençli bakterilerin neden
olduğu enfeksiyon hastalıklarının insanların
hayatlarını kaybetmesine neden olduğunu;

• Antibiyotik direncinin yüksek olduğu ülkelere seyahatte bulunan
yolcuların, dirençli bakterileri ülkelerine taşıyarak yaydığını;

Bunları Biliyor muydunuz?

• Artan antibiyotik direncinin günümüzde ve gelecekte
antibiyotiklerin etkinliğini tehdit ettiğini;

• Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli, kanser
kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin bakımı veya kalça ya da diz
protezi ameliyatı gibi yaygın cerrahi işlemlerin uygulanmasının
mümkün olamayacağını;

Bunları Biliyor muydunuz?

• Antibiyotiklerin, çeşitli hayvan türlerinde birçok hastalığın kontrolü
amacıyla kullanıldığını;

• Antibiyotiklerin hayvanlarda bilinçsizce kullanılması ve atık
kontrolünün iyi yapılmaması durumunda da antibiyotiklere dirençli
bakterilerin geliştiğini ve dolaylı olarak insanların etkilendiğini;

• Ayrıca tarımda kullanılan antibiyotiğin de doğaya karışarak insanı
etkilediğini;

Bunları Biliyor muydunuz?

• Eğer antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi
edilebilecek bir hastalığın bile, direnç nedeniyle ölümcül
olabileceğini, insanlığın antibiyotik öncesi çağa geri dönmek durumu
ile karşı karşıya kalacağını;

• Dünya Sağlık Örgütü’nün, toplumları büyük tehlikelerin beklediği
konusunda uyardığını ve antibiyotik direncinin artık küresel bir
tehdit oluşturduğunu;
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Bunları Biliyor muydunuz?

• Uygunsuz antibiyotik kullanımının önemli sonucu olarak; dirençli
mikroorganizmaların vücut florasına hakim olacağını ve buna bağlı
enfeksiyon seyrinde, hastanede kalış süresinde ve hastalığa bağlı ölüm
oranlarında artış olacağını;

• Hekim önerisi ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotiklerin,
sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini;

Ne Yapmalıyız?

• Antibiyotikleri ne zaman ve nasıl kullanılacağı hakkında daima hekim ve
eczacı tavsiyeleri uygulanmalıdır.

• İlaçlar doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen
süre boyunca kullanılmalıdır.

• İlacın doğru zamanda alınmasını hatırlatıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

• İlaçlar su ile alınmalıdır.

• Antibiyotiğin saklanması, hekimin önerdiği tedavi süresi ile sınırlı
tutulmalıdır.

• Antibiyotikler, ileride kullanılmak amacıyla evde bulundurulması gereken
ilaçlar değildir.

• Antibiyotikler yalnızca eczanelerden temin edilmeli ve hekime
danışılmadan antibiyotik kullanılmamalıdır.

Ne Yapmalıyız?

• Bütün ilaçlar gibi antibiyotikler de çocukların
göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, ışıktan ve
nemden korunarak ve ambalajında saklanmalıdır.

• Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son
kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle
kullanılmamalıdır.

• İlaç; hekimin veya eczacının önerisi dışında farklı bir yolla
(çiğnenerek, kırılarak, bölünerek veya suda çözülerek)
kullanılmamalıdır.

• Unutmayınız ki; her ilaç her kullanım şekline uygun
olarak üretilmemiştir.

Ne Yapmalıyız?

• Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan
antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru
kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız
gerekmektedir.

Antibiyotik Direncine Karşı Dur Diyelim!

Unutmayalım, Çözüm Elimizde!..

İLAÇLARIN STABİLİTESİ

İLAÇLARIN STABİLİTESİ

Bir ilacın dayanıklı olması, üretim, depolama, nakil, hastane veya

eczanede saklama ve kullanım süresi boyunca üretildiği tarihteki

özelliklerinin önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde kalmasıdır.

İlaç Stabilitesi

KALİTE

GÜVENLİKETKİNLİK
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• İlaçlar için beş tür stabilite söz konusudur.
Bir ilacın raf ömrü boyunca bu beş stabilite özelliğini yerine getirmesi
gerekir.

1. Kimyasal stabilite

2. Fiziksel stabilite

3. Mikrobiyolojik stabilite

4. Terapötik Stabilite

5. Toksikolojik stabilite

İlaç Stabilitesi

İLAÇLARIN STABİLİTESİ

1.Kimyasal stabilite

• Her etkin madde kimyasal bütünlüğünü veya belirtilen etkinliğini önceden
belirlenmiş sınırlar içerisinde korumalıdır.

• İlaçların raf ömrü etkin maddenin %10’unun bozunduğu (kimyasal reaksiyonlar
sonucu değişerek başka bir moleküle dönüştüğü) sürenin hesaplanmasıyla elde
edilir.

• Yani ilacın kimyasal dayanıklılığı son kullanma tarihini etkiler.

İLAÇLARIN STABİLİTESİ

2.Fiziksel stabilite

• İlaçların fiziksel dayanıklılığı görünüş, renk, koku, tat, homojenlik, pH, berraklık, vizkozite,
faz ayrışması, dağılma, sertlik, aşınma ve çözünme hızı gibi özellikleri etkiler.

3.Mikrobiyolojik stabilite

• Özellikle sıvı ve yarı katı ilaç şekillerinde (çözelti, süspansiyon, emülsiyon, krem,
merhem) mikrobiyolojik üreme söz konusudur.

• Mikrobiyolojik üremenin önceden belirlenen sınırlar içerisinde kalması gerekir.

• Parenteral ilaçların ise raf ömrü boyunca steril kalması gerekir.

İLAÇLARIN STABİLİTESİ

4.Terapötik stabilite

• Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik stabilitedeki aşırı değişiklikler sonucu ilacın
terapötik etkinliği değişebilir.

5.Toksikolojik stabilite

• İlacın dayanıksızlığı sonucu oluşan bozunma ürünlerinin toksikolojik etkileri söz
konusu olabilir.

• Bu tür ihtimaller risk açısından önceden değerlendirilir.

Sıcaklık

• Sıcaklık arttıkça ilaç stabilitesi düşer.

• Bu nedenle ilaçlar stabil olacakları şartlarda saklanmalıdır.

• Normal şartlar/Soğuk zincir

pH

• İlacın bulunduğu ortamın pH’sındaki değişim sonucu kimyasal ya da fiziksel stabilite
etkilenir.

Işık

• Genellikle ışık ile etkileşim sonucu ilaçların stabilitesi azalır.

• Özellikle bazı ilaçlar ışığa aşırı duyarlıdırlar.

Nem
• Nemli ortamlarda ilaçların stabilitesi azalır.

İlaç Stabilitesini Etkileyen Faktörler

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

Geçimsizlik; Etkin ve yardımcı maddelerin karıştırılmalarının sakıncalı olması,

hazırlanmalarının zorluklar çıkarması veya tıbbi uygulamalarında istenmeyen

etkilerin oluşması olarak tanımlanmaktadır.

Geçimsizlik durumu, formülasyonda bulunan etkin maddeler arasında olduğu gibi

etkin madde ile yardımcı maddeler arasında da olur.

İlaç Geçimsizliği Nedir?
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 Karşılıklı etkileşimlerle uyuşmazlıklar arasındaki fark önemlidir.

Midazolam'ın (Türbidite) ve Ketamin'in (partikül oluşumu) kimyasal

çökelmesi…

 İntravenöz ilaçların ve çözeltilerin hazırlanması diğer maddelerle etkileşime

giren ilacın istenmeyen reaksiyonları riskini de beraberinde taşır. Bu bağlamda

bir geçimsizlik reaksiyonunu bir karşılıklı etkileşimden ayırt etmek önemlidir.

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

Karşılıklı Etkileşimler/Geçimsizlikler

Karşılıklı ilaç etkileşimi, bir ilacın etkisinin başka bir maddenin (ilaç,
kimyasal madde, besin) etkisi ile maddeler karıştırıldıktan sonra hasta için
artık uygun olmayan bir çözeltiye dönüşmesi ile sonuçlanan değişimdir.

- Karşılıklı etkileşim gövdenin içinde olur ve bu nedenle görülemez.

- Karşılıklı etkileşimin aksine geçimsizlik reaksiyonu bir sıvı kabının veya infüzyon

kanalının içinde meydana gelir ve normalde görülebilirdir.

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

Karşılıklı Etkileşimler/Geçimsizlikler

• Gaz çıkışı,
• Viskozite değişimi
• Agregat oluşumu
• Kuru maddelerin ıslanması-

nemlenmesi
• Sıvılaşma
• Sıvıların jelleşmesi

• Sertleşme
• Zamanla patlayıcı madde oluşumu
• Çözünmenin zorlaşması
• Kristal oluşumu
• Renk değişimi
• Lezzet değişimi

Geçimsizlik Belirtileri

1. Fiziksel Reaksiyonlar: İlaçların fiziksel reaksiyonları normalde iyonizasyon
ve noniyonizasyon ve çözünürlük arasında mevcut ilişkideki bir değişikliğe
bağlı olarak faz ayrımına veya çökelmeye neden olur.

Bu değişiklik sinerji ile sonuçlanabilir.

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

Geçimsizlik Tipleri

Fiziksel Reaksiyon
Örnekleri

Erime ve karışma
güçlüğü

Sertleşme Sıvılaşma Çökelti
oluşumu

2. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal uyuşmazlık ilacın niteliğinin oksidasyon,
redüksiyon, hidroliz veya bozunma nedeni ile kimyasal olarak indirgenmesi
demektir.

Sonuç olarak etken ajanın miktarı azalır ve/veya toksik yan ürünler oluşur.

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

Kimyasal
Reaksiyon
Örnekleri

Renk
değişimi

Gaz
çıkışı

Bulanıklık

Geçimsizlik Tipleri

İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ

İlaç Geçimsizliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

• İlaç ilaveleri uygun ortamlarda aseptik teknikle yapılmalıdır.

• Karışımlar kesinlikle hasta başında yapılmamalıdır. Parenteral çözeltiler ne kadar temiz olursa

olsun karıştırma işlemi sırasında çözelti ortamın havasıyla temasa geçer az da olsa hava ile geçen

yabancı partiküllerden çözeltiyi korumak gerekir.

• Karışımlar taze hazırlanmalıdır. Hazırlama sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler gözlenmeli ve

24 saat içinde kullanılmayan karışımlar atılmalıdır.

• İnfüzyon sıvılarına mümkün olduğunca az ilaç karıştırılmalıdır.

• Birçok sayıda ilaç kullanılması gereken ve emin olunamayan durumlarda her ilaca ayrı ayrı ve

mümkün olduğunca mesafeli sürelerde uygulamak daha doğru olur.

• İki ilaç aynı anda infüze edilecekse ve geçimsiz oldukları biliniyorsa iki ayrı infüzyon seti

hazırlanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
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İlaç Etkileşimi Nedir?

Bir ilaç başka bir ilacın etkisini nitelik ya da nicelik olarak değiştiriyorsa

bu iki ilaç etkileşiyor denir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

İlaç Etkileşimi Nedir?

 İlaçlar arası etkileşimler (ilaç-ilaç etkileşimi) yararlı veya zararlı

olabilmektedir.

 Hastaneye yatış gerektiren advers ilaç reaksiyonlarının %10-20’sine

neden olması ve bu durumun önlenebilir olması nedeni ile zararlı

ilaç-ilaç etkileşimleri önemlidir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

İlaç Etkileşimi Nedir?

 Kişiler arasında farklılıklar gösterebilir.

 Etkileşimler belirsiz olabilir, kolay saptanamayabilir.

 Etkileşimin ortadan kalkması zaman (günler, haftalar) alabilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler

Etkileşme bazen ilacın terapötik etkisini diğer bir ilaçla artırmak ya da yan

etkisini azaltmak için istenerek oluşturulur.

 Bazen ilaçların bilgisizce kullanılması sonucu istenmeden oluşabilir.

 Bazen de yeni ilaçlara bağlı öngörülmeyen etkileşmeler ortaya çıkabilir.

 İlaçların uygulanması sırasında ortaya çıkan yan etkilerin, yalnız ilacın kendi

etkisine değil, hastanın kullandığı başka ilaçlarla ya da besinlerle olan

etkileşmesine bağlı olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler

Bütün ilaç etkileşimlerini bilmek imkansız ama sık reçete

ettiklerimizi/uyguladıklarımızı ve ciddi sonuçlara yol açanları

bilmek/akılda tutmak mümkündür!

İLAÇ VE İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

İlaç Etkileşimlerinin Önlenmesi

İLAÇ VE İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

 Kişisel ilaç listesi oluşturulması ile

 Az ilaç kullanarak ve kullanılan her ilacı iyi bir şekilde bilerek,

 Etkileşimlerin temel sorumlusu olan ilaçların bilinmesi ile

 Etkileşimlere yatkın olan dar terapötik aralıklı ilaçların bilinmesi ile,

 Klinik farmakoloji ilkelerinin uygulanması ile ilaç etkileşimleri

azaltılabilmektedir.
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İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN

İLAÇ VE İLAÇ ETKİLEŞMELERİ

İY.LS.07 İlaç-İlaç Etkileşim Listesi

Listeler

İlaç Yönetimi

Doküman Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

Genel Doküman

Kurumsal İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

İlaç– Besin Etkileşimi Tanımı

Besinlerin, kullanılan ilaçların vücuttaki etkilerini değiştirmesi

durumudur.

Etkileşim;

• Hangi ilacın

• Hangi besinle,

• Ne zaman

• Hangi miktarda alındığına bağlıdır.

İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

İlaç– Besin Etkileşimi Tanımı

• Bazı besinler kullanılan ilaçların etkilerini azaltırlar,

• Bazı besinler ise ilacın vücutta kalma süresini artırarak ilaçların etkilerini ve yan

etkilerini artırırlar.

!! İlaç kullanılırken tüketilen besinlere dikkat etmek gerekmektedir.

İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

İlaç–Besin Etkileşimi Farklılıkları

İlaç etkileşmelerinin sonuçları bireyler arasında belirgin farklılıklar   gösterebilir.

Bu değişikliklere neden olan faktörler:

• Genetik faktörler
• Çevresel faktörler
• Mevcut hastalık/ hastalıklar
• Bireyin yaşı ve alışkanlıkları (sigara, alkol, diyeti, vs.)
• İlaçların tedavi indekslerinin geniş veya dar olması
• Alternatif tedavi girişimlerinin bilinçsiz, kontrolsüz ve yaygın olarak

uygulanması
• Duyumlar ve çevrenin tavsiyeleri ile birden fazla ve düzensiz ilaç tüketimi

İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

Fizikokimyasal in vitro etkileşme

 Genellikle gastrointestinal kanalda olur.
 İlaç besini adsorbe edebilir.
 İlaç lifli gıdaya adsorbe olabilir.
 Şelasyon olabilir.
 Çökme olabilir.

İLAÇ- BESİN ETKİLEŞME TİPLERİ

Metabolik etkileşme

 İlacın besini etkileyerek veya
besinlerin ilaçların metabolizmasını
değiştirerek  ilacın etkinliğini
değiştirmesidir.

Fonksiyonel etkileşme

 Doku hasarı nedeniyle ilaçların ve besinlerin eliminasyon hızı değişebilir;
o Renal fonksiyon bozukluğu,
o İlaçların intestinal mukoza hasarı oluşturması ve buna bağlı olarak

malnutrisyon oluşması,
o İlaçlarla indüklenen enteropatiler (Ör: Neomisin, Kolşisin, Metotreksat),
o İştahın ilaçlarla kontrol edilmesi.
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İlaç Besin Etkileşmesinde Önemli Faktörler

 Kronik ilaç kullanımı

 İlacın Dozu

 Yetersiz veya aşırı diyet

 Hastalıklar (GIS Hastalıkları, Diyabet, Pilorik Darlık, Kistik Fibrozis,

Kronik Pankreatit, Çölyak Hastalığı vs)

 Artmış diyet gereksinimi (Enfeksiyonlar, cerrahi müdahale)

 Kişinin Yaşı

 Yemek ve İlaç Alma Zamanı

İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

İlaç Besin Etkileşmesi Açısından Risk Grupları

1. Alkolikler
2. Hamileler ve süt verme döneminde olanlar
3. Laksatif suistimal edenler
4. Antiasit suistimal edenler
5. Kronik artritli hastalar
6. Hipertansiyon hastaları (Özellikle depresyonlu olanlar, antidepresan ilaç

alanlar, MAO inhibitörü bir ilaç vb.)
7. Pulmoner tüberkülozlu hastalar (Vit D, niasin, vit B6 eksikliği gelişir).
8. Epileptik hastalar (Folat, vit D eksikliği gelişir)
9. Yaşlı grup
10. Bebek ve çocuklar
11. Uzun süre antibiyotik kullananlar

İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

İlaç- Besin Etkileşmelerine Örnekler

• Antiasitler; alüminyum içeren antiasitler, portakal suyu ile aynı anda
kullanılmamalı, en az 2 saat arayla alınmalı

• Ace inhibitörleri; potasyumca zengin besinler ile birlikte kullanılmamalıdır.
• Antibiyotikler; oral yolla kullanılan penisilinler ile eritromisin, asitli besinler ile

birlikte kullanılmamalıdır. Siprofloksasin ve tetrasiklin grubu antibiyotikler,
kalsiyumca zengin besinler ile aynı anda kullanılmamalı, en az 2 saat arayla
alınmalıdır.

İLAÇ VE BESİN ETKİLEŞMELERİ

• Diüretikler; spironolakton gibi diüretikler, potasyumca zengin besinler ile
birlikte alınmamalıdır.

• Kardiyak glikozitler; digitoksin gibi kardiyak glikozitler, meyan kökü ile birlikte
tüketilmemelidir.

• Kortizonlu ilaçlar; dekort, prednol gibi kortizonlu ilaçlar, şeker, tuz ve süt gibi
besinler ile birlikte tüketilmemelidir.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ NEDİR?

Yüksek Riskli İlaçlar (YRİ), hatalı kullanıldıklarında hasta üzerinde geri

dönüşsüz veya kalıcı olumsuz etki yaratan (örneğin; sakatlık, ölüm) ve

maliyeti yüksek olan ilaçlardır.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

 YRİ eczanede ve başhekimlik tarafından belirlenmiş alanlarda bulundurulur.

 Eczanede  ve  ilgili  servislerde  ayrı  raflarda  saklanır  ve  ilaçların  saklandığı

kutuların üzerine  “YÜKSEK  RİSKLİ  İLAÇ” şeklinde  dikkat  çekici  kırmızı  renkli

uyarı  etiketleri yapıştırılır.

 Bu ilaçlar kutularından alınırken ve kutulara yerleştirilirken ilacın doğruluğu iki

kez kontrol edilir.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR
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YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

 YRİ hekim tarafından isteme yazılıp imzalanır. Acil olaylar dışında hiçbir  şekilde

sözel istem alınmaz,  “lüzumu halinde” yazılmaz. Bu  şekilde yapılan ilaç

istemleri hastane eczanesi tarafından karşılanmaz.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARLA İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

 YRİ istemi eczanede eczacı tarafından kontrol edildikten sonra hazırlanır.

 İlaç üzerine “YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ” olduğunu belirten KIRMIZI renkli uyarı etiketi

yapıştırılır.

 YRİ kullanan hastalar yakından takip edilerek izlenir, hekim tarafından istemi yapılan

laboratuvar testleri uygulanır. Bazı YRİ dozları laboratuvar sonuçlarına göre ayarlanır.

Test sonucu çıktıktan sonra hekim doza karar verir ve istemi değiştirir.

 YRİ için  kullanılacak  antidotlar  (varsa)  her  zaman  kullanıma  hazır  halde

bulundurulmalıdır.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLARIN
MUHAFAZASI VE KAYIT EDİLMESİ

Psikotrop İlaçlar:
 Merkezi Sinir Sistemine uyarıcı etki yapan, bilinç ve duyguyu değiştirerek hastalarda

davranış ve psişik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlardır.
 Uzun süreli kullanımlarında bağımlılık oluşturduklarından kontrollü olarak

verilmektedir.
 Bu ilaçlar yeşil reçeteyle verilmektedir.

NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLAR

Narkotik İlaçlar:
 Bilinç kaybı oluşturmaksızın, uyuşukluk ve sersemlik oluşturarak şiddetli ağrıları kesen

ilaçlardır.
 Ağrıyı hissetmemek için kullanılan narkotiklerin pek çoğu solunum depresyonuna

sebep olup fiziksel ve psikolojik bağımlılık gibi oldukça tehlikeli yan etki
oluşturduğundan kontrol altında verilmektedir.

 Bu ilaçlar kırmızı reçeteyle verilmektedir.
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Narkotik ve Psikotrop İlaçların Eczanede Muhafaza Edilmesi

 Narkotik ve psikotrop ilaçlar hastanenin tüketimine uygun olarak kilitli ve duvara

sabitlenmiş çelik dolaplarda, gerekirse ayrı bir odada saklanmalıdır.

 Bu dolapların anahtarı eczacı ve eczacılar denetiminde bulundurulur. Nöbetlerde nöbetçi

kişide bulunur. Anahtarın yedeği bulundurulmaz.

NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLAR

Narkotik Ve Psikotrop İlaçların Eczanede Muhafaza Edilmesi

 Psikotrop ve narkotik ilaçların istemi hekim tarafından yapılır. İstemi yapılan ilaçlar ilgili

yardımcı sağlık personeline teslim edilir. Teslim aldığını elektronik olarak onaylar.

 HBYS’ de yazılım güncellemesi yapamayan sağlık tesisleri yazılı evrak ile kayıt altında

tutar.

 Bu kayıtta; tarih, ilacın adı ve miktarı teslim eden ve teslim alan kişilerin isimleri, ayrıca

imzaları yer alır.

NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLAR

Acil, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Doğumhane ve
Diğer Servislerde Saklanması ve Kullanılması

 Narkotik ve psikotrop ilaçlar kilitli dolaplarda saklanır.

 Uygulama yapıldığında narkotik ve psikotrop ilaç kayıt defterine kayıt yapılır.

 Bu kayıtta istemi yapan hekimin adı, diploma numarası, hastanın adı, kullanım

miktarı, tarihi ve dozu bulunmalıdır.

NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLAR

 Mesai saatlerinde dolap anahtarı klinik sorumlu yardımcı

sağlık personelinde bulunur.

 Mesai bittiğinde narkotik ve psikotrop ilaç dolabı teslim

alınırken, ilaç eksikliğinde veya bir uygunsuzluk tespit

edildiğinde klinik idari sorumlusuna bilgi verilir ve tutanak

altına alınır.

NARKOTİK-PSİKOTROP İLAÇ LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN

NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLAR

İY.LS.24 Narkotik-Psikotrop İlaç Listesi

Listeler

İlaç Yönetimi

Doküman Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi

Genel Doküman

Kurumsal

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ
ÇALIŞMA STANDARTLARI

Tehlikeli ilaçlar, doğal yapısında bulunan toksisiteye bağlı olarak

mesleki maruziyet açısından sağlık personeli için tehlike arz eden

ajanlardır.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI
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TEHLİKELİ İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI VE KARAKTERİSTİK ETKİLERİ

 Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu Karsinojenik Etki Sınıflandırması

Tehlikeli İlaçlarla Güvenli Çalışma Standartları

MARUZİYET

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyet Yolları

 Deri absorpsiyonu (Doğrudan temas , Kontamine yüzeyler )

 Ağızdan alım (injesyon) (Yutma, Gıda, çiklet, Elden ağıza )

 İnhalasyon yolu (Aerosoller , Dumanlar)

 Kaza sonucu yaralanma

MARUZİYET

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyete Yol Açan Durumlar-1

 Hasar görmüş/kontamine olmuş ilaç paketlerinin eczaneye teslim alınması

 Tehlikeli ilaçların kutularıyla veya hazırlandıktan sonra hastane içinde ya da

dışında taşınması

 Toz ve liyofilize ilaçların sulandırılması, sulandırılan ilaçların ve konsantre

çözeltilerin seyreltilmesi

 Tehlikeli ilaç içeren enjektörlerden hava çıkarılması

 Tehlikeli ilaçların IV, IM, SC, intratekal yoldan uygulanması

 Çoklu doz içeren şişelerden oral doz ve tabletlerin çıkarılarak sayımı

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyete Yol Açan Durumlar-2

 Oral dozların hazırlanması için tabletlerin ezilmesi

 Toz ilaçlardan kapsül hazırlanması

 İlaç flakonlarının dış yüzeyinde, çalışma alanlarında, zeminde ve son

ürün üzerinde yer alan ilaçla temas edilmesi

 Kaza sonucu oluşan dökülmeler, kırılmalar, yaralanmalar

 İlaçların direkt IV push veya infüzyon yoluyla uygulanması sırasında

aerosol oluşması

 Tehlikeli ilaçlarla tedavi edilen hastaların vücut sıvılarıyla kontamine

olmuş giysi ve çarşaflarla temas

 Hazırlama/uygulama süreçlerindeki herhangi bir basamakta oluşan

kontamine atıklarla işlem yapma

 Kaplı olmayan tabletlerin birim-doz makinesi ile blister haline getirme

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyete Yol Açan Durumlar-3

 Tehlikeli ilaçların hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan kontamine

cihazlarla temas edilmesi (örn. İlaç hazırlama cihazlarının bakımı, HEPA

filtrelerin bakımı veya değişimi sırasında)

 Operasyon odasında bazı özel prosedürlerin gerçekleştirilmesi (örn.

İntraoperatif intraperitoneal kemoterapi)

 İlaç hazırlama alanı ve diğer klinik alanların temizlenmesi ve

dekontaminasyonu

 Tehlikeli ilaçlar veya atıklarla çalıştıktan sonra kişisel koruyucu donanımların

çıkarılması ve atılması
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MARUZİYET

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyeti Etkileyen Faktörler

 Gerçekleştirilen iş: Hazırlama, uygulama, temizleme, atıkların bertaraf edilmesi

 Çalışma sıklığı ve süresi

 İşlem yapılan tehlikeli ilaç miktarı

 Güvenli çalışma tekniklerine bağlılık: Havalandırmalı kabinlerin kullanımı,

kişisel koruyucu donanım kullanımı, kapalı sistem ilaç transfer cihazı kullanımı,

çalışma teknikleri.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyetin Sonuçları

Tehlikeli ilaçlara maruziyet
sonucunda ortaya çıkabilecek
durumlar;
Organ Toksisitesi
 İnfertilite
Kanser
Kromozomal Hasar
 Saç Kaybı
Alerjik Reaksiyon
Deride döküntü

HEDEF

Taşıma ve depolama
Hazırlama,
Uygulama
Hasta ekskretası
Atık ile temas
Dökülmeler

Temizleme esnasında tehlikeli ilaçlara maruziyetin önlenmesidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA
TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Personelin Çalışmadan Muaf Tutulacağı Durumlar:

 Hastalık : Üst solunum yolu enfeksiyonu, deri enfeksiyonu, immünosupresif
tedavi kullanımında muaf tutulmalıdır.

 Aile Planlama: Hamile, emziren, çocuk sahibi olmayı planlayanlar muaf
tutulmalıdır.

 Normal Olmayan Patoloji Sonuçları: Sebep belirleninceye kadar tehlikeli ilaç
hazırlamamalıdır.

**Tehlikeli ilaçlarla çalışılırken personelin çalışmadan muaf tutulacağı
bazı istisna durumlar olabilir.

KORUYUCU TEDBİRLER

 Temin edilecek ilaçların seçiminde, formu itibariyle daha az kontaminasyon ve maruziyet
riski oluşturan ilaçlar seçilmelidir.

 Cam şişe yerine plastik şişede olanlar, sulandırma işlemi gerektiren toz ilaçlar yerine, bir
basamağı eksilteceği için solüsyon halinde olan ilaçlar seçilmelidir.

 İlaç üreticileri ve dağıtıcıları, tehlikeli ilaçları diğer ilaçlardan ayrı olarak paketlemeli ve
göndermelidir.

 Gönderilen ilaçların tehlikeli olduğuna dair uyarılı etiket ve işaretler dış paket üzerinde
yer almalıdır.

 Dış depodan hastaneye gelen ilaçlar yalnızca hastane eczanesi tarafından açılmalı,
hastanenin diğer departmanlarındaki görevlilerce açılmamalıdır.

 İlaç paketlerini eczane içerisinde açmak üzere ayrı bir alan, tercihen ayrı bir oda
olmalıdır.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

KORUYUCU TEDBİRLER

 Hasar görmüş paketlere, dökülme prosedürleri uygulanmalıdır.
 Maruziyeti kısıtlamak üzere, hasar görmüş paket üreticiye veya dış depoya geri

gönderilmemelidir. Bununla birlikte, hasarlı paketlerle ilgili olay bildirimi yazılmalı ve
hastane arşivinde kayıtlı tutulmalıdır.

 Tehlikeli ilaçlar, diğer ilaçlardan ayrı bir odada ve ayrı buzdolabında saklanmalı,
bulundukları saklama alanında uyarıcı işaret ve yazılar yer almalıdır.

 Paketlerin açıldığı ve tehlikeli ilaçların saklandığı alandaki havalandırma,
kontaminasyonun komşu odalara yayılmasını engelleyecek şekilde negatif basınçlı
olmalıdır. Saklama odasına giriş kısıtlı olmalıdır.

 Çalışanlar, tehlikeli ilaçları paketinden çıkarırken, temizlerken ve saklama alanına
yerleştirirken kişisel koruyucu donanım olarak koruyucu önlük, maske ve 2 çift eldiven
takmalıdır.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI
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KORUYUCU TEDBİRLER

 İlaç flakonu/ampulü ile doğrudan temas eden paketleme materyalleri, tehlikeli atık
olarak değerlendirilmelidir.

 Hazırlanan ilaçlar, hasta bilgisi, ilaç içeriği, uygulama bilgileri, saklama koşulları, ilaç
özelliği ve dikkat edilmesi gereken noktaları içeren bilgilerden oluşan bir etiketle
etiketlenmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

 Etiketlerde gerekli uyarılar yer almalıdır
 “Tehlikeli ilaçtır, dikkatli taşıyın.”
 Vezikan ilaçlar için “Ekstravazasyonu önleyin, damar dışına çıkarmayın”,
 Uygulama anına kadar buzdolabında saklanması gereken ilaçlar için “Buzdolabında

saklayın, dondurmayın”,
 Vinka alkaloidleri gibi intratekal uygulanmaması gereken ilaçlar için “Yalnızca intravenöz

yoldan uygulayın. Intratekal yoldan uygulanması ölümcül risk taşır.”,
 Oral antineoplastikler için “Ezilmemelidir, bölünmemelidir"

KORUYUCU TEDBİRLER

 Kurum içinde dağıtılan ilaçların kayıt edilmesinde kullanılmak üzere servislere gönderilen
ilaçlara dair dağıtım formu ve iptal edilen tedaviler için iptal formu kullanılabilir .

 Tehlikeli ilaçların taşındığı her aşamada, taşıyan kişi yanında dökülme kiti
bulundurmalıdır.

 Taşınırken/ nakliye süreci boyunca; ilaçların fiziksel bütünlüğünü, stabilitesini ve
sterilitesini koruyacak kutu ve materyaller seçilmelidir.

 Tehlikeli ilaçlar hasardan, sızıntıdan, kontaminasyondan ve degradasyondan korunurken,
aynı zamanda ilaçları taşıyan personel de korunmalıdır.

 Tehlikeli ilaçların kurum içerisinde veya dış kurumlara taşınmasında, şiddetli bir kuvvetle
ve yüksek hızla çalışan pnömatik tüp taşıma sistemleri kullanılmamalıdır.

 Aksi takdirde; kaza sonucu kırılma, patlama ve dökülme yaşanması durumunda, hava
sirkülasyonu nedeniyle kontaminasyondan tüm hastane etkilenebilir ve ciddi boyutta
maruziyet oluşabilir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

KORUYUCU TEDBİRLER

 Hazırlanan ilaç torbaları, sızıntı olması durumunda sızıntının fark edilmesini
kolaylaştıracak şekilde emici materyal ile desteklenmeli ve torbalara sızdırmaz, şeffaf ek
paketleme yapılmalıdır.

 Dış kurumlara taşıma yapılırken, daha sarsıntısız ve güvenli taşımak üzere her bir torba,
emici materyalle kaplanmış üstü açık bir kutuya koyulup daha sonra sızdırmaz, şeffaf bir
torbayla paketlenebilir.

 Hazırlanan son ürünün taşınması sırasında dış paket içerisinde sızıntı fark edilmesi
durumunda, hazırlanan ilaç tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.

 Nakliye süresi belirlenirken ilaçların ve hazırlanmış son ürünlerin stabilite bilgileri dikkate
alınmalı, hazırlandıktan sonraki raf ömürlerine katı bir şekilde uyulmalıdır.

 Saklama koşulları farklı olan ilaçlar mümkünse ayrı taşınmalı veya ayrı paketlenerek her
biri için uygun saklama sıcaklığı sağlanmalı, gerekli durumlarda soğuk zincir koşulları
oluşturulmalıdır.

 İlaçların taşınacağı araçta sıcaklık kontrolünün sağlanması ve uygun sıcaklığın
ayarlanması için sıcaklık ve nem ölçer bulunmalı, veriler kayıt edilmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

KORUYUCU TEDBİRLER

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Yapılacak işleme göre galoş, önlük, eldiven, maske, yüz kalkanı, gözlük

kullanılması gerekmektedir.

 Kemoterapi ilaçlarıyla kullanılmaya uyumlu, dayanıklı materyalden üretilmiş

eldivenler kullanılmalıdır.

 Ekipmanlar, partikül dökmeyen ve sıvı emmeyen yapıda olmalı, önlüğün önü

kapalı, kolları uzun, bilekleri lastikli olmalıdır.

 Kişisel koruyucu ekipmanlar, çalışma süresince belli periyotlarda ve ilaçla

kontamine olması durumunda derhal yenileriyle değiştirilmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

İlaçların Hazırlanma ve Saklanma Aşamasında Uyulması Gereken Genel
Kurallar

• Görevliler aseptik teknikler hakkında eğitilmelidir.

• Hazırlama yerlerinde ilaçların hazırlanması ve depolanması ile ilgili

kurallar yazılı olarak bulundurulmalıdır.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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İlaçların Hazırlanma ve Saklanma Aşamasında Uyulması Gereken Genel
Kurallar

Personel;

• Bazal uygulamalar,

• Antisepsi tekniği,

• Laminar hava akımının kullanılması,

• El yıkama,

• Çalışma alanlarının temizliği konularında yetkin olmalıdır.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

İlaçların Hazırlanma ve Saklanma Aşamasında
Uyulması Gereken Genel Kurallar

• Yeterlilik değerlendirilmesinin bir parçası olarak hazırlama aşamasında görevliler işlem

sırasında denetlenmelidir.

• Kurallar güncel uygulamalara uygunluk açısından her yıl gözden geçirilmelidir.

• Aktif infeksiyonu olan görevliler hazırlık biriminde çalıştırılmamalıdır.

• İlaçların hazırlanmasından önce ve sonra eller iyice yıkanmalı, Asepsiyi korumak amacı ile

steril eldivenler de kullanılmalıdır.

• İlaçların hazırlandığı odalar ve yüzeyler temiz olmalı, görünebilir tozlardan arındırılmalı ve

giriş çıkışlar minimale indirilmelidir. TEMİZ ODA !!

• Steril solüsyonlar ve toksik ilaçlar laminer hava akımlı odalarda hazırlanmalıdır.

• Steril ilaçları hazırlayan kişiler havada bulunabilen partikülleri minimalize eden temiz giysiler

giymelidirler.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

İlaçların Hazırlanma ve Saklanma Aşamasında
Uyulması Gereken Genel Kurallar

• İlaçlar üretici firmanın önerileri doğrultusunda saklanmalıdır.

• Çevre koşulları, dondurucuların ısısı ve laminer hava akımının yeterliliği periyodik olarak

kontrol edilmelidir.

• Her ilacın kutusunun üzerinde yazan son kullanım tarihine göre uygulanmalıdır.

• İlaçların muhafaza kutuları kırılmış veya hasara uğramış ise kullanılmamalıdır.

• Steril olması gereken IV veya IM preparatlar katı asepsi koşulları altında hazırlanmalıdır.

• Multi doz içeren viyaller ve sulandırılması gereken ilaçlar her doz alımı sırasında tekrar

tekrar şişeye girme nedeni ile daha fazla kontaminasyon riskine sahiptir.

• Sulandırma sıvısının steril olması şarttır.

• Multi doz viyallerin açılış tarihi kaydedilmelidir.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

İlaçların Hazırlanma ve Saklanma Aşamasında
Uyulması Gereken Genel Kurallar

• Muhafazanın dışında bulunabilecek kontaminanlar içeriye enjekte edilmemelidir.

• Sıvı şişe içine bir zardan enjekte edilecekse delinmeden önce zar sterilize edilmelidir.

• İlaçların hazırlanmasında kullanılacak enjektörler steril olmalıdır.

• İdeal olarak tek kullanımlık, disposabl enjektör ve iğneler kullanılmalıdır.

• Tüm son ürünler bulanıklık, partikül oluşumu, renk ve içerik yoğunluğu açısından

gözle denetlenmelidir.

• Her hastane veya eczane kontamine ürünlerin uygulama öncesi belirlenmesi ve

kullanımdan çekilmesi için iz sürme yöntemleri geliştirmeli ve kontamine ürünü alan

hastaları kısa zamanda belirleyebilmelidir.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Bölünebilir Ezilebilir İlaçlar

• İlaçlar; hekimin veya eczacının önerisi dışında; çiğnenerek, kırılarak,

bölünerek veya suda çözülerek kullanılmamalıdır.

• Unutmayınız ki her ilaç buna uygun olarak üretilmemiştir.

1. Örnek;

Barsakta salınım istenmesi, etken maddenin midede tahriş edici etkisi

vb. nedenlerle film kaplanan tabletler bölünerek kullanılmamalıdır.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Bölünebilir Ezilebilir İlaçlar

2. Örnek;

İrritan/karsinojenik/teratojenik içeriği olan kapsüller bölünerek

ezilerek kullanılmaması gereken ilaç gruplarıdır.

• Bunun dışında üzerinde çentik bulunan tabletler ise bölünerek

kullanılabilen ilaç formlarıdır.

İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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ÖZEL KOŞULLARDA
SAKLANAN İLAÇLAR

İLAÇ SAKLAMA KOŞULLARI

 Ürünlerin saklama şartları düzenli stabilite testleri ile belirlenir.

 Mümkün olduğu kadar standart şartlara göre raf ömürleri belirlenir.

 Ambalaj malzemesi üzerinde de belirtilmesi zorunludur.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANAN İLAÇLAR

Tanımlı Olan Saklama Koşulları:

• Derin dondurucu

• Buzdolabı

• Serin yer

• Oda sıcaklığı olarak değerlendirilebilir.

İLAÇ SAKLAMA KOŞULLARI

Derin dondurucu

 25 derece ve altı sıcaklık

 Genellikle referans maddelerin saklanması için kullanılır.

 Her madde için geçerli değildir.

 Bu sıcaklık değeri kimyasal reaksiyonların yürümediği ya da çok

düşük hızda sürdüğü varsayıldığı içindir.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANAN İLAÇLAR

İLAÇ SAKLAMA KOŞULLARI

Buzdolabı

 2-8 derece arası

 Birçok biyoteknolojik ürün, birçok yarı katı ürün ve çok az katı

formlar ve özel efervesan formlar bu sıcaklıkta saklanırlar.

 Şurupların bu sıcaklıkta saklanması genellikle doğru olmaz.

 Şeker içeren formların birçoğunda 2-8 derece arasında saklandığında

6-8 ay gibi süre sonunda kristallenme başlar.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANAN İLAÇLAR

İLAÇ SAKLAMA KOŞULLARI

Serin Yer

 8-15 derece

 Bu sıcaklık şartı genellikle buzdolabı şartlarında bozulan ama oda

sıcaklığında da dayanıklı olmayan ürünler için tercih edilir.

 Bu şartlarda saklanacak ürün artık raf ömrü düşürülerek oda

sıcaklığında saklanması tercih edilmektedir.

 Kontrolsüz bir ortamı önermek yerine raf ömrünü düşürmek daha

akılcı bulunmaktadır.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANAN İLAÇLAR

İLAÇ SAKLAMA KOŞULLARI

Oda Sıcaklığı

 15-25 derece arası

 Türkiye uluslararası standartlara göre ılıman iklim kuşağında sayılır

ve sıcaklık değeri yıllık ortalamaya göre 25+/- 2 derece, rutubet

olarak ta % 65 RH +/- 5 olarak kabul edilir.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANAN İLAÇLAR
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ÜLKEMİZDE SAKLAMA KOŞULLARI

 Tüm ilaç firmaları ürünlerini ambalajları üzerinde belirttikleri şartlarda saklamak ve

düzenli olarak stabilitelerini takip etmek; 6-12-24-36-48-60 aylık periyotlarla fiziksel ve

kimyasal testler yapmak ve değerlendirmek zorundadır.

 Elde edilen sonuçlarda bir değişiklik tespit edilirse, firmalar ürünün raf ömrünü

arttırmak ya da azaltmak zorundadır. Ancak, bakanlık 2 yıldan az süre için raf ömrü

vermemektedir.

 İki yılı bile çıkaramayan ürünler için özel saklama şartları ve özel ambalaj malzemeleri

kullanılmalıdır. Ama maalesef firmaların birçoğu bu düzenli stabilite testlerini takip

etmemekte ve birçok ürünün iki yıllık raf ömrü ile ruhsatlı kalmasını tercih etmektedir.

 Bu durum, hem eczaneler için hem de ülkemiz için büyük ekonomik kayıp demektir.

ÖZEL KOŞULLARDA SAKLANAN İLAÇLAR

ANNE SUTU TEMEL EGITIM

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Gülhane Eğitim Ve araştırma Hastanesi

BEBEK DOSTU HASTANE

Hemşire Şükran SAMANCI

Neden Bu Eğitim ?

• Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ‘‘ Bebek Dostu Hastane ‘‘

ünvanına sahip bir hastane olduğunu biliyor muydunuz?

• Bu ünvanı yılda bir il sağlık müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir

• Ünvanını koruyabilmesi için hastane de çalışan herkesin emzirme

konusunda gerekli eğitimleri almış olması gerekmektedir.

• Gebelerin kadın doğum polikliniğinde bulunan gebe okuluna,

Emzirme danışmanlığına ihtiyacı olanların da uygun birimlere

yönlendirilmesi gerekmektedir.

Emzirme odalarının yeterli sayıda olup çalışanlar tarafından

da bilinmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedi

Kadın doğum

polikliniği

Tel:304 58 32

BEBEK BAKIM VE

EMZİRMEODASI

Çocuk
polikiliniği

Tel:304 19 24

EMZİRME PF.STEK BİRİMİ

Yeni bina

enfeksiyon

hastalıkları

polikiliniği

karşısı

Eski bina
ortopedi
polikliniği

karşısı

İl Halk Sağlığına bağlı emzirme danışmanlık timi Tel: 0 552 959 76 96

UNİCEF’e göre; anne sütü ile beslenmeyen

çocuklarda ölüm oranları beslenenlere göre 4-6

kat daha fazladır,

DSÖ’ne göre; emziren kadın oranları yüksek

olursa yılda 1.5 milyon bebeğin yaşamı

kurtulacaktır!!!
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*T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Dünya da ve Türkiye'deki Faaliyetler

J 1991 yılında DSÖ/UNICEF tarafından BEBEK

DOSTU SAĞLIK KURULUŞLARI PROGRAMI

başlatıldı

J Girişimin temelini başarılı emzirmede 10 adım
oluşturmaktadır. '/ijfy

J Dünyada 150 ülkede 20.000’e yakın bebek dostu

sağlık kuruluşu bulunmakta,

J Ülkemizde de 1991 yılından bu yana

sürdürülmektedir.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire

Başarılı Emzirmenin On Adımı (1)

1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik

edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

• Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve

Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.

• Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir

bebek beslenmesi politikası oluşturulur.

• Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken

bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda

bilgilendirilir.

4. Annelerin bebekle derhal ve kesintisiz şekilde ten teması kurması

sağlanır ve doğumdan sonra en kısa zamanda emzirmeye başlamaları

için annelere destek olunur.

Başarılı Emzirmenin On Adımı (2)

5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sıkça karşılaşılan

güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğanlara anne sütünden

başka herhangi bir katı veya sıvı gıda verilmez.

7. Annelerin bebekleriyle bir arada tutulması ve bebeklerin günün 24

saati boyunca anneleriyle aynı odada kalması sağlanır.

8. Bebeğin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanımaları ve bunlara yanıt

vermeleri konusunda annelere destek olunur.

9. Biberon, biberon emziği ve boş emzik gibi aparatların kullanımı ve

riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

10. Ebeveynlerin ve bebeklerin sürekli destek ve bakım hizmetlerine

gereken zamanda erişim sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla

taburcu işlemleri eşgüdüm içerisinde yürütülür.

ANNE SÜTÜ

VE EMZİRME

ANNE SÜTÜ ANNENİN

BEBEĞİNE VERECEĞİ İLK

VE EN GÜZEL HEDİYEDİR...

Yeni doğan bebeğiniz için en değerli besin

anne sütüdür.

Anne sütü;

.. İlk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ ünü,

..6-12 ayda bebeğin ihtiyacının %50’ sini,

..12.aydan itibaren de %30’ unu karşılar

..Bu yüzden Emzirme işlemi 6 aydan
sonra ek besinlere başlamak şartıyla
en az 2 yıl devam ettirilmelidir.
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İlk süt (kolostrum) içerdiği yoğun bağışıklık

maddeleri ile bebeği hastalıklardan korur.

İLK AŞI

Her bebek

için kendi

annesinin sütü

idealdir. Her

bebeğe özel

bileşimde

salgılanır.

Anne Sütünün Faydaları 1 ;
Her yerde hazırdır, bedavadır, hazırlama, ısıtma

ve koruma sorunları yoktur.

Anne Sütü büyüme faktörü içerdiği için bebekler daha
iyi büyürler.

Anne ve bebek arasında vazgeçilmez duygusal bir
bağ oluşturur

Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği

rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır,

Daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.

Anne sütü sık sık emzirildiğinde bebeğin

suihtiyacını tam olarak karşılar, ayrıca su verilmesine gerek
yoktur.

Anne Sütünün Faydaları 2;

Anne sütü bebeğin zekasını 8 -10 puan artırır ,anne sütü

alan bebekler, diğer besinlerle beslenen bebeklerden daha

zeki olurlar

Anne sütü alan bebeklerde, karın ağrısı ve kabızlık daha az
görülür

Özel bir kokusu vardır, bebeğin gözü kapalı olsa da

meme başını bulmasını sağlar.

Emzirilen bebekler daha az ağlarlar

Uzun Süre Emzirme ile;

> Ortakulak iltihabı riski azalır.

> Alerjiye karşı koruyucudur

> Bebeği pişikten korur.

> Solunum yolu
hastalıkları daha az
görülür.

Çene ve Diş Gelişiminde Rolü

Ağız yapısı

daha iyi

gelişiyor.

Emzirmenin Anne Sağlığına
Faydaları Nelerdir? 1

Emzirme; annelerin

• meme kanseri,

• rahim kanseri,

• kansızlık (anemi) ,

• kemik erimesi (osteoporoz )

gibi hastalıklara yakalanma

riskini azaltır
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Emzirmenin Anne Sağlığına

Faydaları Nelerdir? 2

Emziren anneler eski kilolarına

daha çabuk döner

Emzirme Hormonları

• Anneyi gevşetir

• Daha çabuk uykı

sağlar

• Anneyi dinlendir

EMZİRME NASIL OLMALI

Bebek ağzını kocaman açtığında, bebeğin ağzına
bolca kahverengi kısmı doldurmak gerekir.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

DOĞRU EMZİRME YANLIŞ EMZİRME

BİR EMZİRME
ÖĞÜNÜNDE NASIL

EMZİRELİM ?

ANNE SÜTÜ;

> ÖN SÜT Sulu

ve şekerli

> SON SÜT
Proteinli ve yağlı

Günde 10-12 kez gece de dahil, her öğünde bir
meme tamamen boşalana kadar
emzirilmelidir.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
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Emzirme döneminde;

Her emzirmeden sonra 1 bardak sıvı alınmalıdır.
(su, süt, taze meyve suyu, ayran, limonata )

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Emzik-Biberon

Emzirilen Bebeklere Emzik ve Biberon
verilmemelidir.
(Bebek meme başı şaşkınlığı yaşar, emzirmenin
önündeki en büyük engeldir)

Meme Bakımı Gerekli midir?

Memeleri her emzirmeden önce temizlemeye gerek yoktur.

> Her gün banyo yapmayan anneler meme başlarını günde bir kez

sabun kullanmadan su ile yıkamalıdır.

> Bebeğe mikroplar ellerden bulaşır. Önemli olan ellerin yıkanmasıdır.

> Meme ucu çatlak ve yaralarını önlemenin yolu doğru teknikle

emzirmektir. Bunun için emzirme sonrası yağlı sütün birkaç

damlasını sürmek , kuru tutmak , uygun iç çamaşırları giymek

yeterlidir. (Meme başı pedleri ve başlıkları vs kullanılmamalıdır.)

19.12.2019
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Sütünüzün Yeterli Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

..Bir ayda 500 gr-1000 gr arası kilo aldıysa.

..Yeterlisayıda idrar çıkarıyorsa.(Günde 6/8 kez)

.. Dışkılama 24 saatlik sürede 3-8 kez gerçekleşir, 1. aydan

sonra sıklık azalır

Sütünüzün Yeterli Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

..Bir ayda 500 gramdan az kilo aldıysa.

..Çok az idrar çıkarıyorsa.(Günde 6/8 den az)

..Az sayıda küçük miktarlarda sarı/yeşil dışkı yapıyorsa

sütünüz yetmiyor olabilir.

Bu durumda size en yakın aile sağlığı merkezine veya çocuk

sağlığı uzmanına baş vurmalısınız.

BEBEK DOSTU HASTANE

UYGULAMALARI
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1-Emzirmeye İlişkin Yazılı Bir Politika Hazırlanmıştır Ve Bu
Politika Düzenli Aralıklarla Tüm Sağlık Personelinin

Bilgisine Sunulmaktadır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Gülhane Eğitim Ve araştırma Hastanesi

Anne Sütü Ve Emzirme Politikası

1- Emzirmenin Teşvik Edilmesi,desteklenmesi Sürdürülmesi Amacıyla Başarılı Emzirme Politikası
Oluşturulmuştur Ve Hem Çalışanlarla Hem Ebeveyinlerle Paylaşılan Güncel Yazılı Bir Anne Sütü Bebek
Beslenme Politikası Mevcuttur."

"Mama Kodu Yasası Eksiksiz Bir Şekilde Uygulanmakta Olup,bu Ürünlerin Doğrudan Ya Da Dolaylı Olarak
Reklam Ve Pazarlamasının Yapılması Yasaktır.

2-Tüm Sağlık Çalışanlarının Geregken Bilgi ,Yetkinlik Ve Becerilerle Donatılması Amacıyla Başarılı Emzirme
Ve Anne Sütü Eğitim Verilmekledir.

3-Tüm Gebeler Ve Aileleri Emzirme/Anne Sütünün Önemi Ve Yönetimi Konusunda Bilgilendirilmektedir.

4-Bebek Ve Annenin Sağlık Durumu Uygun İse Doğumdan Hemen Sonra En Az Bir Saat Ten Tene Temasın
Sağlanması Ve Bu Süre İçinde Emzirmeye Başlaması İçin Annelere Destek Verilir.

5-Emzirmenin Başlatılması Sürdürülmesi Sık Karşılaşılan Güçlüklerin Yönetilmesi Ve Bebeklerinden Ayrı
Kaldıklarında Sütün Devamlılığının Sağlanması Konusunda Ailelere Destek Verilir.

6-İİk 6 Ay Tibbi Gereksinimler Dışında Bebekler Sadece Anne Sütü İle Beslenmelidir.Altıncı Aydan Sonra
Tamamlayıcı Besinlerle Birlikte 2 Yaş Ve Üzereine Kadar Emzirmeyi Sürdürmesi Önerilmektredir.

7-Annelerin Bebekleri İle 24 Saat Aynı Odada Bir Arada Kalmaları Sağlanmaktadır.
8-Anneler Bebeklerinin Acıkma İşaretlerini Tanıması Ve Bunlara Yanıt Vermesi Konusunda Desteklenmektedir.

9-Anneler Ve Ailelere Biberon /Emzik Kullanmanın Riskleri Konusunda Bilgi Verilmektedir.

10-Taburculuk Sırasında Ailelere Emzirme Konusunda Sürekli Destek Ve Bakım Sağlayan Birimlerimizle İlgili,
Bilgilendirme Yapılmaktadır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SBÜ GÜLHANE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

ANNE SÜTÜ ve EMZİRME POLİTİKASI

BEBEK DOSTU HASTANE BAŞARILI
EMZİRMEDE 10 ADIM

Tıbbi zorunluluk olmadıkça, bebeklere anne sütünden başka herhangi bir katı ya da sıvı

gıda vermiyoruz.

Anne ve bebeklerin 24 saat boyunca bir arada, aynı odada kalmasını sağlıyoruz.

2-Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda

eğitilmektedir

- Gebe,anne,bebekle karşılaşan tüm personel

15 saat teorik ,3 saat pratik eğitim ( 18 saat )

- Diğer personel 2 saatlik farkındalık eğitimi

.ağlığı Daire Başkanlığı

Anne Sütü Ve Emzirme Eğitimi Birimi
Eğitimlerine Katılabilirsiniz

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

3-Hamile Kadınlar, Emzirmenin Yararları

Ve Yöntemleri Konusunda Bilgilendirilmektedir

- Tüm gebelere

..NST odası

..Poliklinikler

..Riskli gebe servisi

..Perinataloji servisi

..Gebe okullarında

Danışmanlık verilmektedir.
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T.C.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GÜLHANE

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ANNE ADAYLARINI GEBE

OKULUMUZA BEKLİYORUZ

Sağlıklı Anne
Sağlıklı Bebek,

BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN
Adres: Gülhane EAH Kadın Doğum
Polikliniği-NST

Telefon: 0312-304-58-26

❖Sağlıklı Nesiller İçin;
❖MERAK ETTİĞİNİZ

HERŞEY BU OKULDA...

KATILIM ÜCRETSİZDİR.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

4-Doğumu İzleyen Yarım / Bir Saat İçinde

Emzirmeye Başlamaları İçin Annelere

Yardımcı Olunmaktadır

aire Başkanlığı

5-Annelere, Emzirmenin Nasıl Olacağı Ve

Bebeklerinden Ayrı Kaldıkları Durumlarda

Sütün Salgılanmasını Nasıl Sürdürebilecekleri

Gösterilmektedir

Süt sağma yöntemleri

• Elle Sağma

• Pompa İle Sağma

• Enjektör Pompası

• Ilık Şişe Metodu

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Anne Sütünün Saklanması

Oda ısısında 3 Saat

Buzdolabında (+1/+4 derece arası) 3 Gün

Eğer sütünüzü dondurmanız gerekiyorsa -18

derecenin altında 3 ay saklayabilirsiniz.

6- Tıbben Gerekli Görülmedikçe, Yenidoğanlara Anne
Sütünden Başka Bir Yiyecek Yada İçecek

Verilmemektedir

ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
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Kap-kaşık
Orogastrik Sonda-enjektör

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

7-Anne İle Bebeğin 24 Saat Bir Arada
Kalmalarını Sağlayacak Bir Uygulama

Benimsenmektedir
• Anne bebeğe cevap verebileceğinden,bağın kurulmasına

yardımcı olur

• Bebek daha az ağlar,biberon vermeye gerek kalmaz

• Anneler emzirme konusunda kendilerine daha çok
güvenirler

• Emzirme süresi uzar

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Bebeğiniz İle 24 Saat Bir Arada Kalmanızı
Sağlamaktayız

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Tıbben Gerekli Görülmedikçe, Yenidoğanlara
Anne Sütünden Başka Bir Yiyecek Yada İçecel

Verilmemektedir

Sütün gelmesi çabuklaşır.

Bebek daha çabuk kilo alır.

Kanal tıkanması türü sorunlar azalır.

Emzirme alışkanlığı daha kolay yerleşir.

9-Bebeklere Yalancı Meme Veya Emzik Türünden
Herhangi Bir Şey Verilmemektedir

-Yanlış emmeyi öğretmemek ve

-Diğer olumsuz

etkilerinden kaçınmak için;

(..duygusal bağa engel

..enfeksiyon

..diş ve çene yapısı

bozuklukları) emzik -biberon
verilmemelidir.

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

10-Anneler, Taburcu Olduktan Sonra da

Emzirmeye Devam Edebilmeleri,

Karşılaşabilecekleri Sorunları Çözebilmeleri,

Bebeklerinin Ve Kendilerinin Kontrollerini

Yaptırabilmeleri Açısından Başvurabilecekleri

Sağlık Kuruluşları Hakkında Bilgilendirilmektedir

GULHANE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ         LOGO

- Kontrole çağırmak
LOHUSA TABURCULUK ÖNERİLERİ

1. Dikişlerinizi temiz ve kuru tutunuz.

2. Taburculuk sonrası aynı gün ayakta duş alabilirsiniz.

3. Bebeğinizi sık sık emziriniz ve ilk 6 ay sadece anne sütü veriniz

- 24 saat ulaşabilecekleri

telefon numaralarını vermek

-Aile hekimlerine yönlendirmek

4. Taburcu olduktan sonra doğumun 3. günü_;_İşitme tarama sonucu, kilo takibi, sarılık
muayenesi için hastanemizin Yeni doğan Takip Polikliniğinde ya da yeni doğan
muayenesi olan bir merkezde bebeğinizi kontrol ettiriniz

5. Bebeğinizin ilk topuk kanı hastanemizde alındı. İkinci topuk kanı için bebeğinizi

7 günlük olunca aile sağlığı merkezine götürünü^avn^ün dikişlerinizi de
aldırabilirsiniz.

5. Ateş, aşırı kanama, kasık ağrısı,
«okulu akıntı, bacaklarda ağrı, kızaj

ağrı-kızarıklık-şişlik vbolağan dısp
nastaneye başvurunuz

7. Doğum sonrası 40 gün cinsel ilişi
geri dOnfif-BU sonraki gebeliğinizin
olanlaması danışmanlık polikliniğim

Broşür

ıklığı, kotu
\memede

yakın

pıra gebelik
ımizin aile

3. Duygusal olarak aşırı hassasiyet. değişkenruT^fflff̂ ıddi uyku problemleri.

oebek bakımına karşı isteksizlik, insan ilişkilerinde ciddi sorunlar, aşırı
:ahammülsüzlük ve yetersizlik hissettiğinizde post partum.
depresyon geçiriyor olabilirsiniz. Lütfen bu konuda yardım
alacağınız uzmanlara danışınız.

9. Taburcu olurken doktorunuz tarafından verilen ilaçlarınızı
düzenli olarak kullanınız.

10 Bebeğinizde aşağıdaki durumların görülmesi halinde en yakın sağlık
Kuruluşuna başvurunuz^

* Ateş
- Normal dışı soğukluk

__- Beslenmeyi kesmesi ve/veva asın kusma
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4706.06.2012
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

ATIK YONETIMI EGITIMI

ATIK NEDİR?

ÜRETİCİSİ TARAFINDAN ÇEVREYE ATILAN VEYA BIRAKILAN YA

DA ATILMASI ZORUNLU OLAN HERHANGİ BİR MADDE VEYA

MATERYALE ATIK DENİR.

DAHA SADE BİR ANLATIMLA ‘KULLANIMI SONRASINDA İNSAN

VEYA SANAYİ TESİSLERİNDE ARTIK İHTİYAÇ DUYULMAYAN VE

UZAKLAŞTIRILMAK İSTENEN HER TÜRLÜ MADDE

TEHLİKESİZ ATIKLAR

1. GENEL ATIKLAR

• YEMEK VE YİYECEK ARTIKLARI

• SOKAK SÜPRÜNTÜLERİ

2. AMBALAJ ATIKLARI

• KAĞIT-KARTON

• MUKAVVA

• PLASTİK

• CAM

• METAL VB.
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EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR

A-GENEL ATIKLAR B-AMBALAJ ATIKLARI

Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar,

hasta olmayanların muayene edildiği

bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler,

temizlik hizmetleri, mutfaklar ambar ve

atölyelerden gelen atıklar, B, C, D, E, F

ve G gruplarında anılanlar hariç tıbbi

merkezlerden gelen atıklar.

Tüm idari birimler, ambar, mutfak, atölye

vs. den kaynaklanan tekrar kullanılabilir,

geri kazanılabilir atıklar:

-Kağıt

-Karton

-Mukavva

-Plastik

-Cam

-Metal Vb.

EVSEL

ATIKLAR

AMBALAJ

ATIKLARI

ATIKLAR BİRBİRİNE KARIŞTIRILMADAN AYRI AYRI VE

FARKLI RENKTEKİ POŞETLERDETOPLANIR.

TEHLİKELİ
ATIKLAR

TEHLİKELİ MADDELER İLE

KONTAMİNE OLMUŞ

OLAN MADDELERİN

ATIKLARI TEHLİKELİ ATIK

OLARAKADLANDIRILIR.

F: TEHLİKELİ ATIKLAR G: RADYOAKTİF ATIKLAR

Fiziksel veya kimyasal

özelliklerinden dolayı ya da yasal

nedenler dolayısı ile özel işleme

tabi olacak atıklar

-Tehlikeli kimyasallar

-Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

-Amalgam atıkları

-Genotoksik ve sitotoksik atıklar

-Farmasötik atıklar

-Ağır metal içeren atıklar

-Basınçlı kaplar

Vücut ve organ görüntülenmesi,

tümör lokalizasyonu veya tedavi

amacıyla , çeşitli araştırmalarda

kullanılan katı, sıvı ve gaz

atıklardır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

mevzuatı hükümlerine göre

toplanıp uzaklaştırılır.

HASTANEMİZDE OLUŞAN VE OLUŞMASI
MUHTEMEL TEHLİKELİ ATIKLAR

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan

kimyasallar

Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar

Kullanım süresi geçmiş ilaçlar, bozulmuş serum ve aşılar

Diş tedavisinden kaynaklanan amalgamlar

Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş

ambalajlar

- Hidrojen peroksit kartuşları

- Etilen oksit kartuşları

- Boş boya,kimyasal vb.kapları

-Yağ, tiner tenekeleri

HASTANEMİZDE OLUŞAN VE OLUŞMASI
MUHTEMEL TEHLİKELİ ATIKLAR
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Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı

yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar

Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme

bezleri, koruyucu giysiler (TOZ FİLTRELERİ)

HASTANEMİZDE OLUŞAN VE OLUŞMASI MUHTEMEL
TEHLİKELİ ATIKLAR

Yağ ve yakıt filtreleri

Elektronik atıklar

Atık piller

Floresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar

HASTANEMİZDE OLUŞAN VE OLUŞMASI MUHTEMEL
TEHLİKELİ ATIKLAR

20 01 21 20 01 33 16 01 21

Hastanemizde oluşan tehlikeli atıklar kodlarına göre ayrı ayrı

poşet veya kutularda toplanır.

HASTANEMİZDE OLUŞAN VE OLUŞMASI MUHTEMEL
TIBBİ ATIKLAR

TIBBİ ATIKLAR

C:ENFEKSİYÖZ ATIKLAR D:PATOLOJİK ATIKLAR F:KESİCİ DELİCİ ATIKLAR

Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için

taşınması imhası özel uygulama gerektiren atıklar:

Anatomik atık dokular,

organ ve vücut parçaları
ile ameliyat, otopsi v.b.

tıbbi müdahale

esnasında ortaya çıkan

vücut sıvıları:

-Ameliyathaneler, morg,

otopsi, adli tıp gibi

yerlerden kaynaklanan

vücut parçaları, organik
parçalar, plasenta, kesik

uzuvlar v.b (insani

patolojik atıklar)

-Biyolojik deneylerde
kullanılan kobay leşleri

Batma, delme sıyrık ve

yaralanmalara neden

olabilecek atıklar:

-enjektör iğnesi,

-iğne içeren diğer kesiciler

-bistüri

-Lam

-lamel

-cam pastör pipeti

-kırılmış diğer cam v.b

1-Mikrobiyolojik laboratuar atıkları

-Kültür ve stoklar

-İnfeksiyöz vücut sıvıları

-Serolojik atıklar

-Diğer Kon. atıklar(Lam-Lamel,pipet,petri v.b.)

2-Kan ve Kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş

nesneler

3-Kullanılmış ameliyat giysileri(Kumaş,önlük ve

eldiven v.b)

4-Diyaliz atıkları(atık su ve ekipmanlar)

5-Karantina atıkları

6-Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri

7-Enfekte deney hayvanı leşleri,organ parçaları,kanı

ve bunlarla temas eden tüm nesneler

HASTANEMİZDE OLUŞAN VE OLUŞMASI MUHTEMEL
TIBBİ ATIKLAR

Kesiciler

Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel

işleme tabi olan atıklar

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan

kimyasallar

Tıbbi Atıkların Ünite İçinde
Toplanması Taşınması ve Geçici

Depolanması

Tıbbi atıklar üzerinde uluslararası biyotehlike

amblemi bulunan torba, kap ile kesici-delici

alet kapları, taşıma konteynırları ile geçici

depolama birimlerine ulaştırılmalıdır.
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18 01 01 18 01 02 18 01 03

Hastanemizde Oluşan Tıbbi Atıklar Kodlarına Göre Ayrı
Ayrı Poşet Veya Kutularda Toplanır.

• Özel koruyucu elbise ve eldivenler kullanılmalıdır,

• Tıbbi atıklar özel toplama ve taşıma kaplarında (tıbbi atık poşeti, tıbbi atık konteyneri vb.)

toplanmalı ve taşınmalıdır.

• Delici atıklar kesici-delici atık toplama kutularında toplanmalıdır.

• Evsel ve diğer atıklardan uzak bir alanda kapısı kilitli bir şekilde depolanmalıdır.

• Tıbbi atıklar üst üste yığılarak biriktirilmemelidir.

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GEÇİCİDEPOLANMASI

HANGİ ATIK HANGİ KUTUYA?
GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARININ TEMİZLİĞİ

Tıbbi Atık Depo Temizliği

•Eldiven giyilir.

•Sıvıyı emdirmek için zemine dökülen talaş, kürek yardımıyla kırmızı renkli tıbbi atık torbasına atılır.

•Eldivenler çıkartılır. Tıbbi atık torbasına atılır, yeni bir eldiven giyilir.

•1/10 luk çamaşır suyu hazırlanır. Hazırlanan bu solüsyon ile zemin dezenfekte edilir.

•Deterjanlı su ile depo zemini silinip durulanır.

•Eller “Hijyenik El Yıkama Talimatı” na uygun olarak yıkanır.

•Depo duvarları zemin temizliğinden önce temizlenip dezenfekte edilir.

•Duvar temizliği esnasında önce duvar silinip durulanır, daha sonra 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

•Kullanılan tüm malzemeler 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
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Evsel Atık Depo Temizliği

•Eldiven giyilir.

•Deterjanlı su ile depo zemini silinip durulanır, 1/100 lük çamaşır suyu hazırlanır.

•Hazırlanan bu solüsyon ile zemin dezenfekte edilir.

•Eldivenler çıkartılır. Atık torbasına atılır, yeni bir eldiven giyilir. Eller yıkanır.

•Depo duvarları zemin temizliğinden önce temizlenip dezenfekte edilir.

•Duvar temizliği esnasında önce duvar yıkanıp durulanır, daha sonra 1/100 lük çamaşır suyu ile

dezenfekte edilir.

Tehlikeli Atık Deposu Temizliği

•Eldiven giyilir.

•1/10 luk çamaşır suyu hazırlanır. Hazırlanan bu solüsyon ile zemin dezenfekte edilir.

•Deterjanlı su ile depo zemini silinip durulanır.

•Eller “Hijyenik El Yıkama Talimatı” na uygun olarak yıkanır.

•Depo duvarları zemin temizliğinden önce temizlenip dezenfekte edilir.

•Duvar temizliği esnasında önce duvar silinip durulanır, daha sonra 1/10 luk çamaşır suyu ile

dezenfekte edilir.

•Kullanılan tüm malzemeler 1/10 luk çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı

alınabilecek önlemler ve kaza durumunda yapılacaklar

• Taşımada personelin gerekli koruyucu önlemleri alması zorunludur.

• Patlayan torba güvenli şekilde yeni sağlam tıbbi atık torbasının içine konulur.

• Yere veya araç içine dökülen atıklar güvenli şekilde toplanır.

• Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konulur.

• Gerekli güvenlik önlemleri alınarak tıbbi atık arabasıyla, geçici atık deposuna götürülür.

• Enfekte olan yer veya aracın ve kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu için mekanik

temizlikten sonra 1/10 luk çamaşır suyuyla ivedilikle dezenfekte edilir.(lt ye yarım çay

bardağı çamaşır suyu)

Kaza Durumunda Yapılacak İşlemler;

•İğne batan ya da kesilen yer derhal sabun ve su ile yıkanmalıdır

•Hastanın vücut sıvılarının sıçradığı burun ağız ya da cilt bölgeleri bol suyla temizlenmelidir.

•Gözlere bulaşma durumunda, gözler su veya serum fizyolojikle yıkanmalıdır.

•Kesici-delici alet yaralanmasından sonra yaranın bir antiseptikle temizlenmesi ya da sıkılarak

kanatılması, maruz kalan kişide enfeksiyon riskini azaltmadığından yapılmamalıdır.

•Yaralanmalarda çamaşır suyu gibi kostik ajanlar kesinlikle yaralanma bölgelerine

sürülmemelidir.

•“Kesici ve Delici Alet Yaralanması Bildirim Formu” doldurularak enfeksiyon hemşiresine

teslim edilmelidir.

BILGI GUVENLIGI EGITIMI BİLGİ GÜVENLİĞİ
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BİLGİ GÜVENLİĞİ

Sunum Planı

TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİNİN KORUNACAK NİTELİKLERİ

BİLGİNİN SINIFLANDIRILMASI

BİLGİNİN BULUNDUĞU ORTAMLAR

SORUMLULUK

BİLGİNİN KORUNMASINA YÖNELİK MEVZUAT

TEHDİTLER - TEDBİRLER

Bilgi Nedir?

Bilgi Güvenliği nedir?

Gizlilik

Bilginin yetkili olmayan kişiler, varlıklar ve süreçler tarafından erişilemez ve ifşa

edilemez niteliğidir.

Bütünlük

Bilginin doğruluk, bütünlük ve kendisine has özelliklerinin korunmasıdır.

Erişilebilirlik

Bilginin yetkili kişiler (görevi gereği) tarafından istenildiğinde ulaşılabilir ve

kullanılabilir olma özelliğine denir.

Bilginin Korunacak Nitelikleri

Bilgi Güvenliği neden önemlidir? Bilgi Güvenliği nedir?
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Bilgi Güvenliğinde İnsan Faktörü
BİLGİ GÜVENLİĞİ

TEHDİTLER

İNSAN KAYNAKLI

TEHDİTLER

DAHİLİ
TEHDİTLER

Kötü Niyetli
Tehditler

Kötü Niyetli
Olmayan
Tehditler

HARİCİ
TEHDİTLER

Hedefe
Yönelik

Saldırılar

Hedef
Gözetmeyen

Saldırılar

DOĞA KAYNAKLI

TEHDİTLER

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Dahili Tehditler

Kötü
Niyetli

Tehditler

 İşten Çıkarılan Çalışanın, Kuruma Ait Web Sitesini

Değiştirmesi,

 Bir Çalışanının, Ağda “Sniffer” Çalıştırarak E-postaları

Okuması,

 Bir Yöneticinin, Geliştirilen Ürünün Planını Rakip

Kurumlara Satması.

Kötü
Niyetli

Olmayan
Tehditler

 Bilgisiz ve Bilinçsiz Kullanım,

 Bilgisiz Hastane Çalışanının Switch, Hasta Çağrı ekranı

vb. Fişini Çekmesi,

 Eğitilmemiş Çalışanın Veri tabanını Silmesi.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Harici Tehditler

Hedefe
Yönelik
Saldırılar

Hedef

Gözetmeyen

Saldırılar

 Bir Saldırganın Kurum Web Sitesini Değiştirmesi,

 Bir Saldırganın Kurum Muhasebe Kayıtlarını Değiştirmesi,

 Birçok Saldırganın Kurum Sunucusuna Hizmet Aksatma

Saldırısı Yapması.

 Virüs Saldırıları (Melissa, CIH – Çernobil, Vote),

 Worm Saldırıları (Code Red, Nimda),

 Trojan Arka Kapıları (Netbus, Subseven, Black

Orifice).

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Kötü Niyetli Yazılımlar

Kötü niyetli yazılım, bilgisayarınıza ya da ağınıza zarar vermek, bilgilerinizi

çalmak amacıyla oluşturulmuş yazılımlardır.

VİRÜSLER TRUVA ATLARI

CASUS YAZILIMLAR YIĞIN MESAJ

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Temiz Masa Temiz Ekran

Çalışma masası ve bilgisayar ekranı üzerinde bilgiye

yetkisiz ulaşım engellenmelidir.

Çalışma odaları ayrılırken kilitlenerek, anahtarları

kontrol altında tutulmalıdır.

Bilgisayar ekran kilidi aktif hale getirilmeli ve süresi  çok

uzun olmamalıdır.

Bilgisayar başından ayrılırken Windows Logo + L

tuşlarıyla bilgisayar kilitlenmelidir.

Kullanıcı adı ve şifre iyi korunmalıdır.
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BİLGİ GÜVENLİĞİ

Şifre

Güvenliği

Sunuculara ve kullanıcı bilgisayarlarına erişim şifre ile korunmalıdır.

Ağa bağlı bilgisayarlarda ağ yöneticisince belirlenen şifreler

kullanıcı tarafından ilk kullanımda zorunlu olarak değiştirilmelidir.

Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler şifre olarak

kullanılmamalıdır. (Örneğin doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı,

soyadınız, .... gibi)

Sözlükte bulunabilen kelimeler şifre olarak kullanılmamalıdır.

Ardışık sayılar ve alfabetik karakterler kullanılmamalıdır.

Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile

geliştirilmiş şifreler kullanılmamalıdır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Güçlü Şifre Belirleme

BİLGİ GÜVENLİĞİ

GÖRSEL BURAYA
GELECEK

Kullanıcı şifrelerimizi basitçe oluşturduğumuz zaman bilgilerimizin çalınma riski de

artar. Örneğin; Conficker ismi verilen virüs bilgisayarımıza bulaştığı anda aşağıdaki

şifreleri dener.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

E Posta Güvenliği

İstenmeyen E Postalardan Korunma

E-posta adresini haber grupları, sohbet odaları, internet sayfaları, sosyal paylaşım

siteleri gibi herkese açık yerlerde yayınlamamak.

Birden çok kişiye veya bir gruba e-posta gönderirken kişilerin e-posta adreslerini gizli

karbon kopya (BCC) bölümüne yazmak.

Bir web sitesinde yapılan işlem gereği e-posta adresi istendiğinde, sitenin gizlilik

politikasını kontrol etmek.

İstenmeyen e-postalara hiç bir şekilde cevap yazmamak.

Kullanım amacına göre farklı e-posta adresleri kullanmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

E-Posta Güvenliği

Taklit-Oltalama E-Postaları

• Kullanıcılara gerçeğine çok benzer mailller

göndererek virüslü bağlantıları açtırmalarını

sağlama çabasına oltalama denir.

• Bu tür tuzakların amacı; Kullanıcıyı e-

postanın  güvenilir bir kaynaktan geldiğine

inandırıp, özel

bilgilerini (kimlik bilgileri, kredi kartı, şifre bilgileri

vs…) ele geçirmeye çalışarak maddi veya

manevi  yönden zor durumda bırakmaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

E-Posta Güvenliği

Taklit-Oltalama E-Postalarında Korunma

Kişisel, kurumsal ve mali bilgilerinizi tanıdığınız kişiler dahil hiç kimseye
e-posta  yoluyla göndermemek.

E-posta mesajlarındaki internet bağlantılarına tıklamamak.

Düzenli olarak kredi kart hesap özeti, banka bildirimleri gibi
bilgilendirme  dokümanlarını gözden geçirmek.

Zararlı programlara karşı korunma programları (Anti-virus, anti-spyware,) gibi
güvenlik  yazılımları kullanmak ve sık sık güncellemek.
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BİLGİ GÜVENLİĞİ

Şüphelendiğimiz bir olay veya internet sitesini
https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/OlayBildir sayfası aracılığıyla Sağlık
Bakanlığı’ na  bildiriniz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilginin Korunmasına Yönelik Mevzuat

• Anayasa,

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

• 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

• 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,

• 5651 sayılı «İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu

Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun»,

• 26687 sayılı «İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik»,

• 26716 sayılı «İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair

Usul ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik»,

• Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Elektronik Belge Yönetimi Sistemi

Uygulama

Yönergesi,

• Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Sosyal Medya Güvenliği

Sosyal medya kavramı, internet kullanıcılarının aralarında bilgi, görüş ve ilgi

alanlarını, yazılı görsel ya da işitsel bir şekilde paylaşarak iletişim kurmalarına

olanak sağlayan araçlar ve web sitelerini içermektedir. Günümüzde

kullandığımız sosyal medya programlarının bize verdiği yararlar kadar zararları

da vardır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Sosyal Medya Güvenliği

En çok kullandığımız Sosyal MedyaUygulamalarıcep

telefonumuzun hangi verilerini alıyor.

Sosyal Medya Güvenliği

Özetle

…..

https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/OlayBildir
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Genel Bilgi Güvenliği Kuralları Genel Bilgi Güvenliği Kuralları

BIYOMEDIKAL MATERYOVIJILANS Biyomedikal Mühendislik Merkezi

Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemi Eğitimi

Elkt.Yük.Müh. Doğan D.DEMİRGÜNEŞ (Tel:2511)

 Giriş ve tıbbi cihaz tanımı

 Olumsuz olay kavramı

 Tıbbi cihaz uyarı sistemi

 Uyarı sisteminde sorumluluklar

 Yetkili otoritenin sorumlulukları

 İmalatçı/ithalatçı/yetkili temsilci (gerçek veya tüzel) sorumlulukları

 Sağlık kurum/kuruluşlarının sorumlulukları

 Tıbbi cihaz kullanıcılarının sorumlulukları

 Olumsuz olay bildirim esasları

 Olumsuz olay örnekleri

 Uyarı sistemi tanıtım filmi

 Sonuç

Sunum Planı

Ülkemizde tıbbi cihaz mevzuatı; Avrupa Birliği’ne (AB) uyum
çalışmaları çerçevesinde son 10-15 yıllık dönemde
oluşturulmuştur. Bu çerçevede; tıbbi cihazlara yönelik;

 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (07.06.2011, RG: 27957),

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
(07.06.2011, RG: 27957),

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
(09.01.2007, RG:26398), adıyla toplam üç yönetmelik yürürlüğe
konmuştur.

Tıbbi Cihaz Mevzuatı
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Bu yönetmeliklerde ortak amaç, tıbbî cihaz ve aksesuarlarının
taşıması gereken;

 Temel gereksinimler,

 Tasarım ve üretim,

 Dağıtım ve kullanım,

 Sınıflandırma,

 Denetleme ve piyasaya arzına yönelik esaslar,

 Hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin
sağlık ve güvenlik açısından tehlikelere karşı korunmalarına
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Tıbbi Cihaz Tanımı
7 Haziran 2011 tarihli “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”ne göre:

İnsanda aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler
ile sağlamayan fakat bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde;

1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya
mağduriyetin giderilmesi,

3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya
yerine başka bir şey konulması,

4) Doğum kontrolü,

amaçlarıyla imal edilmiş ve işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan
yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer
malzemeler, tıbbi cihaz olarak tanımlanmıştır.

Tıbbi Cihaz Tanımı

Olumsuz olay kavramı

Tıbbi cihazın kullanımı esnasında, performansında düşüş
ve/veya uygunsuzluk, etiket/kullanım kılavuzundaki eksiklik
nedeniyle hasta, kullanıcı yada üçüncü kişilerde ölüm ya da
sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanan/
sonuçlanabilecek olaylar olumsuz olay olarak adlandırılır.

 Hayati tehdit oluşturan durum/hastalık,

 Vücut fonksiyonlarında bozulma/kalıcı hasar,

 Tıbbi/cerrahi müdahale gerektiren durumlar,

 Fetal ölüm ya da doğumsal bir anomalinin oluşması.

Tıbbi cihaz uyarı sistemi (Vigilance)

Amaç: Olumsuz olayların önlenmesi !

Vigil : Gece nöbeti
Vigilance : Uyanıklık, ihtiyat anlamına gelir.

- Success in life lies in diligence and vigilance.
- Hayatta başarı, çalışkanlık ve uyanıklık içinde yatar.

Tıbbi cihazın hasta üzerinde kullanımı esnasında meydana

gelen ve bildirilen olumsuz
altına

olayların
alınması ve

incelenmesi,
sonrasındadeğerlendirilmesi, kayıt

gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin, izlenmesi ve
değerlendirilmesi sürecidir.

Tıbbi cihaz uyarı sistemi

Yasal Mevzuat

Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi

Tıbbi cihaz uyarı sistemi kapsamında meydana gelen olumsuz
olaylar, olumsuz olay formu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu’na (TİTCK) bildirilir.

Yetkiliotoriteler;
NCAR: National Compotent Authority Report
FDA: U.S. Food and Drug Administration
WHO (DSÖ): World Health Organisation (Dünya Sağlık Örgütü)
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Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK)
olumsuz olaylar incelenerek, olayın meydana

bildirilen
gelmesine

sebep olan kök neden veya nedenler belirlenir ve
imalatçı/dağıtıcı firma tarafından alınması gereken
düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenir.

Düzeltici/önleyici faaliyetler, genelde tıbbi cihaz üreticileri
tarafından hazırlanan Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyet

ilgililereRaporları (Field Safety Corrective Action) ile
duyurulur.

Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi
Düzeltici faaliyetler: geri çekme, cihazın değişimi veya geri
çağırılması ve bilgilendirme mektubu yayınlanması şeklinde
gerçekleşebilir.

Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilen olumsuz olayların inceleme
sonuçları (Gönüllü Geri Çekme ve Saha Güvenliği Düzeltici Faaliyetleri)
kurumun web sayfasında yayınlanmaktadır.

https://www.titck.gov.tr/Denetim/TibbiCihazlardaGeriCekme

Uyarı sisteminde sorumluluklar

https://www.titck.gov.tr/Denetim/TibbiCihazUyariSistemi

Uyarı sisteminde tüm tarafların sorumlulukları ve sürecin
aşamaları; 2010 yılında Resmi Gazetede yayımlanan ‘Tıbbi
Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ’ ile açıklanmıştır.

Yetkili otoritenin

 Sağlık kurum/kuruluşları ve çalışanların

 Yetkili temsilci/ imalatçı/ ithalatçı firmaların

Uyarı sisteminde sorumluluklar

Yetkili otoritenin sorumlulukları

• Olumsuz olay ile cihaz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,

• Olumsuz olaya neden olan cihazın uygunsuzluğunun temel
nedeninin tespit edilmesi,

• Üretici tarafından yürütülen araştırmanın izlenmesi ve
değerlendirilmesi,

• Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi,

• Sürecin her aşamasının izlenerek gerekli tedbirlerin alınması,

• Cihazın güvenli hale getirilmesine yönelik tüm faaliyetlerin
gerçekleştirilmesidir.

Uyarı sisteminde sorumluluklar

Yetkili temsilci / imalatçı / ithalatçı veya cihazı piyasaya arz
eden gerçek veya tüzel kişilerin sorumlulukları:

• Cihazlarla ilgili olumsuz olay meydana geldiğinde; Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yasal süre içerisinde
bildirimde bulunmak,

• Olumsuz olaya konu olan cihaz ile ilgili temel problemin
tespit edilmesi (risk analizi dâhil gerekli incelemeyi yaparak)
olumsuz olayın temel nedenini belirlemek,

• Olumsuz olayın tekrar meydana gelmesini önleyecek
düzeltici faaliyetleri Yetkili Otoriteye sunmak,

• Yetkili Otoritenin kararı ve onayı ile belirlenen düzeltici
faaliyetleri sahada uygulamak.

http://www.titck.gov.tr/Denetim/TibbiCihazlardaGeriCekme
http://www.titck.gov.tr/Denetim/TibbiCihazUyariSistemi
http://www.titck.gov.tr/Denetim/TibbiCihazUyariSistemi
http://www.titck.gov.tr/Denetim/TibbiCihazUyariSistemi
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Uyarı sisteminde sorumluluklar

Sağlık kurum/kuruluşlarının sorumlulukları

• Yetkili Otoriteye olumsuz olay bildiriminde bulunulması,

• Olumsuz olayın araştırma sürecinde cihazın stoklarda
muhafazasının sağlanması,

• Bünyelerinde görev yapan tüm personeli olumsuz olay
bildirimi konusunda bilgilendirmeleri,

• Yetkili Otorite ve üretici/imalatçı ile işbirliği yapılması,

• Tüm hastanelerin uyarı sistemi için bir temas kişisi atayarak
Yetkili Otoriteye bildirilmesi,

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Tıbbi Cihaz Uyarı
Sistemi sorumlusu:

Doğan Deniz DEMİRGÜNEŞ (Tel:2511)

ddemirgunes@gmail.com

Tıbbi cihaz uyarı sistemi

Cihaz Uyarı
Sistemi sorumlusuna bildirmek,

 Olumsuz olay meydana geldiğinde, olaya tanık olan bütün kişilerin katılımıyla, bir
tutanak hazırlamak,

 Bu tutanakta cihazın marka, model, imalatçı ve/veya ithalatçı, seri/lot
numaralarına ait bilgileri de ekleyerek, olayı detaylı şekilde izah etmek,

 Olaya neden olan cihazları varsa depo stokları ile birlikte
muhafaza altına almak,

 Adli soruşturma ve inceleme amacıyla talep edildiğinde Bakanlığın bilgisi
dahilinde cihazın (imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı) piyasaya sürülmesinden
sorumlu gerçek veya tüzel kişilere göndermek,

 Olayın sonuçlanmasını takip etmektir.

Tıbbi cihaz kullanıcılarının sorumlulukları;

 Tıbbi cihazlarla ilgili olumsuz olayları Tıbbi

Olumsuz olay bildirim esasları

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tibbi-cihaz-uyari-sistemi

Cihaz kullanıcıları, Olumsuz Olay
bildirim formunu bu
indirerek, formda

siteden
ihtiyaç

duyulan bilgileri materyovijilans
sorumlusuna bildirebilir.

Olumsuz olay bildirim esasları

• Kullanım kılavuzuna uygun kullanılmasına rağmen cihazın
performansında ve/veya özelliklerinde beklenmeyen
etki/etkileşim, hata meydana gelmesi,

• Beklenmeyen, öngörülmeyen etiket ya da kullanım
kılavuzunda yer almayan olumsuz reaksiyon ya da durumun
ortaya çıkması,

• Kullanıcıları hatalı ve uygunsuz kullanıma yönlendiren etiket
veya kullanım kılavuzundaki bilgilerin yetersizliği,

• Cihazın uygun kullanılmasına rağmen hata vermesi,
kullanıcının veya hastanın ölümüne yol açan veya sağlık
durumunda ciddi bozulmaya neden olması,

• Yetkili servisin hatalı bakım onarım yapması nedeniyle
cihazın kullanıcı veya hastaya zarar vermesi.

Olumsuz olay bildirim süreleri

• Ciddi kamu sağlığı tehdidi durumunda derhal,

• Mücbir sebep var ise imalatçının olaydan haberdar
olmasından itibaren 2 gün içinde,

• Ölüm veya sağlık durumunda beklenmeyen ciddi
bozukluk söz konusu ise 10 gün içinde,

• Diğer durumlarda 30 gün içinde bildirim yapılması
gerekmektedir.

Olumsuz olay bildirim örnekleri
• Polyglycolide-co-l-Lactide (PGLA) adlı ürünün (cerrahi sutür)

7 ayrı hastanın sezaryen operasyonu esnasında kullanılırken,
cerrahi teknikten bağımsız olarak kolayca kopmasından
dolayı ameliyatın uzaması,

• Girişimsel kardiyoloji kılavuz telin koroner girişim işlemi
sırasında kullanılırken kopması, telin geri çıkarılamaması ve
hastanın acil olarak ameliyata alınması,

• Spesimen organ çıkarma torba sisteminin, operasyon
esnasında batın içinde açılmaması ve açılmayan torbanın
vücuttan zorlukla çıkarılması sonucu hastada hayati risk
oluşması,

• İnfüzyon pompasının yanlış doz vermesi,

mailto:ddemirgunes@gmail.com
http://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tibbi-cihaz-uyari-sistemi
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Olumsuz olay bildirim örnekleri

Göz elektrofizyoloji cihazında hastalara bağlanan elektrot
kaynaklı yanıklar oluşması! (Yapılan inceleme sonucunda
cihaza yetkili servisin hatalı bakım, onarım yaptığı
anlaşılmıştır.)

Uygun olmayan bildirimler

•Kabul komisyonundan geçen bir tıbbi cihazın kullanılmak
istenmeyip, başka bir firma cihazının alınması istendiğinden bir
uygunsuzluk varmış gibi tutanak düzenlenen bildirimler,

•Depolama koşullarından kaynaklı cihazın uygunsuz hale
gelmesi veya bozulması ile ilgili bildirimler,

•Cihazın kullanım kılavuzuna uygun kullanılmaması ve kullanıcı
bakımının yapılmaması nedeniyle yapılan bildirimler, kullanıcı
hatası kaynaklı bir olayın tıbbi cihazdan kaynaklanıyormuş gibi
bildirilmesi,

•Cihaz teknik özellik/kapasitesi dışında bir işlemi yapamadığı
için bildirim yapılması.

Olumsuz olayda dikkat edilecek hususlar

• Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olmayan bildirimler,

• Bildirim yapılması gereken olumsuz olayların bildirilmediği,

• Şartnameye uygun olmayan tıbbi cihazlar için bildirim
yapıldığı,

• Olumsuz olay olmamasına rağmen cihazın uygunluğunun test
edilmesi için bildirim yapıldığı,

• Olumsuz olaya dahil olan cihazların, olay Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu’na intikal ettirilmeden, ilgili firma ile
mutabakata varılarak değiştirildiği,

• Olumsuz olay bildirimi sonrasında cihazın stokta
bekletilmediği,

• Üretici/ithalatçı tarafından uygulanan düzeltici faaliyetlerden
imtina edildiği bildirilmiştir.

Sonuç

Olumsuz olay bildiriminde bulunmak; üretici/ithalatçı
firmayı şikayet etmek değil, insan sağlığının
önemsendiğini ve güvenli sağlık hizmeti sunmak için
gerekli tedbirlerin alındığını gösterir.

CALISAN HAKLARI
(BEYAZ KOD VE MOBBING)

BEYAZ KOD
ve

MOBBİNG
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

BİRİMİ
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BEYAZ KOD

Sunum Planı

• Hukuki Bakış

• Beyaz Kod (Alo 113) Nedir?

• Tanımlar

• Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet Çeşitleri

• Hukuki Yardım Talep Formu

• Mahkeme Kararı Örnekleri

• Görüş ve Öneriler

• Mobbing Nedir? Unsurları nelerdir? Sayılabilecek Davranışlar Hangileridir?

BEYAZ KOD

HUKUKİ BAKIŞ

Sağlık Bakanlığımız Çalışanlara Yönelik Şiddet Olaylarında Aşağıda Belirtilen
Yönetmelik ve Genelgeden Faydalanmaktadır.

1. Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik,

2. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki

Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

3. Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin

Sağlanmasına Yönelik Genelge.

BEYAZ KOD

HUKUKİ BAKIŞ

A) ‘Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik’
doğrultusunda;

1. Çalışan Güvenliği Komitesinin Kurulması

2. Çalışan Güvenliği Programının Hazırlanması

3. Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Yapılması

4. Çalışanların Kişisel Koruyucu Önlemleri Almasının Sağlanması

5. Çalışanlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi için Düzenleme Yapılması

6. Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesine Yönelik Program Hazırlanması

7. Beyaz Kod Uygulanmasına Geçilmesi

8. Çalışanlara, Çalışan Güvenliği Konusunda Eğitimlerin Verilmesi

gerekmektedir.

B) Hizmet Kalite Standartları

Bu kapsamda çalışma ortamından kaynaklanan risklerin giderilmesi
şekilde riskamacıyla şiddet ve iletişim konuları da kapsayacak  

değerlendirilmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması

C)‘Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’

Acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri
artırılarak, genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerasının
bulundurulmasının sağlanması hususlarını kapsamaktadır.

BEYAZ KOD

HUKUKİ BAKIŞ

BEYAZ KOD

BEYAZ KOD (113) NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışan personellerimizin yaşadıkları şiddet

olaylarının bildirilmesi ve takip edilmesi için oluşturulan uygulamadır .

24  saat hizmet veren “113” numaralı telefon ve beyaz kod bildirim

formlarına www.beyazkod.saglik.gov.tr/alo113.aspx adresinden başvuru

yapılabilmektedir .

BEYAZ KOD

TANIMLAR

ŞİDDET: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel
hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve
davranışı ifade etmektedir .

http://www.beyazkod.saglik.gov.tr/alo113.aspx
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Sözel Sağlık Çalışanı
Fiziksel

BEYAZ KOD

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET ÇEŞİTLERİ

Sağlık Çalışanlarına Karşı Gerçekleşen Şiddet Olayları Aşağıda Şematize Edilmiştir.
Hasta ve Hasta

Yakınından Kaynaklı
Personelden

Kaynaklı
Kurumsal

(Sistemsel) Kaynaklı

1. Hastasında Ölüm / Ölüm Riski

2. Alkol/Madde Bağımlılığı

3. Şiddet Eğilimi Olma

4. Tedaviden Memnun Olmama

5. Fazla Bekleme

6. Önyargı , Stres

7. İhmal Edilme Düşüncesi

8. Hastası İle İlgili Kötü Haber Alma

9. Eğitim Düzeyinin Düşüklüğü

1. Psikiyatrik Hastalık Tanısı Alma

2. Kriz Yönetimi Eksikliği

3. Uzun Süreli Çalışma

4. Aşırı İş Yükü

5. Nöbetlerde Uykusuzluk

6. Uzun Süre Ayakta Kalma

7. Tükenmişlik Sendromu

8. Şiddete/Mobbinge Maruz Kalma

9. Hastayla İlgilenilmemesi

10. Empati Kuramama

11. Hastanın Dinlenilmemesi

12. Bilgilendirmeme

1. Prosedürler

2.Önlemlerinin Alınmaması

3.Kurumsal Yetersizlikler

4.Acil Servis Kalabalığı

5. Triaj Sorunları

6. Kalabalık/Gürültülü

7.Fiziki Yetersizlikler

8. Yardımcı Personelin Eğitimi,

9. Güvenlik Zaafiyeti

BEYAZ KOD

Sağlıkta Şiddetin Nedenleri

BEYAZ KOD

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Görevleri:

1. Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2. Başvuruları değerlendirerek raporlar.

3. Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak geri
bildirimde bulunur.

4. Şiddet olaylarının bakanlık beyaz kod birimine bildirilmesini sağlar, olayı
kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir.

5. Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları takip eder.

6. Aylık rapor sunar.

Mesai Saatleri Dışında İse Nöbetçi Uzman Tabip Ve Süpervizör Tarafından
Tutanak Tutularak Derhal Adli Mercilere Bildirim Yapılacaktır .

BEYAZ KOD

Şiddet Olayı Durumlarında Yapılacak İşlemler

Şiddet Olayına Maruz Kaldığınızda veya Şahit Olduğunuzda Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimi Tarafından İzlenecek Yol Haritası Aşağıda Gösterilmiştir.

1. Mağdur personel veya kanuni mirasçısının hukuki yardım
isteyip/istemediklerine ilişkin yazılı beyanları alınacaktır . Hukuki yardım
isteniyorsa “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde yardım yapılır.

2. Ayrıca şiddet mağduru çalışanın Hukuki Yardım Talep Formunu
doldurması gerekmektedir .

BEYAZ KOD

Şiddet Olayı Durumlarında Yapılacak İşlemler

Şiddete Maruz Kaldığınızda Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Tarafından
Yapılacak İşlemler:

T. C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayı : ……………………………

Konu: Suç Duyurusu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İHBAR EDEN

MAĞDUR

: ALİ EDİZER

:Mustafa CANLAN

ŞÜPHELİ/ŞÜPHELİLER

SUÇ : Sözel şiddet

SUÇ TARİHİ ve SAATİ

:

: 06/12/2018 , 14/18

AÇIKLAMALAR : Kurumumuzda Görev Yapmakta Olan Personele Karşı Yukarıda Belirtilen Tarih ve Saatte Hasta tarafından Sözel Şiddet Uygulanmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Şahit, Kamera Görüntüsü

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle Şüphelinin/şüphelilerin Cezalandırılması İçin Gerekli Soruşturmanın Yapılarak Hakkında Kamu Davası

Açılmasını, Saygıyla Talep Ederim 06/12/2018

Ad-Soyad

İmza

BEYAZ KOD

HUKUKİ YARDIM TALEP FORMU

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Tarafından Şiddet Uygulayan Kişi ve Kişiler Hakkında Aşağıda
Örneği Gösterilen Evrak Düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığına Bildirimi Yapılmaktadır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET DİĞER
MESLEKLERDEN 16 KAT DAHA FAZLADIR.
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BEYAZ KOD

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

1. Şiddete maruz kalan kişinin şikâyetçi olup olmadığına bakılmaksızın adli

mercilere bildirilmelidir.

2. Olaydan sonra düzenlenecek olan raporda kendisine yöneltilen şiddeti tüm

ayrıntıları ile anlatmalıdır.

3. Sözel şiddet vakası yaşandı ise saldırganın sarf ettiği sözler birebir tutanağa

geçirilmelidir.

4. Şiddete uğrayan personel şikâyetçi olup olmadığını açıkça ifade etmelidir.

BEYAZ KOD

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

5. Şiddet uygulayanla tartışmaya girilmemeli,

6. Güvenlik alanı korunmalı,

7. Olay anında yalnız olmamaya özen gösterilmeli

8. Mümkünse kameraların görüntü alabildiği alanlarda bulunmaya çalışmalı,

9. Alternatif çıkış yolları belirlenmeli,

10. 1111 numaralı telefonu arayarak BEYAZ KOD verilmelidir.

MOBBİNG NEDİR?

İşyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından

sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü

muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade

edilmiştir.

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/9-1925 E.)

MOBBİNG

 İşyerinde Karşılaşılan Her Türlü Olumsuz Davranış Psikolojik Taciz
Olarak Algılanmamalıdır .

İş Yerinde Kasıtlı
Mesleğe ve
Sağlığa Zarar
Vermelidir

Sistemli
Belirli
sıklıkta

Yıldırma, Pasifize
Etme ve İşten
Uzaklaştırma
Amacında Olmalıdır

Mobbingin Unsurları

Mobbingin Olabilmesi için Aşağıdaki Unsurların Gerçekleşmesi Gerekmektedir.

MOBBİNG

Mobbing Sayılabilecek Davranışlar

Mobbing Sayılacak Davranışlar 5 Farklı Grupta 45 Ayrı Davranış Olarak

Tanımlamıştır:

A- Kişinin İletişim ve Kendini İfade Etmesini Kısıtlayan Davranışlar;

1. Kişinin kendini ifade etme fırsatı, üstü tarafından kısıtlanır.

2. Sözü sürekli kesilir.

3. Kişi azarlanır.

4. İşiyle ilgili olarak sürekli eleştirilir.

5. Özel yaşamı sürekli eleştirilir.

6. Telefonla rahatsız edilir.

7. Tehdit edilir.

8. Bakışlarla, imalarla ve jestlerle ilişki reddedilir.

MOBBİNG

Mobbing Sayılabilecek Davranışlar

B- Kişinin Sosyal İlişkilerine Saldırma;

1. Kişinin etrafındaki insanlar kişiyle konuşmamaya başlar.

2. Kimseyle konuşturulmaz, görüştürülmez.

3. Diğer çalışanlardan izole edilerek, ayrı bir yerde çalıştırılır.

4. Kişi yokmuş gibi hareket edilir ve haklarına saygı gösterilmez.

MOBBİNG
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Mobbing Sayılabilecek Davranışlar

C- Kişinin İtibarına Zarar Veren Davranışlar

1. Kişinin arkasından kötü konuşulur.

2. Hakkında asılsız dedikodular çıkartılır, gülünç duruma düşürülür.

3. Psikolojik bir incelemeden geçmesi için zorlama yapılır.

4. Özrüyle alay edilir.

5. Politik görüşü, özel yaşamı ya da inançlarıyla alay edilir.

6. Kararları sürekli sorgulanır.

7. Kişiye cinsel içerikli imalarda bulunulur.

MOBBİNG

Mobbing Sayılabilecek Davranışlar

D- Kişinin Yaşam Kalitesine ve Mesleki Durumuna Yönelik Davranışlar

1. Kişiye önemli görevler verilmemeye başlanır.

2. Verilen işler geri alınarak, görevleri kısıtlanır.

3. Anlamsız görevler yaptırılır.

4. İşi sürekli değiştirilir.

5. Oluşan zararların faturası kişiye çıkartılır.

6. Kişinin işyerine veya evine hasar verilir.

MOBBİNG

Mobbing Sayılabilecek Davranışlar

E- Kişinin Sağlığını Doğrudan Etkileyen Davranışlar

1. Kişi fiziksel olarak zor bir görev yapmaya zorlanır.

2. Fiziksel şiddet tehditleri uygulanır.

3. Hafif şiddetle korkutulur.

4. Cinsel olarak taciz edilir.

MOBBİNG

Mobbingin Muhtemelen Etkileri

1. İşyerinin genel verimliliği olumsuz etkilenir .

2. İlişkiler bozulur, çalışan ve yöneticiler arasında uyumsuzluklar başlar .

3. Devamsızlıklarda, izinlerde ve sağlık raporlarında artış görülür .

4. Örgütsel bağlılığın azalmasına yol açar .

5. Yeterlilik ve tecrübe sahibi çalışanların kaybedilmesine yol açar .

6. Kurumun saygınlığı ve marka değeri zarar görür .

MOBBİNG

İş Yerinde Mobbingin Önlenmesi

1. İşyerleri, psikolojik tacizi önleyici politikalar geliştirmelidir .

2. Psikolojik taciz konusunu anlatan broşürler dağıtılmalı, bilgilendirme yapılmalıdır.

3. Psikolojik tacize teşebbüs edenler için ceza ve rehabilitasyon önlemleri alınmalıdır.

4. İşyerlerinde psikolojik taciz şikâyetleri dikkate alınmalı ve çözüm yolları geliştirilmelidir.

5.Önlemek için alınacak tedbirlerde, “gizliliğin korunmasına” özel hassasiyet

gösterilmelidir.

6. İş sözleşmesi veya işyeri yönetmeliklerine konuyla ilgili hükümler konulmalıdır.

MOBBİNG

Mobbing Mağdurları Nereye Başvurmalı

Mobbing'e maruz kalanlar ÇSGB, TBMM, Anayasa Mahkemesi, BİMER, Alo

170, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan

Hakları Kurumu ve İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları'na başvuru yapabilirler.

Mobbing yapıldığını kanıtlamak için kamera kayıtları, e- mailler, kullanılan ilaç

faturaları, verilen işlerle ilgili belge ve örnekler alınarak delil olarak sunulabilir.

MOBBİNG
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CALISMA HAYATINDA KADIN ERKEK
FIRSAT ESITLIGI ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN

ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

Cinsiyet; ‘kadın-erkek’ cinsiyetini belirleyen fiziksel ve biyolojik özelliklerdir.

Toplumsal Cinsiyet ise kültürel ve sosyal olarak belirlenen cinsiyet rolleridir.

Toplumsal cinsiyet, yapılan işleri ve sorumlulukları belirlediği kadar, farklı cinsiyetlerden
kişilerin kaynaklara erişiminde de önemli bir rol oynar. Bu, kadınların belli işlere
alınmaması veya aynı işi yapan bir erkeğe göre daha düşük maaş alması gibi durumlarla
kendini gösterir.

Cinsiyeti belirleyen fiziksel ve biyolojik özelliklerin yanı sıra, kadın ve erkeklere özgü olarak
görülen başka özellikler de vardır. Bazen, kadınların daha duygusal, erkeklerin daha
güçlü olduğu, ya da bazı işlerin kadın işi, diğer bazı işlerin ise erkek işi olduğu gibi
genellemelere rastlamak mümkündür.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI

• Genel anlamda bireylere cinsiyetlerinden dolayı toplumda adaletsiz bir

şekilde davranılmasıdır.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

Cinsiyet ayırımcılığı,
 kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik,
 şiddet,
 temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik,
 çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması
 kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği

konularıyla ilişkilidir.

Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği, genel olarak
kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın
her alanına eşit katılımını ifade eder. Başka
bir deyişle kadın ve erkeklerin eşit hak ve
imkânlara sahip oldukları durumdur.

Fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve
kullanımında, hizmetlere ulaşmada bireyin
cinsiyeti nedeni ile ayrımcılığa maruz
kalmaması/ayrımcılık yapılmamasıdır.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek çalışanlara her durumda eşit

muamele edilmesi ve ayrımcılık yapılmaması anlamına gelir.

 Eşitlik; kadın-erkek her bireyin ekonomik, sosyal ve siyasal her alanda aynı imkânlara

sahip olması demektir.

 Eşit imkânlardan anlaşılması gereken de işyerinde ırk, yaş, cinsiyet, ulusal köken, din

veya zihinsel ya da fiziksel bir engele dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasıdır.
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ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

KADIN İSTİHDAMININ ARTTIRILMASI

 Kadınların istihdamı, ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarının ve toplumda kadın ve erkek

arasında daha fazla eşitlik sağlanmasının anahtarıdır.

 Anne olan kadınların işgücü piyasasına girebilmesi için iş - yaşam dengesinin sağlanmasına

yönelik çalışmalar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artarak devam etmektedir.

KADIN SAĞLIĞI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMETLER

 Kadınların ‘Kadın sağlığı’ hakkında bilgi düzeylerinin artması sağlanmalıdır.

 Kadınların sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda farkındalık düzeyi arttırılmalıdır.

 Kadınların sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda bilgilenmesi mümkün kılınmalıdır.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

KADINA YÖNELİK MOBBİNG

Bir olayın mobbing olarak nitelendirilebilmesi için, şu özellikleri taşıması gerekmektedir;

 İşyerinde gerçekleşmeli,
 Tacizi yapan ya da yapanlar ve hedef kişi arasında düzeysel bir eşitsizlik olmalı,
 Sistematik ve kasıtlı olarak yapılmalı,
 Birbiri ardına birtakım evreler geçmeli,
 Uzun süreli olmalı (En az 6 ay),
 Ayda birkaç kez tekrarlanmalı,
 Kişiyi işyerinden uzaklaştırmayı amaç edinmeli,
 Davranış tarzları, kişiye kötü muamele şeklinde olmalı.

 Cinsiyet ve mobbing arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma, kadınların erkeklere göre daha

fazla mobbinge maruz kaldıklarını göstermektedir.

 Yapılan çalışmalara göre medeni durum, görev pozisyonu, yaş, eğitim durumu vb. kriterler

kadınların mobbinge uğraması açısından belirleyici değildir. Her yaş grubundan, eğitim

düzeyinden ya da görev pozisyonundan kadın iş yerinde mobbinge maruz kalmaktadır.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan,

tehdit, dayatma, kontrol içeren; psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan, kadının

insan haklarını ihlal eden her türlü eylemdir.

 Aile içinde kadına yönelik şiddet, her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden,

bekâr, boşanmış, evli kadının gerçeğidir.

 Kadınlara kocaları, babaları, erkek kardeşleri ya da sevgilileri tarafından şiddet uygulanmaktadır.

 Aile içinde kadına yönelik şiddet en yaygın, buna rağmen en fazla göz ardı edilmiş insan hakkı

ihlalidir.

Aile içi şiddet cinsiyet kökenlidir; yani temelini cinsiyetlerin toplumsal hayattaki eksik ve
kusurlu yapılanışından alır. Buna göre erkeğin uyguladığı şiddete neden olan, erkeğin
kadından daha üstün ve kadın üzerinde baskı kurmasının doğal bir hak olduğuna
inanılmasıdır.

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

Çok sayıda toplumsal faktör, aile içinde kadına uygulanan şiddeti ortaya çıkarmakta,

meşrulaştırmakta ve pekiştirmektedir.

Politik Faktörler:
 Yetkili pozisyonlarda, politika, sağlık, medya ve

hukukta kadın temsiliyetinin azlığı
 Aile içi şiddetin ciddiye alınmaması
 Ailenin, devletin müdahale alanı içinde yer

almadığı görüşü
 Kadınların politik sistem içinde yer alamaması

Kültürel Faktörler:
 Kadın ve erkeğe yüklenen roller ve beklentiler
 Erkeğin güçlü, kadının zayıf olduğu inancı
 Erkeğin kadın üzerinde söz hakkı olduğu inancı
 Erkeklerin şiddeti uygulamasının normal olduğu

görüşü
 Evlilik gelenekleri (başlık parası, çeyiz)
 Ailenin özel alan olduğu ve bu alanın erkeğin

kontrolünde olduğu görüşü

Ekonomik Faktörler:
 Kadının ekonomik olarak erkeğe bağımlı hale

getirilmesi
 Kadınların paraya ulaşım sınırlılığı
 Mülkiyet hakları, boşanması sonrası ekonomik

haklar vb. konularda yasal ayrımcılık
 Çalışma hayatına katılımda yaşanan güçlükler
 Kadınlara eğitimde eşit fırsat tanınmaması

Yasal Faktörler:
Kadının yasalarda ve uygulamalarda ikincil yasal
statüsü
Boşanma, velayet, mirasa ilişkin yasalar
Aile içi şiddet ve tecavüzün yasal tanımlamaları
Eğitimsizlik
Polis ve hakimlerin yeterince duyarlı olmaması

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

KADININ STATÜSÜ

 Genellikle kadının gelir düzeyi, ekonomik bağımsızlığı, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve

doğurganlığı, aile ve toplum içindeki rolü, değeri gibi kriterlere dayanmaktadır.

 Toplumun kadın rollerini algılayış biçimi ve bu rollere verdiği değerden de

etkilenmektedir.

Kadının statüsünün iyileştirilmesi için;

 Toplum ve aile içinde kadının kendi yaşamı, doğurganlığı ve genel sağlığı ile ilgili

kararlar almasını, sağlık hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanmasını engelleyen

geleneklerin değişmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

 Özellikle eğitim düzeyinin artmasına yönelik çalışmalara önem verilmelidir.

Anayasanın 10. maddesi

 Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve

benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir (Ek: 7.5.2004-

5170/1 md.)

 Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini

sağlamakla yükümlüdür (Ek Cümle: 7.5.2010 5982/1)

 Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

Mevzuatımızdaki Düzenlemeler
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi-Eşit Davranma İlkesi (Md. 5)

 Madde 5 - (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet,
engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

 İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle
doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

 Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

Mevzuatımızdaki Düzenlemeler 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 “Sendika ve Konfederasyonların Yetki ve Faaliyetleri” başlıklı 19 uncu maddesinde;

sendika ve konfederasyonların faaliyetlerde bulunurken kuruluş amaçları
doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri hüküm altına alınmıştır.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN ERKEK  FIRSAT EŞİTLİĞİ

Mevzuatımızdaki Düzenlemeler

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 26. madde; “Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik

ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, faaliyetlerinde
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.” hükmüne yer verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya

yaptırmakla yükümlü kılınmıştır.
 Risk değerlendirmesi yapılırken genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi

özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumunun dikkate alınacağı
hükme bağlanmıştır.

İnsan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün müdür?,

bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelimde kütlenin bütünü

ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki

yarısı göklere yükselebilsin?

Mustafa Kemal Atatürk

EL HIJYENI

EL HİJYENİ
Sunu Planı

 El hijyeni neden önemlidir?

 El Yıkama ve El Antisepsisi Endikasyonları

 El Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

 Eldiven Kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar,

EL HİJYENİ
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EL HİJYENİ

• Hastane enfeksiyonlarının yayılmasını önlemede, en etkili yöntem el hijyenidir.

• Ayrıca el hijyeni en ucuz ve en kolay uygulanabilen yöntemdir.

EL HİJYENİ

El Hijyeni Neden Önemlidir?

Ellerle bulaş nasıl gerçekleşir?

 Mikroorganizmalarla kontamine olan alet veya cihaza el ile dokunmak el
bulaşına neden olur.

 Kirli yada kontamine ellerle hastalara veya çevresindeki cihazlara, yatak başı
ünitesine, gözlem formlarına vb. yerlere temas edilmesi mikroorganizmaların
taşınmasının nedenidir.

Ellerin yıkanması gereken durumlar

 Göreve başlamadan önce ve görev bitiminden sonra

 Kişisel ihtiyaçların (yemek yeme, tuvalet) giderilmesinden önce ve sonra,

 Gözle görülür kirlilik durumunda,

 Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında,

 Hasta bakımında, kullanılan aletlere temas öncesinde ve sonrasında

 Hastaya girişimsel bir işlem yapmadan önce ve sonra

 İmmün sistemi baskılanmış ve yenidoğan ünitesindeki hastalar ile temas
öncesi ve sonrası

 Vücut sıvı ve sekresyonları ile, bütünlüğü bozulmus cilt veya mukoz
membranlarla temas sonrasında

 Eldiven giymeden önce ve sonra

EL HİJYENİ

EL HİJYENİ

El Yıkama ve El Antisepsisi Endikasyonları

 Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında eller mutlaka su

ve sabun ile yıkanmalıdır.

 Eğer gözle görülür kirlenme yoksa alkol bazlı antiseptikler

kullanılabilir.

 Zaman çok önemli!

El yıkama süresi 30-60 sn,

Alkol bazlı el ovma süresi 20-30 sn’dir.

EL HİJYENİ

Etkili El Yıkama

 Dermatit riskine karşı sıcak su kullanmaktan kaçınılmalıdır.

 Kalıp sabun yerine sıvı sabun kullanımı tercih edilmelidir.

 Kısmen boş olan sabun dağıtıcısına sabun eklenmemelidir. Mutlaka içi yıkanıp

kurutularak yeni sabun konulmalıdır.

 Çok kullanımlık havlular uygun değildir.

EL HİJYENİ

Etkili el  yıkamada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;
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El Antiseptiği Uygulama:
Su kullanmadan alkollü el antiseptiklerinin ellerin tüm yüzeylerine ovalanarak
uygulanması işlemidir. Bu şekilde geçici flora çok daha hızlı ve etkin şekilde
uzaklaştırılır.

EL HİJYENİ

 El antiseptikleri temizlenmiş ve kurutulmuş ellere 3-6ml uygulanmalıdır.
 Uygulanan ürün eller kuruyana kadar ovulmalıdır.
 Bu işlem yaklaşık 30 sn. sürmelidir.
 El dezenfektanlarının kullanımından hemen sonra eller yıkanmamalıdır.

El Antisepsisi

avuç içlerinin
teması

avuç içi ile
diğer elin

yüzeyi

1 2 3

parmak
aralarına

El antiseptikleri uygulaması

çapraz
parmaklar

baş parmak

4 5 6

avuç içinde
parmaklar

El Antisepsisi
El antiseptikleri uygulaması

• Suni tırnak kullanılmamalıdır .

• Tırnakların uzunluğu tırnak etini geçmemelidir.

EL HİJYENİ

El Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Eldiven kullanımı yanlış bir güven hissi uyandırdığı için, el hijyeni uyumunu
azaltan bir uygulamadır.

• Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında mutlaka el antisepsisi sağlanmalıdır.

• Eldivenler yıkanmamalıdır.

• Eldivenler tekrar kullanılmamalıdır.

• Eldiven üstüne antiseptik solüsyon uygulanmamalıdır.

• Hasta ile temas sonrası eldivenler çıkartılmalıdır.

• Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas edilmemelidir.

• Hastadaki işlemler temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

• Aynı hastada kirli vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli, el
hijyeni sağlanmalıdır.

ELDİVEN KULLANIMI

Eldiven Kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

TEMİZ ELLER HAYAT KURTARIR!

EL HİJYENİ
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ENGELLI BIREYLER ILE ILETISIM
SAĞLIK HİZMETLERİNDE

ENGELLİ BİREYLERLE İLETİŞİM

ENGELLİ DANIŞMA VE
KOORDİNASYON BİRİMİ

Bu eğitimde;

• Engellilik Tanımı ve Diğer Kavramlar
• Engelliliği Anlamak
• Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

Hakkında Genelge
• Erişilebilirlik Nedir?
• Engelli Hastalar İçin Alınacak Önlemler
• Her Engel Gurubundaki Bireylerle Etkin İletişim

konularını öğreneceksiniz.

Neler Öğreneceğiz?

Sağlık Hizmetlerinde Engelli Bireylerle Etkin İletişim

Ülkemizde, kavram birliğinin sağlanması için mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu
düzenlemeler şunlardır:
a) 1997 tarihli 572 sayılı KHK ile "sakat" ibaresi "özürlü", "kör" ibaresi "görme özürlü",
"sağır" ibaresi "işitme özürlü" olarak değiştirilmiştir.

b) 2013 tarihli 6462 sayılı Kanun ile "özürlü" ve "sakat" ifadeleri "engelli" olarak
değiştirilmiştir.

c) 18 yaş altı çocuklar için yürürlüğe girmesi beklenen sağlık kurul rapor yönetmeliğinin
adında, engelli ibaresi yerine "özel gereksinimli birey" ifadesi vardır (ÇÖZGER Yönetmelik
Taslağı).

ENGELLİLİĞE DAİR KAVRAMLAR

Özürlülük (impairment): Kişinin fizyolojik, psikolojik, anatomik yapı ya
da işlevlerindeki herhangi bir eksiklik ya da anormalliktir.

Sakatlık (disability): Özürlülük sonucu oluşan ve normal bir insanın başarı ile
sonuçlandırabileceği herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirmede ortaya çıkan bir
eksiklik ya da sınırlamadır.

Engellilik (handicap): Yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak,
özürlülük ve sakatlılık sonucu oluşan, o birey için normal olan bir işlevin yerine
getirilememesi, tamamlanamaması ya da eksik kalmasıdır.

Özürlülük, Sakatlık ve Engellilik Tanımları (DSÖ,1980)

Her bir kavramın farklı anlamları vardır.

Özürlü: Geçirilmiş bir kaza sonucu her iki bacağını
kaybeden bireydir.

Sakat: Her iki bacağı olmayan bir bireyin yürüyememesi
halidir.

Engelli: Tekerlekli sandalye kullanan kişinin rampa ya da
asansör olmaması nedeniyle okuldaki sınıfına çıkamaması
durumudur.

ENGELLİLİĞE DAİR KAVRAMLAR
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İnsan hakları kavramının gelişmesi ile dünyada ve ülkemizde engelli tanımlarında;
eşitlik, topluma tam ve etkin katılım vurgusu yapıldığı görülmektedir.

Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından
dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını
kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireydir (Engelliler Hakkında
Kanun).
Engelli kişiler; çeşitli engellerle karşılaşmaları halinde diğerleriyle eşit bir şekilde
topluma tam ve etkili şekilde katılmalarını engelleyen uzun süreli fiziksel, zihinsel,
ruhsal ve duyusal sakatlığı olan kişilerdir (BM Engelli Hakları Sözleşmesi).

ENGELLİLİĞE DAİR KAVRAMLAR

Engelliliğin Nedenleri:
a) Doğum öncesine ait nedenler: Kalıtımsal hastalıklar, enfeksiyon (kızamıkçık,
menenjit, toksoplazma, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar), enzim eksiklikleri,
Radyasyona maruz kalma, travmalar, beslenme yetersizliği, madde kullanımı,
stres.
b) Doğum sırasında ortaya çıkan nedenler: Prematür doğum, zor doğum,
oksijensiz kalma, travmalar
c) Doğum sonrası nedenler: Kazalar, savaşlar, terör olayları, hastalıklar, yoksulluk,
yoksunluk.

Engelliliğin nedenlerinin çoğu, önlenebilir nedenlerdir.

ENGELLİLİĞİ ANLAMAK

Engel türleri şunlardır;

• Ortopedik engelliler,
• Görme engelliler (az gören, kör, gece körlüğü vb.),
• İşitme engelliler (sağır, az işiten vb.),
• Zihinsel engelliler (mental retardasyon, down sendromu vb.),
• Ruhsal engelliler (şizofreni, OKB, bipolar kişilik bozukluğu vb.),
• Kronik/süreğen hastalık (diyabet, böbrek yetmezliği, Metabolik hastalıklar vb.)
• Nöro-Gelişimsel bozukluklar (Otizm, yaygın gelişim bozukluğu, asperger

sendromu, atipik otizm vb.)
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
• Çoklu engel grupları (engel gruplarının iki ya da daha fazlasının birlikte olması).

ENGELLİLİĞİ ANLAMAK

Engelliliğe kuramsal yaklaşım
Mackelprang ve Salsgiver, engelliliğin açıklanmasında engelliliği;
1. Moral (ahlaki) model,
2. Medikal (tıbbi) model,
3. Sosyal model
olarak ele almış ve bu modellerle açıklamaya çalışmışlardır.

Son yıllarda, insan hakları ve temel insan ihtiyaçları yaklaşımlarının öne çıkması,
eşitlik ve sosyal adalet mücadelesinin güçlenmesi ile birlikte, engelliliğin
tanımlanmasında ve açıklanmasında insan hakları yaklaşımı belirleyici olmuştur.

ENGELLİLİĞİ ANLAMAK

Engelliliğe kuramsal yaklaşım

1. Moral Model: Ortaçağ sonuna dek hakim olan en eski modeldir. Engellilik,
doğrudan günahkarlık ve kötülüğe bağlıdır. ‘’Sakat olan kötüdür, uğursuzdur’’.

2. Medikal Model: Aydınlanma Dönemindeki bilimsel bakış açısı ile ortaya
çıkmıştır. Sakatlık, tıbbın konusudur, sakatlar hasta kişilerdir. Bu model,
rehabilitasyon hizmetlerinin gelişimini sağlamıştır. ‘’Engellilik tedavi edilirse
ortadan kalkar’’.

3. Sosyal Model: Tıbbi modele tepki olarak ortaya çıkmıştır. ‘’Engelliliğin sebebi;
toplumsal ve çevresel engellerdir’’.

4. İnsan Hakları Yaklaşımı: Engelli bireyi, yardım değil hak öznesi olarak
görmektedir. Sosyal ve tıbbi modelin tamamlayıcısıdır.

Kaynak: İçli T., Karataş K., Engellilere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Referans Politika Belgesi, Ankara, 2014

ENGELLİLİĞİ ANLAMAK

• Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engellidir. Bu orana göre dünyada 1

milyardan fazla insan engellidir (DSÖ, 2008).

• Bunların yaklaşık 95 milyonu çocuktur.
(Dünya Engellilik Raporu, 2011).

• Ülkemizde nüfusun %12.9’u engellidir.
(TÜİK, 2002 Özürlüler Araştırması)

ENGELLİLİĞİ ANLAMAK

Dünyada ve Ülkemizde Engellilik Oranları
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Genelgenin amacı: Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimin tam ve sürekli
olarak sağlanması, sağlık hizmetlerinin engelli bireylerin durumlarına uygun
ortamlarda hızlı, verimli, mağdur edilmeden karşılanması ve sağlık bakım
kalitesinin yükseltilmesidir.

Eğitimin amacı: Genelge Madde 11: ‘’Özürlülere sunulan sağlık hizmetleri
konusunda ilgili personel hizmet içi eğitim programlarına alınacak ve eğitimlerinin
sürekliliği sağlanacaktır’’.

Amacımız; engelli bireylerin Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nden,
Anayasa’dan ve Engelliler Hakkında Kanun’dan doğan haklarından tam ve eşit
biçimde yararlanmasını sağlamak, dolayısıyla sağlık bakım kalitesini yükseltmektir.

ENGELLİ KİŞİLERE YÖNELİK SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (2010/79)
Genelge Hükümleri

 Sağlık kuruluşlarında özürlü ve yaşlı hastalara hizmet alımlarını kolaylaştıracak,
işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin
edilecektir.

 İşitme özürlü hastalarla iletişimi sağlamak üzere işaret dili bilen personel
istihdam edilecektir.

 Özürlü ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık
kuruluşuna nakli gerektiğinde, imkanlar ölçüsünde transferi sağlanacaktır.

 Sağlık kuruluşunun otoparkında özürlü personel ve özürlü hastaların araçları
için yer ayrılacak ve ayrılan yer standartlara uygun olarak işaretlenecektir.

 Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca cevap verecek sayıda
özürlü nakil aracı temin edilerek hizmete sunulacaktır.

Kalite Yönetim Birimi

Genelge Hükümleri

 Düzenlemelerin TSE Standartlarına uygun olarak yapılması,
 Ortak alanlarda ve asansörlerde her özür grubundaki kişilerin algılayabileceği

şekilde yazılı, sesli ve görsel yönlendirmelerin yapılması,
 Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu vb. gibi ortak alanların her özür

grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi, tekerlekli sandalye transferini
kolaylaştıracak ve tekerlekli sandalye manevrasına imkan verecek şekilde
gerekli görülen alanların tutunma barlarıyla desteklenmesi suretiyle
düzenlemelerin yapılması,

 Görme özürlüler için ortak alanlarda takip izi oluşturulması,
 Sağlık kuruluşlarında, özürlülerin ve yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri

belirten tabelaların kolayca görebilecekleri yerlere asılması, söz konusu
bilgilere görme özürlülerin ulaşmalarını teminen Braille Alfabesinin de
kullanılması, sağlanacaktır.

Kalite Yönetim BirimiSağlık Hizmetlerinde Engelli Bireylerle Etkin İletişim ERİŞİLEBİLİRLİK NEDİR?

Erişilebilirlik;
 Ortak kullanılan tüm sosyal/yaşam alanlarının ve yapıların engelli bireylerin

kullanımına uygun hale getirilmesidir.
 Sadece fiziki uygunluğu değil aynı zamanda engellilerin her türlü bilgiye erişimini ve

iletişim kanallarını diğerleri ile eşit biçimde kullanmalarını da ifade eder.
 Erişilebilir sağlık hizmeti; engellilerin sağlık hizmetinden tam ve eşit biçimde

yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Hastaneler, erişilebilirlik uygulamaları için 2012 yılında yayınlanmış
‘’Sağlık Kurumlarında Engelliler İçin Temel Ulaşılabilirlik Rehberini’’
dikkate alırlar.

ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARI

Bazı engelli bireylerin engel durumları görünür biçimdedir.

Görünür bir biçimde engeli olmayan hastalar, muayene ve tetkiklerde öncelik
hakkı istediğinde kendisinden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüklerinden almış oldukları engelli kimlik kartı, kart yoksa; doğrudan
engelli sağlık raporunu ibraz etmeleri istenebilir.

HASTANE İŞLEMLERİNDE ENGELLİLİĞE DAİR BELGE İSTENMESİ
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Muayenede Öncelik Sırası

 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin Genelge (2017/19) herkesin
göreceği şekilde (Braille Alfabesi ile basılmış, iri puntoda ve dikkat çekici renkte
hazırlanmış) asılmalıdır.

 Engelli hastaların muayede öncelik sırası, acil vakalardan hemen sonra ikinci
sıradadır.

 Röntgen, EKG, EKO, EMG gibi işlemlerde de engellilere öncelik hakkı vardır.

 Kucakta taşınan, tekerlekli sandalye kullanan, aşırı hareketli ya da şiddete
eğilimli engelli çocuğu ile muayeneye gelen engelli yakınlarının muayenede
öncelik hakkına ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu hastalara öncelik verilmesi
hekimin inisiyatifindedir.

Engelli bireyler ve aileleri için hastaneye gelmek rutin bir işlem gibi görünse de
stres seviyesini yükselten bir durumdur. Hastaneye gelinceye dek, otobüste, yolda,
insanların arasında birçok zorlukla karşılaşmış olabilirler.
Bu nedenle hastanede karşılaşacakları küçük de olsa bir sorun, onlar için büyük bir
sorun olarak algılanabilir.

Kalıcı çözüm buluncaya dek, makul çözümler bulunması zorunluluktur. Anlık çözüm
bulmak; kişilerdeki ‘’çözümsüzlük’’ algısını giderir.

İletişimin gerçekleşmesi için gerekli unsurlardan bir ya da bir kaçında engel varsa
ne yapmalıyız? Sizi duymuyor, görmüyor, anlamıyorsa nasıl bir yol bulmalıyız?

ÇÖZÜM: ETKİN/ERİŞİLEBİLİR İLETİŞİM

Tüm Sorunlara Anında Çözüm Bulabiliriz

Engelli Bireylerle Etkin İletişim Neden Önemli

Engelli bireylerin;

 Kendileri hakkında ne düşünüldüğünü ve haklarında neye karar verildiğini
kavrayabilmesi,

 Kendi kararını kendisinin verebilmesi,
 Zarar görmesine engel olunması (faydalı olmaya çalışırken zarar vermemek),
 Sağlık hizmetlerinden tam ve eşit yararlanmaları

için onlarla etkin iletişim kurulmalıdır.

Etkin iletişim ile bulacağınız anlık çözümler, olumlu bir diyalog kurulmasını
sağlayacağı gibi hastaneye ve çalışanlara yönelik şikayetleri de azaltacaktır.
Mesleki/evrensel etik ilke ve standartlara uygun bir hizmet anlayışı için etkin
iletişim zorunluluktur.

 Engellilik hakkında genel bilgilere sahip olunmalı.
 Bireyin engel durumunu, anlatılanı anlama ve anladığını ifade etme gibi bireysel

farklılıklarını gözlemleyebilmeli.
 Bireyin yetersizlik düzeyinin iletişime olumsuz etkisinin olabileceği bilinerek;

sorun alanlarına yönelik önlemler alabilmeli.
 Sözel iletişim yanında beden dili ve yüz ifadelerine de önem vermeli.
 Toplumsal ön yargılardan kaçınmalı.
 Yargılayıcı, suçlayıcı ifadelerden, sabırsız bir beden dilinden ve uzlaşmacı

olmayan ses tonundan kaçınılmalı.
 İşlemlerin, diğer hastalara göre daha uzun sürebileceğini unutmayınız.
 Hastanelerde iş yükü çoktur. Bir hastaya ayrılan zamanın azlığı ortadır. Ancak;

dezavantajlı bireylere yeterli zaman ayırmak önemlidir.
 sabırlı olunuz.

Etkin İletişim Becerisi

Engelli Bireylerle Etkin Bir İletişim İçin Gerekli Bilgi ve Beceriler

 Yardıma ihtiyacı varsa, ona nasıl yardım edebileceğinizi sorunuz.

 Sanki işitme güçlüğü varmış gibi yüksek sesle hitap etmeyiniz. Konuşurken arada bir

ismiyle hitap ederek, iletişimin devam ettiği mesajını veriniz.

 Yanından ayrılırken kendisine haber veriniz. Aksi halde, siz olmadan konuşmaya

devam edebilir.

 Yarı açık kapılar onlar için tehlikedir, unutmayınız.

 Yön tarifinde kendinize göre değil karşınızdaki kişiye göre sağ ve sol yanı belirtin.

 Birlikte yürüyecekseniz, o sizin kolunuza girmeli. Onun yarım adım önünden

yürüyünüz.

 Basamaklarda “iniyoruz, çıkıyoruz gibi’’ sesli uyarılar yerine basamaklara 1 adım kala

biraz yavaşlayınız. Beden hareketinizden merdiven inip çıkacağınızı anlayabilirler.

Görme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurabiliriz?

 Az görenler için yeterli ışık kaynağının olmaması ve albino hastaları için parlak

yüzeylerin önemli ölçüde görme sorunu yaşatabileceğini unutmayınız.

 Görme engelli hastaların kadın-doğum veya ürolojik muayenelerinde, kendilerini

güvende hissetmeleri için ortam ve muayene masası betimlemesi (ortamı sizin

gördüğünüz gibi tarif etme; odanın büyüklüğü, kapının kapalı ve kilitli oluşu,

muayene masasının yeri/durumu gibi) yapılmalı, mümkün ise odada gereğinden

fazla görevli bulunmamalı, mahremiyetlerine önem verildiği kendilerine ifade

edilmelidir.

Görme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurabiliriz?
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 Bilgilendirilmiş onam alırken, metni anlaşılır bir şekilde okuyunuz. Refakatçi

yardımı olmadan, yasal olarak kendisinin imza yetkisi olduğunu unutmayınız.

 Körler için Braille Alfabesi ile, az görenler için uygun puntoda hastane/birim

tanıtım broşürü hazırlanmalıdır.

 Tıbbi bir işlem için izin alınması gereken bir durum varsa, Braille Alfabesi ile ve

hastanın ihtiyacı olan puntoda hazırlanmış onam formu verilir.

 Kör bir hastaya tıbbi belgelerin okunması sırasında anlaşılır ve sakin bir ses

tonu kullanılmalı, aceleci olmayan bir tavır sergilenmelidir.

Görme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurabiliriz?

Braille Alfabesi

Altı noktadan oluşur.

1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiştir.

Görme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurabiliriz?

Bireyin hangi iletişim yolunu kullandığını anlamaya

çalışınız.

Kullandıkları iletişim yolu ya da iletişim araçları;

 İşaret dili,

 Dudak okuma,

 İşitme cihazı,

 Koklear implant (biyonik kulak),

 Yazarak

olabilir.

Bunlardan bir kaçını birlikte kullanan bireyler

de vardır.

Biyonik kulak

İşitme
cihazı

İşitme Engelli Bireyin Hangi İletişim Yolunu/Aracını Kullandığı Önemlidir

İşitme Engelli Bireylerle İletişim

 Konuşmaya başlarken önce bireyin dikkatini çekin. İhtiyaç halinde eline veya

omzuna hafifçe dokununuz.

 Göz teması kurduktan sonra konuşmaya başlayınız. Açık, net ve rahatsız

etmeyecek yükseklikte bir ses tonu ile konuşunuz.

 İşitme engelli bireyler, iletişim kurarken dudak okuma yöntemini de

kullanabilecekleri için, bulunduğunuz ortamda ışığın yeterli olmasına dikkat

ediniz.

 Konuşurken; bir şey yiyip içmeyin, elinizle ağzınızı ve yüzünüzü kapatmayınız.

 Cümleler kısa ve net olmalı. Tıbbi terimler kullanılmamalı. Kelimelerinizin ek ve

bağlaçlarını anlamaları zordur, kelimeleri yalın anlamlarıyla kullanınız. En iyi

dudak okuyucu dahi, kelimelerin en fazla %40’ını anlar.

İşitme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalıyız?

 Hastanın konuşulanları anlayamaması halinde, aynı cümleyi tekrar etmek

yerine başka kelimelerle yeni bir cümle kurun.

 Onu anlamadığınızda, anlamış gibi davranmayınız, tekrarlamasını isteyiniz.

(hecelemesini isteyebilirsiniz).

 İstemedikçe yüksek sesle konuşmayın ve gürültüye engel olun. Çünkü işitme

cihazı kullanan bireyler için yüksek sesler parazitli hale dönüşür ve anlamayı

daha da güçleştirir.

 İşitme engelli olan bireylerle yazarak veya biliyorsanız işaret diliyle iletişim

kurun. Tercüman varsa, konuşurken tercümana değil hastaya bakarak

konuşunuz.

 Bazı kişilerin, Türkçe yazmakta ve anlamakta sorunu olabileceğini unutmayınız.

İşitme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalıyız?

 Zihinsel yetersizliği olsa da her bireyin kendisi hakkında mutlaka anlayabileceği

bir şeyler olabileceğini unutmayınız.

 Açık, kısa, basit ve anlaşılır cümlelerle iletişim kurulmalıdır.

 Kavramları somut olarak anlayabilecekleri için iletişimde resimler kullanılabilir.

 Sözlü talimatlar basitleştirilmelidir.

 Yanında anne, baba ya da yasal vasisi olmasına dikkat ediniz.

 Bilgilendirilmiş onam alınmasında kendisinin de rızasını alınız. Ancak imza

yetkisi yasal vasisindedir.

 Ağır zihinsel engelli hastaların mümkünse tek kişilik odada kalmasını sağlayınız.

Zihinsel Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalıyız?
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Fiziksel / Ortopedik / Bedensel Engelli Bireylerle İletişim

Bedensel Engelli Bireyler İle Nasıl İletişim Kurmalıyız?

 Engelli çalışanlar, hastalar, ziyaretçiler ve sizlerin ziyaretçileri için; tüm ortak
kullanım alanlarının, iç ve dış mekan ayrımı yapılmaksızın erişilebilir olması
gerekmektedir.

 Poliklinik katında TSE Standartlarına uygun, tuvalet, rampa, tutunma barları,
uygun kapı/giriş genişliği vb. sağlanmış olmalı, tekerlekli sandalye ve
gerektiğinde refakat hizmeti verilmelidir.

 Danışma hizmetinde kullanılan tekerlekli sandalyelerin kullanıma hazır halde
tutulması ve hasta taşıma dışında hiçbir amaç için kullanılmaması önemlidir.

Bedensel Engelli Bireyler İle Nasıl İletişim Kurmalıyız?

 Eğer engelli birey tekerlekli sandalyede ise, onunla uzun süreli konuşacaksanız,
göz hizasına gelebilecek şekilde siz de bir sandalyeye oturunuz. Yere çökerek
konuşmayınız.

 Tekerlekli sandalye o kişinin kendine ait özel alanı olduğundan bir eşya
niyetiyle sandalyeye yaslanmayınız, onu itip çekmeyiniz.

 Kullandığı kanedyen ya da koltuk değneklerine izinsiz dokunmayınız.
 Bedensel engelli birey istemedikçe koluna girip tutmayınız. Onun rahatsız

olmasına ya da düşmesine neden olabilirsiniz.
 Hayati bir risk yoksa insan bedenine nasıl yardımcı olacağınızı bilmiyorsanız

kendisine sorunuz.
 Hastaneye yatışı gerekiyorsa, erişilebilir bir oda gerekeceğini unutmayınız.

Sağlık Hizmetlerinde Engelli Bireylerle Etkin İletişim

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin özellikleri
Kekeme olanlar, trakeostomi nedeniyle konuşamayanlar, ağız
ya da çene operasyonu geçirenler de bu grupta
değerlendirilebilir.

Bu kişiler;
 sizi anlamakta zorlanabilir,
 bir şeyi size ifade etmekte güçlük çekebilir,
 konuşurken sesleri düzgün çıkaramayabilir,
 akıcı konuşamayabilir,
 telaffuz sorunu yaşayabilir,
 ses çıkartma ile ilgili problemleri olabilir.

Bu sorunlardan biri ya da birkaçını bir arada yaşayabilirler.

Dil ve Konuşma Bozukluğunda Olan Bireylerle İletişim

 Kendisi isterse yazarak iletişim kurulabilir.
 Eğer söylediklerini anlayamadıysanız, anlamış gibi davranmayınız

“anlayamadım, benim için tekrar eder misiniz’’ diye sorabilirsiniz.
 Konuşma güçlüğü olan bireylerin cümlelerinin sonu tekrarlamaya ya da

tamamlamaya çalışılmamalıdır. Sabırla sonuna kadar dinlemek gereklidir.
 Anlaşılmayan cümlelerde açıklıkla ifade edilebilmelidir. Karşılıklı güven ilişkisinin

kurulması için bu gerekliliktir.
 Kısa cevap gerektiren sorularla onu anlamaya çalışmak, konuşması için

cesaretlendirmek ve iyi bir dinleyici olmak gereklidir.
 Bu engel grubunda, sanki zihinsel bir yetersizlik varmış gibi bir yaklaşımda

olmayınız.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalıyız?

Otizm spektrum bozukluğu; doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya
çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

En bilinen belirtileri;

 Göz teması kurmama,
 Dış dünyaya kendini kapatma,
 Adı ile çağrıldığında bakmama,
 Takıntılı davranışlar,
 Dönen cisimlere ilgi gösterme,
 Sallanmak,
 Parmak ucunda yürümek,
 Konuşmada geriliktir.

Otizmli Bireylerle İletişim

 Her bir otizmli bireyin farklı özellikleri olduğu bilinmelidir (ekolali, göz teması
kurmama, isimleriyle çağırıldıklarında tepkisiz kalma, sarılmaya, dokunulmaya
ve rutinlerinin bozulmasına aşırı tepki gibi).

 Onların dikkatini dağıtacak, agresif hale getirecek; makine sesi, koku, ışık gibi
uyaranlar konusunda dikkatli olunmalıdır.

 Konuşmayı iletişim aracı olarak kullanmayabilirler. Siz ona “nasılsın’’ diye
sorduğunuzda, onun size “nasılsın’’ diyerek karşılık vermesi, iletişimin başladığı
anlamına gelmez.

 Yapmalarını istediğiniz şeyleri komut olarak, yumuşak bir ses tonuyla
söyleyebilirsiniz. “buraya gel’’, ‘’buraya otur’’ gibi.

Otizmli Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalıyız?
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 Deyimler, kinayeler, imalar onlar için anlamsız ve akıl karıştırıcıdır. Çevresinde
olup biteni onun anlayabileceği şekilde, sade bir dille ona anlatınız.

 Tıbbi bilgileri, kendileri hakkında yapılacakları; onun göz hizasında, anlaşılır
cümlelerle kendisine anlatabilirsiniz.

 Herhangi bir tıbbi işlem yapılacağı zaman, bilgilendirilmiş onam için ailesiyle
veya yasal vasisi ile görüşmelisiniz.

 Her bir otizmli bireyin farklı özellikleri ve takıntılı davranışları olabilir. Bu
konularda ailesiyle, nasıl bir davranış geliştirileceği ya da nasıl bir ortam
hazırlanacağı konusunda işbirliği içinde olabilirsiniz.

 Ailenin tek kişilik oda talebini, otizmli bireyin durumuna göre değerlendiriniz.

Otizmli Bireylerle Nasıl İletişim Kurabiliriz?
SONUÇ OLARAK;

Engelliler için alınacak önlemler, eşitlik ilkesine aykırı değildir
(Anayasa 10. Madde).

Tüm insanlığın insan haklarını korumak, dezavantajlı bireylerin sağlık
hakkına  tam ve eşit erişimlerini sağlamak ve böylece sağlık bakım

kalitesini yükseltmek;  hepimizin sorumluluğudur.

‘’Herkes için erişilebilir, eşit ve kapsayıcı bir dünya için…’’

Sağlık Hizmetlerinde Engelli Bireylerle Etkin İletişim

FARMAKOVIJILANS UYGULAMALARI TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS
UYGULAMALARI

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Tarihçe

Meydana Gelen Gelişme Tarih

• Türk İlaç Advers Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nin (TADMER) kuruluşu 1985

• DSÖ Uluslararası İlaç İzleme İşbirliği Merkezine üye olunması 1987

• Bakan Oluru ile ‘İlaç Güvenliği İzleme, Değerlendirme Şube Müdürlüğü’nün kurulması 24 Kasım 2004

• ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu’nun kurulması 14 Ocak 2005

• ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in
yayımlanması

22 Mart 2005

• ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe
girmesi

• TADMER’in adının TÜFAM olarak değiştirilmesi
30 Haziran 2005

• ‘Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri için Farmakovijilans Kılavuzu’nun oluşturulması 6 Temmuz 2005

• Farmakovijilans Denetimlerinin Yürütülmesine İlişkin Kılavuz’un oluşturulması Ocak 2009

• Risk Yönetim Sistemleri Kılavuzu’nun oluşturulması Ocak 2011

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile
Farmakovijilans Çalışmaları Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı sorumluluğu altında yürütülmesi

Mayıs 2012

Farmakovijilans

Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların

saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel

çalışmalardır.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI
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Advers Etki Nedir?

Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya

tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya

değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya

çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etkidir.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Ciddi Advers Etki Nedir?

• Ölüme

• Hayati tehlikeye

• Hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamasına

• Kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş göremezliğe

• Konjenital anomaliye veya doğumsal bir kusura neden olan advers etkidir.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Beklenmeyen Advers Etki Nedir?

Beşeri tıbbi ürüne ait kısa ürün bilgileri (KÜB) ile niteliği, şiddeti veya

sonlanımı açısından uyumlu olmayan advers etkidir.

Ayrıca, KÜB’de belirtilen, ancak bu üründe ortaya çıktığı özel olarak

vurgulanmamış, sınıfla ilgili etkileri de kapsamaktadır.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Beşeri tıbbi ürünlerin; rutin kullanımı esnasında  hastada bir veya daha fazla

beşeri tıbbi ürünün kullanımı ile ortaya çıkan sağlık mesleği mensubu

tarafından, firmaya ve TÜFAM’a ‘Advers Etki Bildirim Formu’ doldurularak

veya Formun bulunmaması halinde yazılı olarak bildirilmesidir.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Spontan Bildirim Nedir?

Asgari Raporlanabilirlik Kriterleri

• Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir sağlık mesleği mensubu,

• Kimliği tespit edilebilir bir hasta,

• En az bir şüpheli madde/tıbbi ürün,

• En az bir şüpheli advers etki.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

• Asgari bilgi, bir raporun sunulması için gerekli olan en az miktardaki bilgidir.

• Takiben elde edilebilecek detaylı bilgilerin edinilmesi ve sunulması için

gereken çaba gösterilmelidir.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Sağlık Mesleği Mensuplarının Sorumlulukları

Mesleki sorumluluk, ciddi ve beklenmeyen advers etkileri ;

• doğrudan veya görev yaptıkları sağlık kuruluşlarındaki

farmakovijilans irtibat noktası aracılığı ile 15 gün içinde TÜFAM’a

Sağlık Mesleği Mensupları tarafından bildirilmesini gerektirir.
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TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumlulukları

TÜFAM’a bilgi akışını sağlamak üzere;

• hastane yönetimi tarafından farmakovijilans irtibat noktası sorumlusunun

görevlendirilmesi

• bir eczacı veya hekim sorumlu kişinin ismi, mesleki özgeçmişi ve iletişim

bilgilerinin Bakanlık’a bildirilmesi  sağlık kurum ve kuruluşlarının

sorumluluğundadır.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Farmakovijilans İrtibat Noktası

• Advers etkileri bildirim yapmaya teşvik etmelidir.

• Farmakovijilans verilerini toplamalı ve TÜFAM’a iletmelidir.

• Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını yapmalıdır. (şahıs veya birim)

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Farmakovijilans İrtibat Noktası

• 2012 Aralık ayından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte gerçekleştirilen

pilot proje kapsamında hasta ve hasta yakınlarının bildirim yapabileceği

elektronik sistem hayata geçirilmiştir.

• Hastalar ve hasta yakınları  www.titck.gov.tr adresinde yer alan ‘İlaç Yan Etkisi

Bildirimi’ bağlantısını tıklayarak bildirim yapabilirler. Sisteme giriş için e-posta

adresinin olması yeterlidir.

• Ayrıca  www.titck.gov.tr adresinde yer alan ‘TUFAM’ bağlantısı tıklanarak

‘Farmakovijilans’ ile ilgili bilgi edinilebilmektedir.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Sağlık Mensuplarınca Advers Reaksiyon Bildirim Usulleri

• Advers reaksiyon bildirim formunu bilgisayarınıza indirerek formu
doldurabilir ardından tufam@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

• Formun çıktısını alarak faks (+90 312 218 35 99) ya da posta ile formun
altında bulunan adrese gönderebilirsiniz.

• Hastanenizde bulunan farmakovijilans irtibat noktalarına bildirim
yapabilirsiniz.

• Ücretsiz 0 800 314 00 08 numaralı hattı sabit hatlardan 09:00-18:00
saatleri arasında arayarak bildirim yapabilirsiniz.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Gizlilik

• Bakanlığa yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde bulunan sağlık

mesleği mensubunun kimliği, adresi Bakanlıkça gizli tutulur. Bu kişilerin

rızası olmaksızın bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM personeli dışındaki

kişilere açıklanamaz.

• Ruhsat/izin sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği

mensupları da aynı gizlilik esaslarına uyar.

TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Özet

• Piyasaya yeni çıkan ilaçlarla görülen tüm şüpheli advers etkiler

• İyi bilinen veya güvenli olduğu kabul edilen ilaçlar için tüm ciddi ve

beklenmeyen advers etkiler

• Sıklığında artış meydana gelen advers etkiler

• İlaç-ilaç, ilaç-gıda veya ilaç-gıda katkı maddeleri ile olan etkileşmeler sonucu

meydana gelen advers etkiler

• Gebelik ve emzirme sırasında ilaç kullanımına bağlı sorunlar

• İlacın intihar eğilimine ve bunun devamında şüpheli ilacın veya başka ilaçların

doz aşımına neden olduğuna işaret eden durumlar

http://www.titck.gov.tr/
http://www.titck.gov.tr/
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TÜRKİYE’DE FARMAKOVİJİLANS UYGULAMALARI

Özet

• Türkiye'de ruhsatlı/izinli olmayan, ancak şahsi tedavi için Bakanlıkça ithal edilmesine

izin verilen beşeri tıbbi ürünler ile, Türkiye'de ruhsatlı ürünlerin onaylanmamış

endikasyonda şahsi tedavi amaçlı ve reçete onaylanması sureti ile kullanımı esnasında

ortaya çıkan advers etkiler

• Hayati tehlike taşıyan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, aşılar ve

kontraseptifler başta olmak üzere meydana gelen etkisizlik olayları

• Ciddi ve beklenmeyen advers etkilere yol açan yanlış kullanım ve suiistimal olayları

TÜFAM’a bildirilmelidir!

HASTA GUVENLIGI EGITIMLERI-1
(Transfer, dusme, kımlık, MAVI-PEMBE-BEYAZ KOD)

HASTA GÜVENLİĞİ-1

HASTA GÜVENLİĞİ

Sunu Planı

• Hasta güvenliği nedir?

• Hasta Transferi

• Hasta Düşmeleri

• Hasta Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması

• Mavi Kod

• Pembe Kod

HASTA GÜVENLİĞİ

Hizmet alan tüm paydaşların zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden
öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak
için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleridir.

Hasta Güvenliği
Hasta Güvenliğinde Temel Hedefler

Hata oluşumunu
engelleyecek tasarımlar

yapmak

Hataları hastaya ulaşmadan
önce belirlemek ve

raporlamak

Hataların düzeltilmesini
sağlayacak önlemler almak

HASTA GÜVENLİĞİ

Hasta güvenliği, süreçlerdeki basit hataların hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek

şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmak ve hataların hasta ve sağlık

çalışanlarına ulaşmadan belirlenmesini, raporlanmasını, düzeltilmesini sağlayacak

önlemleri almak anlamına gelmektedir.
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Güvenli Hasta Transferi

Güvenli Hasta Transferinde Amaç

• Hastanın tetkik ya da tedavi amacıyla;

bir klinikten diğerine

ameliyathaneye,

hastane dışı sağlık kurumuna

transferinin güvenli bir şekilde yapılmasıdır.

Güvenli Hasta Transferinde

• Transfer sırasında hastanın güvenliği sağlanmalı

• Transferi yapan kişi kendi beden mekaniğini korumalı

• Hasta sedye ile taşınıyor ise sedye kenarlıkları kaldırılmalı

• Tekerlekli sandalye ile taşınacak hastanın güvenli yerleşimi sağlanmalı

• Transfer sırasında hastanın mahremiyetine dikkat edilmeli

• Yataktan sedyeye/sandalyeye hemşire gözetiminde alınmalı

• Transfer sırasında yeşil yonca figürü hastanın yanında olmalı

• Transfer sırasında hastanın kol bandı olduğundan emin olunmalı, hastaya da

kimliği sorulmalı

Güvenli Hasta Transferinde

• Adli vaka ise mutlaka polis eşliğinde transfer yapılmalı

• Transfer edilecek sedye/sandalye üzerindeki örtü temiz olmalı

• Kenarlıklarının güvenli olduğundan emin olunmalı, frenleri kilitli olmalı

• Hasta dosyası sedyenin üzerine konmamalı

• Sedye/sandalye kemerleri vb bağlı olmalı

• Bulaşıcı hastalık açısından gerektiğinde koruyucu eldiven, önlük vb

giyilmeli

• Yatak ile transfer edilecekse yatak kenarları kaldırılmalı

Güvenli Hasta Transferinde

Çarşaf Kullanarak Hastanın Yataktan
Sedyeye/Sedyeden Yatağa Alınması

• Hasta yatakta yan döndürülür.

• Çarşaf hastanın sırt tarafından, yatağın üzerine serilir.

• Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşafın içine alınır.

• Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir.

• Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır.

Güvenli Hasta Transferinde
Hastanın Yataktan Tekerlekli Sandalyeye Alınması

• Sandalye yatağın yanına getirilir

• Sandalyenin frenleri kilitlenir

• Hastaya işlem açıklanır

• Hastanın önce oturması sağlanır, ayakları yataktan aşağı sarkıtılır

• Sandalyenin ayaklık kısmı dış yanlara açılır

• Hasta kaldırılır ve sandalyeye alınır.

Hasta Düşmeleri

Düşmeler, tüm dünyada sağlık bakım kurumlarında

önemli bir hasta güvenliği problemi olarak belirtilmektedir.

Düşmeler bireyde;

• yaralanma ve fonksiyon kayıplarına,

• hastanede kalış süresinin uzamasına,

• tedavi maliyetinin artmasına,

• yaşam kalitesinin azalmasına,

• anksiyete ve korku gelişmesine,

neden olmaktadır.

HASTA GÜVENLİĞİ
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Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

HASTA GÜVENLİĞİ

Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesi ile hastayı

ikincil yaralanmalardan korumak, sağlık personelinin en önemli

yasal ve etik sorumluluklarından biridir.

Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

HASTA GÜVENLİĞİ

Hasta düşmelerine ilişkin olarak

• Yetişkinlerde «İTAKİ DÜŞME ÖLÇEĞİ»,

• Çocuklarda «HARİZMİ DÜŞME ÖLÇEĞİ» kullanılabilir.

Hastaların hastane ortamında düşmesinin tamamen önlenemeyeceği
ancak uygulanacak etkin koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği
belirtilmektedir.
Bu anlamda, en yaygın yaklaşım, öncelikle risk düzeyinin tanılanmasıdır.

Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

HASTA GÜVENLİĞİ

• Hasta ilk defa kliniğe kabul edildiğinde Hasta Düşme Risk Ölçeği doldurulur.
• Hasta düşme riski yönünden değerlendirilir.
• Belirlenen risklere yönelik önlemler uygulanır.

Standart önlemler;
• Düşme riskinin yüksek olduğu bölgelere uyarıcı tabela, resim ile uyarı levhaları
konularak hastaların bu bölgelerde daha dikkatli olmaları sağlanır.
• Yerler temiz ve düzenli olmalıdır.
• Hastanın sık sık kullanacağı eşyalar yakınına yerleştirilmelidir.
• Hasta yardım istemesi konusunda bilgilendirilir.
• Kaymayan ayakkabı veya terlik kullanması sağlanır.
• Hastanın hijyen, tuvalet v.b ihtiyaçları için destek olunur.
• Eğer gereksiz ise ortamdaki fazla malzemeler uzaklaştırılır.
• Yatak ve tekerlekli sandalyelerin tekerlekleri kilitli tutulur.

Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

HASTA GÜVENLİĞİ

Standart önlemlere ek olarak;
• Çalışanlar düşme riski yüksek olan hastalar konusunda bilgilendirilir.
• Hasta yatağı en alt seviyeye getirilir.
• Hastanın yanında hasta yakınının kalması sağlanır.
• Oda kapısı açık tutulur.
• Oda ışıklandırması arttırılır.
• Düşme riskli hasta odası kapılarına “        ” figürü asılmalıdır.
• Bu kategorideki hastaların düşme değerlendirmesi belirli aralıklarla yapılmalıdır.

Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

HASTA GÜVENLİĞİ

Aşağıdaki koşullardan biri ve/veya fazlası oluşursa yeniden
değerlendirme yapılır.
• Ameliyat veya işlem öncesi yapılan premedikasyon sonrası,
• Ameliyat veya müdahale sonrası, anestezi veya sedasyon sonrası,
• Hastanın düşmesi sonucu,
• Hastanın hali hazır durumunun kötüleşmesi, nörolojik durumunun
ağırlaşması durumunda değerlendirme yeniden yapılır.

Düşen hasta için ;
• Düşme Olay Bildirim Formu doldurulup kalite yönetim birimine gönderilir.
• Kısıtlama en son çözüm olarak kullanılır.

Hasta Kısıtlama

HASTA GÜVENLİĞİ

Gerektiğinde, fiziksel hareket kısıtlaması uygulaması aşağıdaki kurallar
çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

• Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmelidir.
• Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalıdır.

Tedavi planında;
• Uygulamanın başladığı tarih ve saat,
• Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,
• Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.

Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.
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Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi

HASTA GÜVENLİĞİ

Kimlik Tanımlayıcı: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını
sağlamak üzere, kimlik doğrulaması için kullanılan tanımlayıcıdır.

Kimlik Doğrulama: Doğru hastaya doğru işlemin yapılmasını
sağlamak üzere tıbbi hizmet alan bireyin doğru kişi olduğunun güvenilir
bir şekilde belirlenmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

Hastaların Doğru Tanımlanması

HASTA GÜVENLİĞİ

Kimlik tanımlayıcıda neler olmalı?
 barkotlu,
 protokol numarası,
 hasta adı-soyadı,
 doğum tarihi (gün/ay/yıl)

Kimlik tanımlayıcı ne renk olmalı?

a) Yatışı yapılan her hastada ….. Beyaz

b) Alerjik hastalarda …….......... kırmızı

Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır

HASTA GÜVENLİĞİ

c) Doğum sırasında kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi

 Aynı seri numaralı anne-bebek kimlik tanımlayıcısı kullanılmalı,

 Annedeki beyaz kimlik tanımlayıcı bebeğin cinsiyetine göre belirlenen kimlik tanımlayıcı ile

değiştirilmeli,

 Bebeğin kimlik tanımlayıcısında; annenin adı-soyadı, bebeğin doğum tarihi (gün/ay/yıl)

bilgileri ve anne veya bebeğin protokol numarası bulunmalıdır.

Hastaların Doğru Tanımlanması Hasta Kimliğinin Doğrulanması

HASTA GÜVENLİĞİ

Ne zamanlar yapılmalı?
•Herhangi bir test, girişim veya tedaviden önce,
•İlaç hazırlama ve uygulamadan önce,
•Kan ve kan bileşenlerini uygulamadan önce,
•Klinik testler için örnek almadan önce,
•Hasta transferinde,

 Hasta adı soyadı tek bir öğe olarak kabul edilmektedir.

 Oda numarası veya yer, kimliklendirme için kullanılamaz.

Hasta Kimliğinin Doğrulanması

• Hasta bilekliğinin kol bileğine takılamadığı durumlarda, ayak

bileğine, ayak bileğine takılamadığı   durumlarda hastanın

yatak başına kimlik tanımlayıcı sabitlenir.

• Hastanın kimlik doğrulaması için kimlik tanımlama bilekliği

takılmadan önce ilgili sağlık personeli tarafından hasta ve

hasta yakınına kullanımı, korunması, değiştirilmesi ve

çıkarılması konusunda  kimliklendirmenin önemi hakkında

bilgi verilir.

HASTA GÜVENLİĞİ

Kimlik Tanımlayıcıların Değiştirilmesi

Kimlik belirleyiciler aşağıdaki durumlarda değiştirilir:

• Bileklik zarar gördüğünde (kopma vs.)

• Enfekte meteryal sıçradığında

• Etiketi okunamayacak kadar zarar gördüğünde

• Klinik değişikliğinde

HASTA GÜVENLİĞİ

Allerji tespit edildiğinde beyaz kimlik tanımlayıcı  değiştirilip kırmızı
kimlik tanımlayıcı bileklik takılır.
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Kimlik Tanımlayıcıların Çıkarılması

Kimlik belirleyiciler aşağıdaki durumlarda çıkarılır:

• hasta ex olduğunda

• hasta eve izinli çıktığında

• hasta taburcu çıkışlarında klinikten ayrılmadan önce

HASTA GÜVENLİĞİ MAVİ KOD NEDİR?

AMAÇ: Hastanemizde kardiopulmoner arrest (kalp durması) durumunda sağlık

personelinin hızlı ve güvenli bir şekilde hastanın canlandırılması için, sorumlu ekibin

en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.

MAVİ KOD 2222

Ekip olay yerine geldiğinde çağrının başlatıldığı telefondan aynı numara
aranır ve “2” rakamı tuşlanarak çağrı sonlandırılır.

Mavi kod ekibi gelene kadar CPR’a başla

BEYAZ KOD NEDİR?

Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu zaman olay yerine en

yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek olayı çözümlemesi ve kayıt altına

almasıdır.

BEYAZ KOD 1111

Ekip olay yerine geldiğinde çağrının başlatıldığı telefondan aynı numara
aranır ve “2” rakamı tuşlanarak çağrı sonlandırılır.

Güvenlik ekibi gelene kadar kameraların görüş alanında olacak şekilde
kendi güvenliğini sağla

PEMBE KOD NEDİR?

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşabilecek yeni doğan/bebek/çocuk

kaçırma olayını engellemeyi amaçlar.

PEMBE KOD 3333

Ekip olay yerine geldiğinde çağrının başlatıldığı telefondan aynı
numara aranır ve “2” rakamı tuşlanarak çağrı sonlandırılır.

Güvenlik ekibi gelene kadar klinik çıkışlarını kapat

KIRMIZI KOD NEDİR?

Hastanemiz binalarında, herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde

müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla

hazırlanmış acil uyarı kodudur.

KIRMIZI KOD 1110

HASTA GUVENLIGI EGITIMLERI-2
(GUV.CERR,SOZEL ISTEM, ILAC GUV.)
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HASTA GÜVENLİĞİ-2

HASTA GÜVENLİĞİ

Sunu Planı

• Güvenli Cerrahi uygulamaları

• Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

• İlaç Güvenliği

• Sözel İstem Uygulaması

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Dünya Sağlık Örgütünün 2008 yılında başlatmış olduğu ‘Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır’

projesi kapsamında, Bakanlığımız, Hizmet Kalite Standartlarında güvenli cerrahi

uygulamalarına yer vererek bu projeyi ülkemizde de hayata geçirmiştir.

Bu proje kapsamında Güvenli Cerrahi Kontrol ListesiTR sağlık çalışanlarının

kullanımına sunulmuştur.

Ameliyat olan her hastada kontrol listesinin kullanılması cerrahide tıbbi hataların

engellenmesini sağlamış olacaktır. Ayrıca güvenli cerrahi uygulamaları cerrahi ekiplerin

başarısını artıracak, bununla birlikte hasta memnuniyetinin sağlanmasına da katkıda

bulunacaktır.

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Cerrahi işlem güvenliği için; Güvenli cerrahi kontrol listesi her birimde ilgili personel

tarafından doldurulur.

• Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının

yapılması sağlanır ve ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır.

• Anestezi cihazının, ameliyat öncesi gerekli kontrolleri yapılır.

• Cerrahi işleme başlamadan önce tüm ekipmanların mevcut ve fonksiyonel olduğu

kontrol edilir.

• Yapılacak uygulamanın eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için anestezi masası

kontrol edilir.

• Ameliyattan hemen önce durdurma, son kontrol uygulaması mutlaka yapılır ve Cerrahi

Güvenlik Kontrol Listesi ekip tarafından duyulacak şekilde okunarak doldurulur.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ FORMU

DOKÜMAN NO:

AH.FR.01
YAYIN TARİHİ:20.08.2016 REVİZYON NO:01 REVİZYON TARİHİ:12.02.2018 SAYFA :1 / 2

I. Klinikten Ayrılmadan Önce

1. Hastanın; 9. Hastanın kendisinden 26. Gerçekleştirilen ameliyat için sözlü olarak

Kimlik bilgileri Kimlik bilgileri Evet Hasta,

Ameliyatı Yapılan ameliyat

Ameliyat bölgesi Evet Ameliyat bölgesi, teyit edildi.

2. Hastanın rızası kontrol edildi mi? 18. Kritik olaylar gözden geçirildi mi?

Evet 10. Ameliyat bölgesinde işaretleme var mı? Tahmini ameliyat süresi Evet/Tam     Hayır

3. Hasta aç mı? Var Beklenen kan kaybı 28. Hastadan alınan numune etiketinde

Evet  Hayır… İşaretlenme uygulanamaz
Hastanın adı doğru yazıl ı

Numunenin alındığı bölge yazıl ı

Evet  Hayır…

Evet
19. Ameliyat bölgesi tıraşı yapıldı mı?

Evet  Hayır…

Anestezistin önerileri

20. Profilaktik antibiyotik sorgulandı mı?

Evet  Hayır… Evet Kesiden önceki son 60 dakika içerisinde uygulandı

Antibiyotiğin adı ve dozu (Yazınız)

6. Ameliyat öncesi gerekli özel işlem var mı? 13. Hastanın bilinen bir alerjisi var mı? 21. Kullanılacak malzemeler hazır mı?

Lavman Mesane Kateterizasyonu Yok Var Evet Hayır Cerrahın önerileri:

Varis Çorabı Özel Tedavi protokolü 14. Gerekli görüntüleme cihazları var mı? 22. Malzemelerin Sterilizasyonu uygun mu?
Diğer Hayır Yok Var Evet Hayır

23. Kan şekeri kontrolü gerekli mi?

Yok

Evet Hayır

Evet  Hayır… Var; uygun damar yolu erişimi ve 24. Antikoagülan kullanımı var mı? Evet

sıvı planlandı Evet Hayır

Evet 25. Derin Ven Trombozu profilaksisi gerekli mi?

Evet Hayır

Liste Sorumlusu: Liste Sorumlusu: Liste Sorumlusu: Liste Sorumlusu:

Ad-Soyad, İmza Ad-Soyad, İmza Ad-Soyad, İmza Ad-Soyad, İmza

* Her bölüm, i lgi l i  sorumlular tarafından sesli  olarak kontrol edilerek işaretleme yapılmalıdır.

30. Hastanın ameliyat sonrası

gideceği bölüm teyit edildi mi?

29. Ameliyat sonrası kritik gereksinimler

gözden geçirildi mi?

27. Alet, spanç/kompres ve iğne

sayımları yapıldı mı?

16. Ekipteki kişiler kendilerini ad,

soyad ve görevleri ile tanıttı mı?

17. Ekipten bir kişi sesli olarak hastanın kimliğini,

yapılan ameliyatı, ameliyat bölgesini teyit etti mi?

7. Ameliyat için gerekli olacak özel malzeme,

implant, kan veya kan ürünü hazırlığı teyit edildi

mi?

8. Hastanın gerekli laboratuvar ve radyoloji

tetkikleri mevcut mu?

Hastanın Risk Değerlendirmesi

Hastanın ameliyatı i le i lgi l i  rızası

Doğrulandı.

11. Anestezi Güvenlik Kontrol listesi

tamamlandı mı?

12. Pulse oksimetre hasta üzerinde

ve çalışıyor mu?

15. Hastada 500 ml ya da daha fazla

kan kaybı riski var mı?

Hastanın Adı Soyadı

Ameliyat/Bölgesi

Ameliyat Tarihi

II. Anestezi Verilmeden Önce III. Ameliyat Kesisinden Önce IV. Ameliyattan Çıkmadan Önce

4. Hastada makyaj/oje, protez,

değerli eşya var mı?

5. Hastanın kıyafetleri tümüyle çıkarılıp

ameliyat önlüğü ve bonesi giydirildi mi?

Ameliyatı

Ameliyat bölgesi doğrulandı

Olası anestezi riskleri

Hastanın pozisyonu

Amel iyat s ıras ında  gerçekleşebi lecek

beklenmedik olaylar

Profi laksi Uygulanmadı
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Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Yanlış hasta ve yanlış ameliyat bölge uygulamalarının önlenmesinde;

• Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği

çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır.

• Ameliyat öncesi serviste hasta ile ilgili son kontroller doktor tarafından yapılarak,

hastanın da katılımıyla ameliyat bölge işaretleme süreci gerçekleştirilir.

• Hastaya ameliyat öncesi servis hemşiresi tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılır ve

hasta, dosyası ile birlikte sağlık personeli eşliğinde ameliyathaneye  gidilir.

• Hasta ameliyathaneye kabul edilirken, ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknisyeni

tarafından kimlik doğrulama işlemi yapılarak beraberce teslim alınır.

Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Cerrahi işlemlerde ameliyat bölge işaretleme sürecinde uygulanacak kurallar şu şekildedir;

• Cerrahi bölge işaretlemesi hasta ameliyathaneye gitmeden önce yapılır.
• Ameliyat bölge işaretleme için promarker kalemi kullanılır.
• Yapışkan Cerrahi bölge işaretleyicileri kullanılmaz.
• İşaret ameliyat bölgesine veya yakınına belirgin ve silik olmayacak şekilde ameliyat bölgesi (AB)
olarak yazılır. X işareti kullanılmamalıdır.
• Ameliyat bölge işaretleme mutlaka hastanın uyanık ve bilinçli olduğu zaman diliminde yapılır.
• Çoklu yatay yapılar (el ve ayak parmakları ve lezyonlar) veya çoklu düzeylerde (lomber ve
torakal ve servikal omurlar) en uygun ve en yakın bölge işaretlenir.
• Göz tarafı işaretlemesi için kaşın üzeri kullanılır.
• İşaretleme yapılamayan (sezaryen bölgesi, kateter ve enstrümanların takılmasında, cerrahi
prosedürün tasarlandığı açık yara ve lezyonlarda, acil müdahalelerde, prematüre bebek )
durumlarda güvenli cerrahi kontrol formunun arka yüzünde bulunan insan figürü üzerinden hekim
tarafından ameliyat bölgesi işaretlenir, kaşe ve  imzasını atar.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması;

• Hasta ve hastanın yasal temsilcisinin bakım kararlarına etkin

katılımının sağlanması, planlanan bakım ve tedavi ile ilgili yeterli, açık,

anlaşılır bir şekilde ve dilde bilgilendirilmesi, karar verme ve tedaviye

katılımlarının desteklenmesi, gerekli onaylarının ve yöntemlerin tarif

edilmesidir.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

• Hastanemizde hastaların kabulünde kurumun, hastaya verilecek hizmetin ve

verilecek kişilerin tanımlandığı Tıbbi /Cerrahi Müdahalelerinde Hastanın

Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Formu doldurularak hasta\ hasta yakının

imzası alınır.

• Alınan tüm bilgilendirilmiş Rıza Belgelerinde kişiye, hastaya saygı ilkelerine bağlı

kalınarak yapılacak olan işlem ile ilgili detaylı, anlaşılır ve izin kapsamını tanımlayan

bilgilendirme yapılır.

• Yapılan bilgilendirmedeki amaç hastanın ve \veya hasta yakının bağımsız karar

vermelerini sağlaması, hasta haklarının korunması ve alınan kararın sorumluluğunun

paylaşılmasıdır.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

• Hastanın Bilgilendirilmesi ve rızasının alınması sonrasında iyice düşünerek durumunu

tam olarak kavradıktan sonra karar vermesi gerektiği hasta ve yakınına bildirilir.

• Hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda kurumun diğer olanaklarından

faydalanabileceği hatırlatılır.

• Hasta ve Yasal Temsilcisi Rıza Belgesi vermiş olsalar bile herhangi bir aşamada Rıza

Belgelerini geri çekebilecekleri hatırlatılır.

• Yetersiz olan hasta adına onay verecek olan kişinin yetki ve yeterliliği konusunda

şüphe duyulması halinde başhekimliğe danışılır.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

İşleme Özel Rıza Belgelerinde Bulunması Zorunlu Başlıklar

 Hasta ve yakınlarının işleme özel bilgilendirilmeleri yapılır iken verilen bilgiler net
olarak onların anlayabileceği format ve dilde yapılır.

 Bilgilendirme minimumda aşağıda verilen bilgileri içermelidir
• İşlemin kimin tarafından yapılacağı,
• İşlemden beklenen faydalar
• İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,
• Varsa işlemin alternatifleri,
• İşlemin riskleri-komplikasyonları,
• İşlemin tahmini süresi
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Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Bilgilendirme Yapmak ve Rıza Belgesi Almak ile Yetkilendirilmiş Kişiler

«Bilgilendirme ve Rıza Belgesi» Hastanın doktoru tarafından gerçekleştirilir. Her tür
bilgilendirilmiş rıza belgesi doktor tarafından onaylanır.

Bilgilendirilmiş Rıza Belgeleri;
• Hastanın adı-soyadı ve imzası
• İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, ünvanı ve imzası,
• Rızanın alındığı tarih ve saat bilgilerini içerir

Hastanın kendi bakımı ve tedavisi hakkında karar verecek durumda olmaması
halinde yerine karar vermeye yetkili bir kişi belirlenir ve hasta kayıtlarına not edilir.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Alınması Zorunlu Rıza Belgeleri

Hastanemizde
• Cerrahi ya da invaziv girişim öncesi,
• Anestezi ve sedasyon öncesi
• Kan ve kan ürünleri kullanım öncesi
• Yüksek riskli tedavi ve işlemler öncesi Bilgilendirilmiş Rıza Belgeleri alınır.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

.

A)

HASTA GÜVENLİĞİ

Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına engel durumlar

• Hastanın şuuru kapalı olarak kuruma getirilmesi ve yanında yasal temsilcisinin
bulunmaması; Hastanın şuuru kapalı ve yanında yasal temsilcisi yok ise iki uzman
doktorun imzalaması ile işlem gerçekleşebilir.

• Hastanın tedaviyi kabul etmemesi durumunda;  hasta dosyasına koymak üzere
Tedavi – Tetkik Ret Formu doldurtulur, hastanın kendi el yazısı ile tedaviyi
istemediğine dair yazısını yazması ve imzalaması istenir.

Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması

HASTA GÜVENLİĞİ

Rıza Belgesi Almadan İşlem Yapılabilecek Durumlar

• Doğal Afet
• Savaş Anı
• Toplu Kazalarda
• Kişinin yaşamsal tehlike altında olduğu acil durumlarda, rıza
verebilecek temsilcisi yoksa  bilgilendirilmiş rıza belgesi alınmadan işlem
gerçekleştirilir.

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

• İlacın üretiminden uygulama sonrası gözlem aralığına kadar tüm süreçleri

içerir,

• ilacın hastaya ve çalışanlara zarar vermesini önlemek,

• İlaç kullanımından dolayı meydana gelmiş olaylarla ilgili yapılan düzeltici ve

önleyici faaliyetlerin tümüdür.

HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç Güvenliği Nedir?

İlaç Uygulama Hatası Nedir?

HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç uygulama hatası; ilacın, sağlık çalışanının, hastanın veya üreticinin

kontrolünde olmasına rağmen, hastanın ilaçtan zarar görmesine ya da uygun

olmayan ilacı almasına sebep olan önlenebilir bir olaydır.

İlaç hatası hasta güvenliğini etkileyen en yaygın hata tipi olmasının

yanında tıbbi hatalar arasında da en yaygın hata tipidir.
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İlaç Uygulama Hata Nedenleri

Okunaksız el yazısı

Ondalık noktaların doğru kullanılmaması

Kısaltma kullanımı

Yanlış doz, form, süre bilgileri

İlaç istem bilgilerinin yanlış okunması ve kaydedilmesi

HASTA GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç Uygulama Hata Nedenleri

Sözel istemlerin doğrulanmaması

İlaçların yanlış hasta poşetine konulması

İlaç- ilaç, ilaç- besin etkileşimine dikkat edilmemesi

İlaç hazırlama, saklama, depolama koşullarının
uygunsuzluğu

HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç Uygulama Hatalarının Bildirimi

• İlaç hatalarının bildirilmesi, sağlık

personelinin bireysel karar vermesine

bağlıdır. Bu nedenle; İlaç hatalarının sıklığı

konusunda yeterli bir veri bulunmamaktadır.

• İlaç hatalarını önlemek, tam olarak ilaç

hatalarının rapor edilmesi ile mümkün

olabilir.

İlaç Güvenliği

1- Doğru Hasta

2- Doğru İlaç

3- Doğru Yol

4- Doğru Zaman

5- Doğru Doz

6- Doğru Form

7- Doğru Etki

8- Doğru Kayıt

HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç uygulamalarında "sekiz doğru" yaklaşımının izlenmesi gerekmektedir.

İlaç Güvenliği

• İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı,

• Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır.

• Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı,

• Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve

veriliş süresini içermelidir.

• Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir.

• İlaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı,

• Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.

HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç Güvenliği

Özel nitelikli ilaç gruplarına örnekler aşağıda verilmektedir.

• Acil Pediatrik İlaçlar

• Görünüşü Benzer İlaçlar

• Yazılışı ve Okunuşu Benzer İlaçlar

• Psikotrop İlaçlar

• Narkotik İlaçlar

• Işıktan Korunması Gereken İlaçlar

• Yüksek Riskli İlaçlar

• Hazırlanması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren ilaçlar

HASTA GÜVENLİĞİ
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İlaç Güvenliği

HASTA GÜVENLİĞİ

• Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik listeler kullanım alanında bulunmalı ve etkin kullanılmalıdır.

• Acil pediatrik ilaçlar, yazılışı, okunuşu, görünüşü birbirine benzeyen ilaçlar ve yüksek riskli ilaçların

dolaplardaki yerleşimi muhtemel hataları engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

• Orijinal ambalajında uyarıcı bir unsur bulunmayan yüksek riskli ilaçlar için uyarıcılar kullanılmalıdır

(renkli etiketleme gibi).

Benzer Görünümlü İlaçlar Renkli Etiketleme

İlaç Güvenliği

HASTA GÜVENLİĞİ

• Narkotik ve psikotrop ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

• Narkotik ve psikotrop ilaçların devir teslimi yapılmalıdır.

Devir teslim kayıtlarında;

• İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı

• İlacın kullanıldığı tarih

• İlacı kimin uyguladığı

• Kime kaç adet ilaç teslim edildiği

• Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunmalıdır.

İlaç Güvenliği

HASTA GÜVENLİĞİ

• Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar teslim alınmalı, miat ve fiziksel durum açısından

kontrol edilmeli ve dosyasına kaydedilmelidir.

• Hastaların yanında getirdiği ilaçların sağlık personeli tarafından teslim alınması ve yine

sağlık personeli gözetiminde uygulanması hasta güvenliği açısından önerilen yoldur.

HASTA GÜVENLİĞİ

Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer sağlık çalışanına

iletilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler doğrulanmalıdır.

İletişim hataları, tıbbi hatalar içinde en sık rastlanan hatalardır.

Hastanelerde iletişimle ilgili en sık karşılaşılan hata nedenleri;

• sözel/telefonla istem uygulamaları,

• kısaltma ve sembollerin kullanılması ve

• kritik test sonuçlarının iletilmesi

Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar

Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar

Sözel İstem ne zaman verilir?

 Steril girişimler sırasında,

 Hekimin hastanede ya da serviste olmadığı durumlarda,

 Acil olarak ilaç verilmesi gerekli olan durumlar.

HASTA GÜVENLİĞİ

Yüksek hata potansiyeli nedeni ile, kemoterapi ilaçları ve yüksek riskli ilaç
listesinde yer alan ilaçlar için (resüsitasyon durumları hariç) sözel/telefon
talimatı kabul edilmez.

Sözel İstem Uygulaması

• Arayan kişi kendini tanıtır (Adını ve soyadını ,servisini v.b.),

• Hastanın kim olduğunu tanımlar (Adını-soyadını, teşhisini, v.b.)

• Sorunu veya iletişimin nedenini açıklar,

• Aranan kişi verilen direktifi önce yazar, sonra geri okur ve talimatı veren kişiye

onaylatır,

• Hekimin talimatını 24 saat içinde hasta formuna kaydetmesi zorunludur,

HASTA GÜVENLİĞİ
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HASTA MAHREMIYETI, MEMNUNIYETI,
HAK VE SORUMLULUKLARI

HASTA
MAHREMİYETİ

• Hasta Mahremiyetinin Tanımı

• Hasta Mahremiyetinin Amacı

• Hasta Mahremiyetiyle Alakalı Genel Kurallar

• Fiziksel Mahremiyetin Korunması

• Tıbbi Mahremiyetin Korunması

• Kayıtsız Bilgi Mahremiyeti

• Kayıtlı Bilgi Mahremiyetinin Korunması

Sunu Planı

HASTA MAHREMİYETİ

Hasta Mahremiyeti

Başkaları tarafından kişinin beden, his,
düşünce ya da kendisi veya ilişkilerine ait
bilgilerine erişmenin sınırlanması anlamına
gelmektedir.

Başkaları tarafından yapılacak fiziki ya da
kişisel müdahaleleri kontrol etme hakkı ve
insana saygı ilkesidir.

HASTA MAHREMİYETİ

Hasta Mahremiyetinin Amacı

Hastanelerde muayene, tetkik, girişimsel

işlem için başvuran veya yatan hastalarımızın

sağlık hizmeti sunumu sırasında fiziksel,

psikolojik, bilişsel ve sosyal mahremiyetinin

korunmasını sağlamaktır.

HASTA MAHREMİYETİ

Hasta Mahremiyetiyle Alakalı Genel Kurallar

• Hastanın, sosyokültürel özellikleri nedeniyle gündeme getirdiği mahremiyete
ilişkin farklı algı ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

• Her türlü sağlık hizmeti sırasında, ilgili sağlık çalışanı ve hasta yakını (hastanın
onayı dâhilinde) dışındaki kişilerin ortamda bulunması engellenmelidir.

• Sağlık çalışanları arasındaki tıbbi bilgi akışı sırasında hasta mahremiyetine özen
gösterilmelidir.

HASTA MAHREMİYETİ
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Fiziksel Mahremiyetin Korunması

• Hasta muayenesi paravan veya perde arkasında, üçüncü kişilerin görmesi

engellenerek yapılır.

• Hastanın izin verdiği kişiler ve hekimin bulunmasında yarar gördüğü yakınları

kalabilir.

• Polikliniklerde, uygulama alanlarında, hasta odalarında kontrolsüz girişlerin

önlenmesi gereken durumlarda kapının dışarıdan açılması engellenir.

HASTA MAHREMİYETİ

Tıbbi Mahremiyetin Korunması

• Hastanın bedeni üzerinden yapılan tüm uygulamalarda (ameliyat, girişim,
görüntüleme vb.) özel mahremiyet bölgesinin açılmasını gerektiren durumlarda
hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

• Tıbben bölgenin hazırlanması gereken durumlarda, olması gereken görevliler
dışındakiler bu ortamda bulunmamalıdırlar.

HASTA MAHREMİYETİ

Kayıtsız Bilgi Mahremiyetinin Korunması

• Hastanın bize vermiş olduğu tıbbi öykü ve diğer konuşmaların hasta ve hekimin
izni olmayan üçüncü kişiler tarafından duyulması engellenir.

• Hastanın tıbbi bilgileri ve öyküleri başka ilgililere aktarılması durumlarında
gizlilik ilkesi korunarak gerekli özen gösterilir.

HASTA MAHREMİYETİ

Tüm sağlık çalışanları hastaların özel olan (ilgili görevliler

arasında olan bilgilendirme, hastanın anlatması, yakını ile

paylaşım gibi) tesadüfen veya görevleri sırasında şahit oldukları

bilgilerin orada kalmasına özen göstermek ve diğer ortamlara

taşımamak (başka kurumlar, diğer kişiler, ortamlar) bakımından

sorumludurlar.

Kayıtlı Bilgi Mahremiyetinin Korunması

• Hasta kayıtları ve dosyalarına ilgili görevliler
dışında ulaşımın engellenmesi için tüm çalışanlar
tarafından gerekli önlemler alınır.

• Hasta dosyasını (basılı, yazılı) hasta görmek
isterse, hekimin izni ile bir görevli refakatinde ve
yerinde görmesine izin verilebilir.

HASTA MAHREMİYETİ

Kayıtlı Bilgi Mahremiyetinin Korunması

• Hasta kendisine dair tıbbi ve diğer bilgilerin kendisi
dışında ki kişilerle paylaşılmasını istememe hakkına
sahiptir.

• Bu durumlarda dosyanın ön yüzüne bilgi kısıtlaması
şeklinde not yazılır ve genel onama not düşülerek
hastanın imzası alınır.

HASTA MAHREMİYETİ

• Elektronik ortamda yapılan kayıtlarda hastanın bilgilerini genel bilgilendirme
ekranlarında görülmesini istememesi durumunda,  bilgilerinin görülmesi kişinin
belirlediği rumuz yada hastanenin belirlediği politikaya uygun olarak yapılır.

•Otomasyon sisteminde kayıt yapma ve bilgilere ulaşma durumları kullanıcılara
tanımlanmış yetki ve şifre uygulaması ile belirlenmiştir.

HASTA
MEMNUNİYETİ
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• Hasta Memnuniyeti Tanımı

• Hasta ve Hasta Yakınlarıyla Etkili İletişim

• Hasta Memnuniyetinde İletişimin Önemi

Sunu Planı

HASTA MEMNUNİYETİ

Memnuniyet: Yaşam tarzı, geçmiş deneyimler, gelecekten beklentiler,

bireysel ve toplumsal değerleri içeren birçok faktör ile ilişkili karmaşık bir

kavramdır.

Hasta memnuniyeti: Hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde

karşılandığı konusunda bilgi veren ve esas otoritenin hasta olduğu,

bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt olarak ifade edilir.

HASTA MEMNUNİYETİ

Hasta Memnuniyetinde İletişimin Önemi

HASTA MEMNUNİYETİ

Tıbbi sekreter, hemşire, sağlık destek personeli, güvenlik görevlisi, laboratuvar

teknisyeni ya da bir hekim olabiliriz.

Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım kapımızı çalan ve bizden

bir şey istemek veya yardım almak için gelen herkese uygulamamız gereken

davranış biçimleri bulunmaktadır.

Hasta Memnuniyetinde İletişimin Önemi

HASTA MEMNUNİYETİ

Bu davranış biçimleri şu şekildedir;

• Selamlama,

• Gülümseme,

• Göz teması,

• Yer gösterme,

• Fiziksel ve psikolojik olarak hastayı rahatlatma,

• Tanışma, onu dinleme ve sorularla onun talebini doğru olarak algılama,

• Onu yapılacak olan işlem hakkında bilgilendirme,

• Endişelerini giderme ve ardından onunla işbirliği halinde gerekli işlemi yapma

Hasta Memnuniyetinde İletişimin Önemi

HASTA MEMNUNİYETİ

Tüm bunlar doğrultusunda;

• Hastanıza ayırdığınız zaman az da olsa onun tamamını hastaya ayırmalı,

• Hastanın söyleneni anlayıp anlamadığından emin olunmalı,

• Hastanıza ismiyle (bey, hanım) hitap edilmeli,

• Kolaylaştırıcı olunmalı,

• Gerektiğinde espri yapılmalı,

• Açık uçlu sorular sorulmalı ve

• Sonuç cümlesi kullanılmalıdır.

HASTA HAK ve
SORUMLULUKLARI
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• İnsan Hakları Tanımı

• Hasta Tanımı

• Hasta Hakları Tanımı

• Hasta Hakları Nelerdir?

• Hasta ve Sağlık Çalışanı Beklentileri

• Hasta Sorumlulukları

Sunu Planı

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

İnsan Hakları

 Tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından

dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır.

 Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya

toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Hasta:  Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan
kimseyi ifade etmektedir.

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin,

sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası,

milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına

alınmış bulunan haklarını ifade etmektedir.

 Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyetle yararlanma hakkı (md-6)
 Bilgi isteme hakkı (md-7)
 Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı (hayati tehlike bakımından sağlık

kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır) (md-8)
 Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı (md-9)
 Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı (md-10)
 Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı (md-11)
 Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı (md-12)
 Tıbbi özen gösterilmesi hakkı (md-14)
 Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilme hakkı (md-15)

Hasta Hakları Nelerdir?

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

 Kayıtları inceleme hakkı (md-16)
 Kayıtların düzeltilmesini isteme(md-17)
 Bilgilerinin gizli tutulması hakkı (md-20)
 Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı (md-21)
 Rıza olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama hakkı (md-22)
 Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı (md-25)
 Güvenliğinin sağlanması hakkı (md-37)
 Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanabilme hakkı

(md-38)
 İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı (md-39)
 Refakatçi bulundurma hakkı (md-40)
 Müracaat, şikayet ve dava hakkı (md-42)

Hasta Hakları Nelerdir?

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Hasta Sorumlulukları

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Hasta sorumlulukları, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve

başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

Sorumluluklar, Hasta Hakları Yönetmeliği Hastanın Uyması Gereken Kurallar

Madde 42/A’ya göre düzenlenmiştir.
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HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:
 Başvurduğu sağlık kurumunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla

teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

 Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer
varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru
olarak verir.

 Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri
bildirimlerde bulunur.

 Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

 İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı
gösterir.

 Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

 Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.

HASTALARA VERILEN NUTRISYONEL DESTEK

HASTALARA VERİLEN
NÜTRİSYONEL DESTEK

1. Nütrisyon (Klinik Beslenme) nedir?

2. Nütrisyonel Destek Nedir?

3. Nütrisyonel Destek İhtiyacı Nasıl  Belirlenir?

 Tarama yöntemleri

4. Beslenme Desteğinin Karşılanması nasıl olmalıdır?

 Beslenme Yolları: Enteral ve Parenteral Beslenme

5. Beslenme Desteğinin İzlenmesi

6. Nütrisyon Destek Ekibi(Tim)nin Çalışma Planı

SUNUM PLANI

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

• “Klinik Nütrisyon” denildiğinde “hasta” olarak bilinen

insanların hastanede veya evlerinde hekim / nütrisyonist

kontrolünde beslenme desteği almaları anlaşılmaktadır.

• Klinik beslenme (nütrisyon); alınan besinler ile vücudun

sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir tıp alanıdır.

• Kısacası klinik nütrisyon bir tedavi şeklidir.

Nütrisyon (Klinik Beslenme) Nedir?

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

Nütrisyon (Klinik Beslenme) Nedir?

• Nütrisyon, insanlar için yaşamsal bir öneme sahiptir.

• Nütrisyon desteğinin gecikmesi malnütrisyona ve onunla ilişkili

komplikasyonlara yol açabilir.

• Dokuların asıl gereksinimi olan makro veya mikro besin öğelerinden yoksun

kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının

ortaya çıkmasına malnütrisyon denir.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK
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Nütrisyon (Klinik Beslenme) Nedir?

• Yara enfeksiyonlarında artış, immünitede bozulma, hastanede kalma süre-

sinin uzaması, multiplorgan disfonksiyonu ve mortalitede artış, malnütrisyon

sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonlar arasındadır.

• Hastanede yatan hastalardaki malnütrisyon sıklığı %30-50 arasındadır.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

• Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle yatmış olan hastalarda malnütrisyon ya

da malnütrisyon riskini tespit etmek ve tespit edildikten sonra;

• Bu hastalara nütrisyon planı oluşturmak, uygulamak, takibini yapmak ve

nütrisyon desteğinin sonuçlarını incelemek ve etkinliğini devam ettirmektir.

• Nütrisyon desteğinin başlıca amacı, açlık ve stres durumlarına sıklıkla eşlik eden

morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır.

Nütrisyonel Destek Nedir?

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

• Klasik açlıkta; ilk olarak vücut yağ kütlesi

harcanır daha sonra somatik protein kütlesi

enerji için devreye girer.

• Stres durumundaki açlıkta; vücut proteinlerinin

kullanılması çok daha erken dönemde ve daha

yüksek oranda ortaya çıkar.

Sadece açlıkta %40 kilo kaybına kadar ölüm görülmezken, açlığa stres

eklendiğinde %25’lik kilo kaybı bile ölümle sonuçlanabilir.

Nütrisyonel Destek Nedir? A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

1. Hasta hikayesi

2. Fizik muayene

3. Vücut ağırlığı kayıp derecelerinin belirlenmesi

4. Antropometrik yöntemler

5. Biyokimyasal parametreler

6. Subjektif Global Değerlendirme (SGD)

7. Tarama testleri

• MUST (Malnütrisyon Universal Tarama Aracı)

• NRS 2002 (Nutrisyon Risk Skalası)

• MNA (Mini Nutrisyonel Değerlendirme)

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

Beslenme öyküsünün alınması, nutrisyon durumunun değerlendirilmesinin ilk
aşamasıdır. Hastanın beslenme durumunun saptanmasında ayrıntılı bir beslenme
öyküsünün alınması gereklidir.

• Son vücut ağırlığı değişikliği ve bu değişikliğin oluş süresi
• Besin alımındaki farklılıklar
• Gastrointestinal sistemdeki yakınmalar, bulantı-kusma, ishal, kabızlık, oral alım,

alerji, ateş durumu
• Yutma, çiğneme, ağız-yatak yarası, mekanik ventilatör, şuur durumu, mukozit,

özefajit vb.
• Mevcut akut veya kronik hastalık durumları, bu hastalıkların besin alımına

etkileri

1. Hasta Hikayesi:

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

• Kas zafiyeti,

• Fonksiyonel kapasitedeki azalma,

• Ciltteki değişiklikler,

• Ödem,

• Distansiyon/ intolerasyon,

• Hemodinamik instabilite,

doktor tarafından değerlendirilir.

2. Fizik Muayenesi:

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK
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• Vücut ağırlığı, vücuttaki protein kitlesinin ve enerji deposunun dolaylı bir

göstergesidir.

• Vücutta yağ ve kas kaybı olsa bile ödem ve asit vücuttaki sıvı birikimini

arttırabilir. Bu durumda vücut ağırlığı ölçümü  malnütrisyon hakkında fikir

vermeyebilir.

• Bu nedenle vücut ağırlığı kayıp dereceleri dikkate alınmalıdır. (örn/BKİ-Beden

kütle indeksi)

3. Vücut ağırlığı kayıp dereceleri:

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

• Ağırlık kayıp oranı %

• Alışılmış vücut ağırlığı oranı %

• İdeal vücut ağırlığı oranı %

• BKİ (beden kütle indeksi)

• Beden kütle indeksi: Hem şişmanlığın hem malnütrisyonun

değerlendirilmesi amacı ile kullanılır.

• 40 ve üstü morbid obez

• 20-24.9 normal

• 16 ve altı ciddi malnütrisyon olarak değerlendirilir.

3. Vücut ağırlığı kayıp dereceleri:

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

• Yağsız Vücut Dokusunun Saptanması

• Üst orta kol çevresi

• Üst orta kol kas çevresi

4. Antropometrik Yöntemler:

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

Statik protein durumunun değerlendirilmesi

• 3 metil histidin

• 24 saatlik idrar kreatini

• Kreatin boy indeksi

• Nitrojen dengesi

Dolaşımdaki protein değerlendirilmesi

• Albümin

• Transtiretin (prealbumin)

• CRP, Transferin, Retinol bağlayıcı protein

5. Biyokimyasal Parametreler:

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

• SGD, nutrisyon durumunun çoğul

yöntemli bir göstergesidir.

• SGD’nin iki temel bileşeni klinik

görüşme ve fizik muayenedir. Varsa fotoğraf veya tablo bu
şekilde kullanılacak

6. Subjektif Global Değerlendirme (SGD):

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi

Tarama yöntemlerinin birçoğu temel olarak 4 basit soruya yanıt arar. Bu

sorular; son günlerde kilo kaybı, son günlerdeki besin alımı, BKİ, hastalık

şiddeti ya da malnütrisyon riskini belirleyen diğer ölçümlerdir.

a. MUST (Malnütrisyon Universal Tarama Aracı)

b. NRS 2002 (Nutrisyon Risk Skalası)

c. MNA (Mini Nutrisyonel Değerlendirme)

7. Tarama Testleri:

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

A. Nütrisyonel Destek İhtiyacının Belirlenmesi
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a) MUST(Malütrisyon Üniversal Tarama Aracı)

• MUST’ ın amacı, bozulmuş beslenme
durumu ve bozulmuş fonksiyonlar
arasındaki ilişkiyi temel alarak yetersiz
beslenmeyi saptamaktır.

• Asıl değişken olarak BKİ kullanılır.
• Kullanım alanı sağlıklı yada hasta

yetişkinlerdir.

• MUST  ile hastalar 4 basamakta
değerlendirilir.

• İlk 3 basamakta VKİ, son 3-6 aydaki kilo
kaybı ve oral alımdaki azalmanın eşlik
ettiği akut hastalık durumu sorgulanır.

• Son kısımda ilk 3 basamakta alınan
skorlar toplanır.

b) NRS 2002 (Nutrisyon Risk Skalası)

• Amacı akut hastalık
durumunda beslenme
desteğinin yeterliliğini
değerlendirmektir.

 NRS 2002, iki basamaklı
bir tarama testidir.

 1. basamakta herhangi bir
sorunun cevabı evet ise 2.
basamağa geçilmelidir.

 2. basamak taramada
nütrisyon durumundaki
tarama ve hastalık şiddeti
birlikte sorgulanır ve
skorlar kaydedilir (yaş 70
ve üzeri ise skora 1
eklenir).

c) MNA (Mini Nütrisyonel Değerlendirme

• Daha çok yaşlı popülasyon ve
ayaktan takip edilen hastalar
için hazırlanmış hızlı bir tarama
testidir.

• İlk kısmı 6 sorudan oluşur.
• İlk kısımdan düşük skor alanlara ikinci

kısımda yer alan 12 soru daha sorularak
toplam skor elde edilir.

Toplam skor
• 23.5 ve üzeri normal nütrisyonel durum,
• 17 ile 23 arasında malnütrisyon riski
• <17 olanlarda malnütrisyon var

Kritik bir hasta,

• Eğer 5-7 günü aşkın bir süredir beslenememiş veya beslenmesi yetersiz

kalmışsa,

• Mevcut klinik durumu 10 günü aşacak bir süre daha beslenmesinin yetersiz

kalacağı veya olmayacağını işaret ediyorsa

• Hastanın halen içinde bulunduğu akut klinik tablo nedeniyle ideal ağırlığının

%15 ve daha fazlasını kaybettiği hesaplanmışsa

beslenme desteği başlanmalıdır.

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

• Hastaların hangi yolla besleneceğine karar verilirken;

HİKAYE+FİZİK MUAYENE+TARAMA TESTLERİ+GEREKSİNİM HESAPLAMASI

Normal- hafif malnütrisyon Orta-ileri derece malnütrisyon

Oral beslenme                                                Beslenme Desteği

Yeterli              Yetersiz                               GİS çalışıyor       GİS çalışmıyor

Oral-Tüple              Parenteral
Beslenme              Beslenme

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

• Hastaların hangi yolla besleneceğine karar verilirken;

Nütrisyonel değerlendirme

Nütrisyon desteğine ihtiyaç mevcut

Gastrointestinal                                     Gastrointestinal
SİSTEM NORMAL                                     SİSTEM

Fonksiyonel                                        disfonksiyonu

Enteral Ürün Parenteral ürün

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması
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1.Enteral Beslenme: Enteral beslenme, ihtiyaç duyulan besinlerin oral yada

tüpler yardımıyla mide veya ince bağırsaklara alınmasıdır.

• Daha fizyolojik, daha güvenli, daha etkilidir. Oral, nazogastrik kateter,

nazoduodenal kateter, nazojejunal kateter, gastrostomi (PEG) ve jejunostomi

ile uygulanabilir.

Beslenme Yolları: Enteral ve Parenteral Beslenme

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

Enteral
Beslenme

Parenteral
Beslenme

Beslenme
Desteği

1. Enteral Beslenme Endikasyonları:

• Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar

• Kafa travması ve koma

• Ağır depresyon

• Anoreksiya nervoza

• Özefagus hastalıkları

• Ameliyat öncesi destek

• Kısa barsak sendromu

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

1. Enteral Beslenme Kontrendikasyonları:

• Hemodinamik instabilite veya şok tablosu

 Herhangi bir dozda adrenalin/noradrenalin infüzyonu ya da
≥10 mcg/kg/dk dozda dopamin/ dobutamin infüzyonu gereksinimi

• Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası ilk 24 saat
• 4-6 saat içinde entübasyon veya ekstübasyon olasılığının olması
• İntestinal obstrüksiyon
• Cerrahi abdominal patoloji
• İntestinal iskemi
• Aktif üst GİS kanama
• Pankreatit
• Allojeneik kemik iliği transplantasyonu ya da kök hücre transplantasyonu sonrası

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

1.Enteral beslenme komplikasyonları:

• Nazogastriğe bağlı olanlar; aspirasyon pnömonisi,

sinüzit, otit.

• Kullanılan sıvılara bağlı olanlar; ishal,

malabsorbsiyon .

• Metabolik komplikasyonlar; hiperglisemi,

elektrolit imbalansı.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

2. Parenteral Beslenme:

• Parenteral nütrisyon (PN): Besinler enteral yolla kısmen alınabiliyor
ya da tam alınamıyorsa, gerekli besinlerin  damar yoluyla verilmesidir.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

2. Parenteral Beslenme Endikasyonları:

• 5-7 gün oral alamayacak hastalar

• Ağır yanıklar, sepsis, travma

• İnflamatuar barsak hastalıkları

• Çeşitli seviyelerde GİS ameliyatları

• İnce bağırsak motilite ve absorbsiyon bozuklukları

• Yüksek debili proksimal fistüller

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması
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2. Parenteral beslenme komplikasyonları:

• Santral kateterizasyona bağlı olanlar: pnömotoraks, hemotoraks , arter

yaralanması, hava embolisi, brakiyal pleksus zedelenmesi, enfeksiyon, kateter

embolisi.

• Metabolik komplikasyonlar: hiperglisemi, hipoglisemi, infüzyon sonrası

hipoglisemi, karaciğer enzim yüksekliği, elektrolit denge bozukluğu, eser

element ve vitamin eksikliği, dehidratasyon / hiperhidrasyon , anemi, prerenal

azotemi.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

B. Beslenme Desteğinin Karşılanması

• Ateş, nabız, tansiyon (ANT) takibi

• Kilo takibi

• Komplikasyonların takibi (enteral/parenteral)

• Aldığı –çıkardığı sıvı takibi

• Laboratuvar bulguları (albümin, prealbumin, CRP,

elektrolitler, glukoz, üre, kreatinin)

• Hasta formlarının doldurulması

• Taburculuk durumunda; geçiş diyeti ve taburculuk diyetlerinin planlanması ve

evde nütrisyon eğitiminin verilmesi ile yapılır.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

Beslenme Desteğinin İzlenmesi

Özet olarak:

Nütrisyon Tedavisi;

• Nütrisyon desteği alacak hastanın değerlendirilmesi,

• Kullanılacak olan nütrisyon malzemesinin ve tüpün belirlenmesi, temin edilmesi

• Hastaya, yakınlarına, bölüm hemşirelerine ve diğer sağlık personeline gerekli

eğitimlerin verilmesi

• Hastanın ve tedavinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kayıtların düzenli bir

şekilde tutulmasını kapsar.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerde, malnütrisyonun erken tespiti, risk

gruplarının belirlenmesi, maliyet etkin çalışma, mortalite ve morbidite de

azalma, beslenme standartları ve uygun nutrisyon tedavisinin en erken şekilde

başlanabilmesi adına (hastane yatak sayısı göz ederek) nütrisyon timleri

kurulmaktadır.

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

Nütrisyon Destek Ekibi (Timi):

Nütrisyon Destek Ekibi (Tim)nin Çalışma Planı:

• Vizit

• Değerlendirme (anemnez, NRS-2002)

• Antropometrik ölçümler

• Subjektif global değerlendirme

• Beslenme yolunun seçimi

• Beslenme planı (Uygulama, İzlem, Sonlandırma)

• Taburculuğun hazırlanması ve taburculuk eğitimi

Malnütrisyona Dur diyelim, Engelleyelim…

HASTALARA VERİLEN NÜTRİSYONEL DESTEK

IZOLASYON ONLEMLERI VE KORUYUCU EKIPMAN
KULLANIMI
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İzolasyon Önlemleri
ve

Koruyucu Ekipman
Kullanımı

Sunu Planı

 İzolasyon Nedir?

 İzolasyon önlemleri nelerdir?

 Standart önlemler nelerdir?

 Bulaşma yoluna yönelik önlemler nelerdir?

 Standart önlemlerde koruyucu ekipman kullanımı nasıl olmalıdır?

İZOLASYON ÖNLEMLERİ

Sorunlu mikroorganizmalar tarafından enfekte ve kolonize hastalardan; diğer

hastalara, hastane ziyaretçilerine ve sağlık personeline mikroorganizmaların

bulaşmasının engellenmesidir.

İZOLASYON ÖNLEMLERİ

İzolasyon Nedir?

• Standart önlemler

• Bulaşma yoluna yönelik önlemler

• Temas izolasyonu

• Damlacık izolasyonu

• Solunum izolasyonu

İki tür izolasyon önlemi vardır;

İZOLASYON ÖNLEMLERİ

Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün
hastalara uygulanan önlemlerdir.

Standart  Önlemler

EL HİJYENİ
• Hastaya temas öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.
PERSONELİN KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI
• Kan, vücut sıvısı (ter hariç), mukoza ve bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas

sırasında ELDİVEN giyilmelidir. Vücut sıvı veya salgılarının çevreye sıçrama veya
yayılma ihtimali olan durumlarda eldivene ek olarak diğer kişisel korunma
malzemeleri (önlük, maske veya gözlük) kullanılmalıdır.

ÇEVRE KONTAMİNASYONUNUN ÖNLENMESİ
• Kirli yada kontamine malzemelerin transferi, ortamda bulaşa neden olmayacak

şekilde yapılmalıdır.
PERSONEL SAĞLIĞI
• Personel ellerindeki tüm yara çatlakları pansuman malzemesi ile kapatmalıdır.

BULAŞMA YOLUNA YÖNELİK  ÖNLEMLER
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BULAŞMA YOLUNA YÖNELİK ÖNLEMLER BULAŞMA YOLUNA YÖNELİK ÖNLEMLER

BULAŞMA YOLUNA YÖNELİK ÖNLEMLER

KORUYUCU EKİPMAN
KULLANIMI

Koruyucu ekipman giyerken ve çıkartırken dikkat edilmesi
gereken bir sıra mutlaka olmalıdır.

Koruyucu ekipman giyerken ve çıkartırken dikkat edilmesi
gereken bir sıra mutlaka olmalıdır.
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KIRIM KONGO KANAMALI ATESI
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KISILER ARASI ILETISIM KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
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Sunum Planı

• İletişim Nedir?
• Etkili İletişim Ne İşimize Yarar?
• İletişimi Etkileyen Etmenler Nelerdir?
• Sözlü-Sözsüz İletişim
• Beden Dili
• Etkin Dinleme
• Empati
• Ben Dili-Sen Dili
• Öfke-Öfke Yönetimi
• İletişimde Zor Hasta Kavramı
• İş Stresi
• Tükenmişlik

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İletişim nedir?

• İletişim insanın kendini, duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini

anlatma ve karşısındaki kişileri de anlama yoludur

• Fikirlerin, duyguların, düşüncelerin, niyet ve gereksinimlerin insanlar

arasında karşılıklı olarak iletildiği bir süreçtir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İletişim, iki insan birbirinin farkına vardığı anda başlar.

Kişilerin;

• söylediği/söylemediği

• yaptığı/yapmadığı

her şeyin anlamı vardır.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İletişim nedir?
İletişimin temel öğeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Bakımlı Saçlar

• Temiz Bir yüz görüntüsü

• Sıcak bir gülümseme

• Güven hissi uyandırmak

• Uygun/ temiz kıyafet

• Sağlıklı temas

• Doğru vücut duruşu ve göz teması

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Etkili iletişim ne işimize yarar?

• Etkili iletişim anlatmak istediklerimizin karşı

taraftaki birey tarafından doğru bir şekilde

anlaşılmasını sağlarken bizim de karşımızdaki

bireyi doğru bir şekilde anlamamızı sağlar!

• Kısaca etkili iletişimin temel amacı anlamak

ve anlaşılmaktır.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Sözün en güzeli,
söylenenin doğru olarak

söylendiği,
işitenin yararlandığı sözdür.

Aristo

Sözlü İletişim-Sözsüz İletişim

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

• Sözlü İletişim: Sözlü iletişim yüz yüze görüşmeler toplantılardaki konuşmalar,
birifingler halka hitaplar vb. şekilde konuşarak gerçekleşen iletişimdir.

• Sözsüz İletişim: Kişinin ses tonu, bedeninin duruşu, yüz ifadesi, mimikler, ağlama,
gülme, dans etme, kişilerin giyimi kuşamı, kullandığı takılar, okuduğu gazete oturduğu
semt vb. özellikleri içerir. Kızgınlık, yorgunluk, sevinç, korku gibi duygular sözsüz
iletişimle daha etkili ve dolaysız biçimde ifade edilir. Sözsüz iletişim sözlü iletişimi
destekler.

• Etkili iletişimde iletişim enstrümanlarının etki oranları aşağıdaki şekildedir;

SÖZCÜKLER……………………%10
SES TONU………………………%30
BEDEN DİLİ                         %60
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Beden Dili

• Beden dili, el, kol hareketleriniz, vücut duruşunuz, yüz ifadeniz, göz
hareketleriniz, jestleriniz ve mimiklerinizle karşınızdaki insanlara birtakım
mesajlar vermenizdir.

• Beden dilini etkili kullanan kişiler, iş yaşamında ve sosyal çevrelerinde olumlu
izlenim bırakırken beden dilini yanlış kullananlar iletişim sorunları yaşayabilir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Etkili beden duruşu
Beden;
 Hafifçe öne eğiktir
 Yardıma gelene dönüktür
 Rahat ancak açıktır.
Eller;
 Hafifçe birleşmiş olarak kucaktadır.
 Önemli noktalara vurgulamak üzere akıcı el-kol hareketleri vardır.
Ayaklar
 Birbirine paralel ya da rahat bir şekilde birleşiktir.

Beden dili bize ne anlatabilir?
Hepimiz ruh halimize göre dışarıya farklı işaretler veririz. Öyle ki iyi bir

gözlemciyseniz karşınızdaki kişinin dikkatinin sizde olup olmadığını, yanınızda sıkılıp
sıkılmadığını hatta sizden hoşlanıp hoşlanmadığını kolayca anlayabilirsiniz.

Böylece kızgınlık, öfke, gerginlik, mutluluk gibi farklı duygular insanların vücut
diline bakarak anlaşılabilir.

Bu dili iyi bilmek sizin iletişiminizi güçlendirir, çevrenizdekileri doğru anlamanızı
ve doğru anlaşılmanızı sağlar.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Bugün çok mutluyum!

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

 Jestler ve mimikler karşımızdakilere görsel sinyaller gönderir.

 Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımı mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin

kullanımı da jestleri oluşturur.

Örneğin; genellikle sohbet sırasında göz kırpma, baş sallama, kolları açma gibi hareketler

söyledikleriniz veya duyduklarınız hakkında mesajlar verir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, dışa vurduğumuz işaretlerin gerçekten duygularımızla

ilgili olup olmadığı, karşı tarafa nasıl mesajlar iletmek istediğimizdir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİMKİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Jestler ve mimikler Etkin Dinleme

İletişimin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan uygun beden

duruşu, jestler ve mimiklerin yanında en önemli faktörlerden bir diğeri de

etkin dinlemedir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Etkin dinlemenin öğelerine baktığımızda;

• Hafif öne eğilerek dikkat ve ilgi ile dinleme

• Sözlerin içeriği kadar duyguları da dikkate alma

• Sabırlı olma, duyguları kontrol etme

• Kişiyi dinlediğini gösteren ‘hmm’, ‘evet’ gibi ifadeler kullanma

• Göz teması, baş hareketi ile dinlediğini belli etme

• Konuşanın sözünü kesmeme

• Anlamadığı yönleri sorarak açıklığa kavuşturma vardır.

Empatinin tam olarak gerçekleşmesinin üç kuralı vardır;

1. Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine

koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmak,

2. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak

anlamak ve kısmen hissetmek,

3. O kişiyi anladığını ona ifade etmek.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Empati
Aynı duyguları hissetme anlamına gelmektedir

Empati basamaklarının gerçekleşebilmesi için;

• Dinlemeye hazır olma

• Etkin bir şekilde dinleme

• Soru sorma

• Dinlediğinin gösterme

• Bireyle «ben ilişkisi» kurmak gereklidir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
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Saygısız benimle böyle
konuşamazsın

Yeter, kes sesini soru sorma

Çok tembelsin, derslerine
çalışmıyorsun.

Benimle bu şekilde konuşman beni
üzüyor

Devamlı soru sorman beni
sinirlendiriyor

Derslerine gereken özeni
göstermemen beni endişelendiriyor

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

‘Sen Dili’ Yerine ‘Ben Dili’ Kullanmak

BEN DİLİ SEN DİLİ

Öfke
Herhangi bir kimse öfkelenebilir, bu kolaydır.

Ne var ki;
Doğru insana

Doğru derecede
Doğru zamanda

Doğru maksatla ve
Doğru biçimde öfkelenmek, işte bu zordur.’

ARİSTOTALES

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Öfke Nedir?

Öfke, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamın ilk yıllarında gelişen, çocuk ya da gencin

günlük hayatı içerisinde sık sık oluşan, doyurulmamış isteklere, istenmeyen

sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere karşı verilen doğal, evrensel, saldırganlık

ve şiddet içermeyen, hayatı zenginleştiren, yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan

duygusal bir tepkidir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İşyeri stresinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan hastaneler, özellikle

ekonomik yönden zayıf ve daha düşük statüde çalışanlar için engellenme ve

kısıtlanmalarla doludur ve bu engellenmeler sonucu sıklıkla yaşanan en yoğun

duygu öfkedir.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Öfke-Öfke Yönetimi

• Çalışma koşulları,

• Ücret yetersizliği,

• Yönetimle ilgili yaşanan olumsuzluklar,

• Ekip üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar,

• İş yükünün fazla olması,

• Şiddet durumlarıyla karşılaşma

Kişilerin öfkelenmelerine neden olan unsurlardan bazıları
aşağıda sıralanmıştır

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Öfkeye neden olan temel değerlendirme hataları şunlardır-1

• Tetikleyicinin yanlış yorumlanması

• Felaketleştirme; itici olayın korkunç, berbat, felaket olarak nitelendirilerek

abartılı algılanmasıdır.

• Düşük engellenme toleransı; olumsuz olayların yaşamın normal bir parçası ya

da baş edilebilir, çözülebilir bir sorun olarak görülmesi yerine, dayanılamaz,

katlanılamaz bir durum olarak görülmesidir.

• Talepkarlık; öfkenin kaynağı olarak görülen kişilerin, farklı şekilde davranmaları

ve kişinin isteklerini karşılamaları gerektiği konusunda bir inancın olmasıdır. Bu

genellikle kişinin malı, meli, gerekli, zorunlu tarzında konuşmalarından anlaşılır.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
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Öfkeye neden olan temel değerlendirme hataları şunlardır-2

• Başkalarını olumsuz değerlendirme; Öfkelendiği kişiye karşı aşırı uç ve

olumsuz değerlendirmelerde bulunmasıdır.

• Keyfi çıkarsama; destekleyici kanıtlar olmaksızın belli bir sonuca ulaşma.

• Aşırı Genelleme; sınırlı sayıda örneği temel alarak oluşturulmuş bir genel

kurala inanmak ve bunu izlemektir.

• Zihin Okuma.

• Kendini olumsuz değerlendirme; Kişinin kendini suçlama ve kınama eğiliminde

olmasıdır. Yani öfkeli kişiler sadece başkalarına değil kendilerine yönelik de aşırı

eleştiri ve kötüleme eğilimindedirler

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Öfkeyi denetlemeye yönelik yapabileceklerimiz;

• Kendi öfkenizi tetikleyen durumları ve öfkenizin biçimini tanımlayın.

• Kendi kendinizi sakinleştirmeye yönelik egzersizleri düzenli olarak yapın.

• Derin nefes alın, nabız atışlarınızı ve nefesinizi kontrol altına alın.

• Kendinize, sizi sakinleştirecek cümleler söyleyin.

• Kendinizi, kontrol etme konusunda kararlı olun.

• Şiddete yönelik davranışları asla kabul edilebilir çözümler olarak

değerlendirmeyin.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Öfkeyi denetlemeye yönelik yapabileceklerimiz;

• Öfke duygusuna evet, ancak bu duyguyla davranmaya hayır, bağırmayın,
vurmayın.

• Çevrenizdekileri, öfkelendiğinize ait bilgilendirin.

• Kendinize zaman tanıyın.

• Eğer mümkün ise kendinizi öfkeli olduğunuz ortamdan hemen uzaklaştırın ve
sorunla, ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın.

• Problemi açıklığa kavuşturmaya çalışın ve çözümü aramaya odaklanın.

• Bol bol gülün ve espri yeteneğinizi kullanın olaya yeni bir bakış açısı ve yeni bir
çerçeve kazandırın.

• Kişisel saldırılara cevap vermeyin kişiselleştirmekten kaçının.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Öfke duygusu ortaya çıktığında ne yapmalıyız

Öfke ortaya çıkınca hemen hareket
etmeyin. Bekleyin!

Öfkenin nedenini bir düşünün. Uygun
tepki için karar verin.

Düzgün bir şekilde harekete geçin.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İletişimde Zor Hasta Kavramı

• İçedönük,

• Sürekli istekleri bulunan,

• İkincil kazanç sağlama amacında
olan,

• Agresif, tehlikeli,

• İlgi bekleyen, ağlayan, işbirliği
yapmayan,

• Cinsel içerikli davranışları olan,

• Sözel iletişim kurmayan,

• Kural tanımayan

• İnatçı,

• Baştan çıkarıcı,

• Kırıcı,

• Bakım ve tedavilerine uymayan,

• Hastalığı inkar eden

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Bu özelliklere sahip hastalar zor hasta olarak tanımlanmaktadır.

• Klinik ortamda zor hastalarla karşılaşmak
kaçınılmazdır.

• Sağlık çalışanları arasında zor bir hasta ile
etkileşimde bulunmuş olmak, ortak bir
olgudur.

• Bu tür hastaları idare etmek için kendini
onlardan sakınmak, uzak kalmak etkili bir yol
değildir.

• Onların yönetiminde sebeplere inmek çok
daha faydalı olmaktadır

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İletişimde Zor Hasta Kavramı
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• Hastayı hastalıktan ibaret bir nesne gibi değil, yardım gereksinimleri olan bir

birey olarak kabul etmek

• Hastayı aktif şekilde dinlemek, hastanın sözel ve sözsüz davranışları ile ifade

etmek istediklerinin ne olduğuna odaklanmak

• Hastanın anksiyete kaynaklarını değerlendirmek ve uygun destek sistemlerini

araştırmak, bunlardan yararlanabilmesi için hastayı yönlendirmek

• Empati yapmak

Zor hasta ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İş Stresi

İş stresi yaratan durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• İşleri yetiştirmede zaman baskısının olması

• Ücret azlığı

• Çalışma saatlerinin uzun ve yorucu olması

• Hizmet verilen hasta sayısının ve iş yükünün fazla olması

• Hasta ve yakınlarının olumsuz davranışları

• Çalışılan birimin kendi uzmanlık alanı dışında olması

• Yetki yetersizliği ve hataları

• Çalışanlar arasında destek ve sosyal ilişkinin olmaması

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Gereksiz ve
kaldırılamayacak
iş yükünün altına

girilmemesi

Özel yaşamda iş
ile ilgili konuların
konuşulmasından

kaçınma

Tatil ve dinlenme
olanaklarının

mutlaka
kullanılması

İş yerindeki rutin
alışkanlıkların

bırakılması,
monotonluğun

azaltılması

İş dışındaki
yaşam alanlarının

geliştirilmesi, iş
çıkışında

rahatlatıcı
aktivitelerde
bulunulması

İş stresini önlemek için bireysel düzeyde yapılması gerekenler;

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İş stresini önlemek için iş arkadaşları düzeyinde yapılması gerekenler

Birlikte çalışırken karşılaşılan sorunları zamanında ve doğru şekilde çözmek

Sorunların kronikleşmesini engellemek

Daha kıdemli çalışanların işe yeni başlayanlar için doğru rol modeller olması

Eğlenceli vakit

Etkili iletişim

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İş stresi ile etkili biçimde baş edemediğimiz

durumlarda yaşadığımız en büyük problem

zaman içinde tükenmişliğin gelişmesidir!!!

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Tükenmişlik

• Özellikle birey iyi performans gösterdiği halde bu çabasının karşılığında uygun bir

ödül alamadığı veya takdir edilmediği ve bunu da kabul edemediği zamanlarda

görülmektedir.

• Tükenmişlik, belli bir dinlenme sonrası ortadan kalkan bir yorgunluk hali değildir.

• Tükenmişliği stresten ayıran en önemli özellik, tükenmişliğin çalışan ile karşısındaki

kişi arasında olan sosyal ilişki kaynaklı bir stres olmasıdır.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
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Tükenmişlik Belirtileri

Yorgun ve yıpranmış hissetme,

Kendini işe verememe,

Gerginlik bıkkınlık

Ertesi gün işe gitmeme isteği

Duyarsızlaşma

Sorunları başarıyla çözememe ve kendini
yetersiz hissetme

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Tükenmişlikle bireysel düzeyde başa çıkma yolları

 Tükenmişlikle ilgili bilgi sahibi olmak

 Kendini iyi tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek

 İşle ilgili gerçekçi hedefler belirlemek

 Kişisel gelişim gruplarına katılmak

 Nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğrenmek, müzik dinlemek, spor yapmak

 Hobi edinmek

 İşte ve özel hayatta monotonluğu azaltmak

 Huzurlu bir yaşam tarzı belirlemek

 Kendi sınırlılıklarını bilmek

 Kendini stresle başa çıkma konusunda geliştirmek

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

Son olarak …

İtici değil sevimli
sözcükler kullanalım

Nazik sözlerin
kullanılması çabuk

ve kolay olabilir,
ama yankıları

gerçekten
sonsuzdur.

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

ORGAN VE DOKU NAKLİ EĞİTİMİ

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ORGAN NAKLİ GENEL İLKELERİ VE MEVZUATI

ORGAN NAKLİNİN GENEL İLKELERİ
Organ Nakli Tarihçesi
Organ Nakli Çeşitleri
Canlıdan/Ölüden
Nakledilebilen Doku ve Organlar
ORGAN BAĞIŞININ GENEL İLKELERİ
ÜLKEMİZDE MEVCUT MEVZUATIN GENEL İLKELERİ

İÇERİK PLANI
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ORGAN NAKLİNİN GENEL İLKELERİ

 Ülkemizde ilk başarılı nakil
1975’de Dr. Mehmet
HABERAL ve ekibince

Hacettepe’de anneden alınıp,
12 yaşındaki oğluna yapılan

böbrek nakli olmuştur.
 1978’de ilk kez ölü vericiden

böbrek nakli (Hacettepe)
gerçekleştirildi (Almanya’dan)
 Dr. Haberal ülkemizde ilk

karaciğer naklini 1988’de
gerçekleştirmiştir.

ORGAN NAKLİNİN GEÇMİŞİ

 Dünyada ilk başarılı böbrek
nakli 1954’te Dr. Joseph Murray yönetiminde,
 İlk başarılı karaciğer naklini 1963’de

Thomas Starlz Amerika’da,
 İlk başarılı kalp nakli, 1967’de Dr. Christiaan

Barnard Güney Afrika’da yapmıştır.

ORGAN NAKLİ (TRANSPLANTASYON)

 Tedavisi mümkün olmayan
hastalıklar nedeniyle görev

yapamayacak derecede hasar
gören organların yerine,

canlı veya beyin ölümü olan bireyden
alınan yeni, sağlam organın

konulmasıyla yapılan tedaviye
ORGAN NAKLİ denir.

 Bu işlem, günümüzde birçok kronik
organ hastalıklarında uygulanan

rutin, geçerli ve ileri bir tedavi
yöntemidir.

ORGAN NAKLİ = TEDAVİ

22.930

2260

1163

89
TOPLAM
26.057

1

Yılda yaklaşık 3500 – 4000 kişi organ bekleme listesine ekleniyor.

Organ Nakli NAKİL YAPILAN ORGANLAR-DOKULAR

 Böbrek . Kornea

 Karaciğer . Kemik

 Kalp . Kıkırdak

 Akciğer . Tendon

 Pankreas .Yüz ve Saçlı Deri

 İnce Barsak . Deri

 Uterus . Üst Sindirim-solunum Yolu

 Ekstremiteler . Kalp Kapağı

ORGAN NAKLİ
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A)CANLIDAN YAPILAN NAKİL

Doku, kan grubu uyumu mevcut ise

(kendi sağlığını ve yaşam kalitesini

bozmamak şartı ile)

organ bağışında bulunabilmektedir;

Bunlar canlı donör (verici)  olarak

tanımlanmaktadır.

Böbrek ve karaciğer canlıdan nakil

yapılabilen organlardır.

ORGAN NAKLİ

Türkiyede;
ÖLÜDEN; %25

CANLIDAN; %75

80

20

Karaciğer Nakli

Canlıdan Ölüden

812

DÖNEM

BÖBREK KARACİĞER KALP AKCİĞER PANKREAS

Donör Toplam
Sayı

Donör Toplam
Sayı

Toplam
Sayı

Toplam
Sayı

Toplam
SayıCanlı Kadavra Canlı Kadavra

2013 262 91 353 113 32 145 25 6 0

2014 245 57 302 74 24 98 33 6 0

2015 247 81 328 88 34 122 46 5 0

2016 290 45 335 91 27 118 29 11 0

2017 282 73 355 94 33 127 25 12 0

2018 276 96 372 104 42 146 21 13 0

2019 356 49 405 118 29 147 22 15 0

TOPLAM 1958 492 2450 682 221 903 201 68 0

88

12
Böbrek Nakli

Canlıdan Ölüden

Nakil Sayıları

B) ÖLÜDEN YAPILAN NAKİL

 Batıda Deceased= Ölü

Trafik kazası, kurşunlanma,

beyin kanaması vb.

nedenlerle yoğun bakımda

tedavisi devam ederken

beyin ölümü gerçekleşen

hastaların organları

bağışlandığı taktirde

bu transfer işlemine

ölüden yapılan nakil

bu hastalara da

ölü donör (verici)

denmektedir.

ORGAN NAKLİ

Tüm beyin ve beyin sapı

fonksiyonlarının

geri dönüşümü olmaksızın kaybıdır.

Bu durumda, sadece yoğun bakım

şartlarında solunum cihazı ve ilaçlar

ile kalp atımları bir süre devam

ettirilebilir ancak beyin fonksiyonları

sürdürülemez.

BEYİN ÖLÜMÜ

Koma, bitkisel hayat

Beyinde kan akımı var.
Solunum var.

Nörolojik geri dönüş olabilir.
Uzun yıllar yaşaması mümkün.

Beyin ölümünde
iyileşme

OLMAZ!!!!!

BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL
HAYAT KAVRAMLARI

TAMAMEN
BİRBİRİNDEN FARKLIDIR….

DESTEKLEYİCİ TESTLER

ORGAN BAĞIŞININ GENEL İLKELERİ



          

137

 Bir kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı
sona erdikten sonra doku ve organlarının başka

hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve

bunu belgelendirmesine

 ORGAN BAĞIŞI denir.

ORGAN BAĞIŞI

29.5.1979 tarih, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna göre ;

onsekiz yaşından büyük ve akli dengesi
yerinde olan kişiler

organlarının tamamını veya bir bölümünü  bağışlayabilir.

KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR ?

 Organ bağışı kişinin vasiyeti niteliğindedir.

 Organ bağış kartınız olsa bile; kişinin beyin
ölümü gerçekleştiğinde organ bağışı için

gerekli yazılı onay aileden alınır.

 Kişilerin organ bağışında bulundukları
bilgisini aileleri ile paylaşmaları, ailenin onay

vermesini kolaylaştırmaktadır.

KİMLER ORGAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR ?

 İl-İlçe Sağlık Müdürlüklerine,

 Kamu, Üniversite ve Özel Hastanelere,

 Aile Sağlığı Merkezleri,

 Bölge Koordinasyon Merkezlerine

ve açmış oldukları organ bağış stantlarına

yapılabilir.

ORGAN BAĞIŞI NEREYE YAPILIR?

ÜLKEMİZDE MEVCUT MEVZUATIN

GENEL İLKELERİ

 Güçlü mevzuat alt yapısı,

 Çok güçlü bir bilgi ve yönetim  sistemi (TDİS),

 Ulusal koordinasyon sistemi (UKM ve buna bağlı 9 BKM),

 Transport sistemi (Ankara BKM’ye ait araçlar ile bakanlığımızın

tahsis ettiği uçak, helikopter, kara ambulansları)

 7/24 hizmet veren eğitimli personel,

 Yeterli sayıda donanımlı yoğun bakımlar,

 Faaliyet izni verilmiş nakil merkezleri,

 Organ çıkarımı esnasında yeterli donanım ve altyapıya sahip donör

kaynağı merkezleri,

 Deneyimli nakil ekipleri.

ÜLKEMİZDE MEVCUT ALT YAPI
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 Ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri,
1979 yılında yürürlüğe giren,

"Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun"
ile yürütülmektedir.

1 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren
 "Organ ve  Doku  Nakli  Hizmetleri  Yönetmeliği” kapsamında

"Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi ve Merkezleri"
kurulmuştur.

 Sağlık Bakanlığı’ndaki ilgili birim Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM),
Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana ,Diyarbakır, Samsun,

 Bursa ve Erzurum illerindeki birimler
Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) olarak adlandırılır.

Organ Nakli Mevzuatı-1

TEŞEKKÜRLER

OZEL GRUPLARDA ILAC KULLANIMI

PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ
KULLANIMI

Pediatrik hastalarda tedavi için bazı değerlendirme sonuçları dikkate
alınarak tedavi planı yapılmalıdır.

1. Hastaların, kullandığı ilaçların ve klinik/laboratuar verilerinin değerlendirilmesi

2. Hastanın yaş, vücut ağırlığı ve dozaj rejiminin doğruluğunun konfirme edilmesi.

3. Bebek ve çocuklardaki ilaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizma ve atılımlarındaki

farklılıkların ayırt edilmesi

4. En uygun dozaj formunun ve rejiminin seçilmesi eğer ticari olarak uygun dozaj formu

yoksa stabil uygun dozaj formunun hazırlanması

5. Advers etkilerin ve ilaç etkileşmelerinin izlenmesi, çocuklarda görülebilen ilaçların

istenmeyen etkilerinin ayırt edilmesi

6. Gerektiğinde ilaç, doz veya dozaj intervallerindeki değişikliklerin uygulanması

7. Tedavi boyunca hasta veya yakınları ile periyodik olarak irtibata geçilmesi

PEDİATRİK HASTALARDA TEDAVİ İLKELERİ
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PEDİATRİDE İLAÇ TEDAVİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Çocuklar birer minyatür yetişkin değillerdir.

• Yenidoğan, bebek ve çocuklar, birçok ilacın farmakokinetik ve farmakodinamik

özelliklerini değiştiren fizyolojik farklılıklarından dolayı ilaç tedavisinde özel

uygulamalara ihtiyaç duyarlar.

• Pediatrik ve yetişkin hastalar arasında ilaçların biyoyararlanımı, farmakokinetik ve

farmakodinamik özellikleri, etkinlikleri ve yan etkileri arasında belirgin farklılıklar vardır.

• Hastanın yaşı, ilaç seçimini etkileyen başlıca etkendir.

• Çocuğun hem fizyolojik yaşı hem de psikososyal gelişim durumu, uygulanacak tedavi

yolunun seçimi, doz aralıklarının belirlenmesi ve tedavi sonuçları ile ilgili parametrelerin

izlenmesinde önem taşır.

• Fizyolojik faktörler yenidoğanlar ve süt çocuklarında ilaç seçimini etkiler.

PEDİATRİDE FARMAKOKİNETİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pediatrik hastalarda farmakokinetik farklılıklar

• absorbsiyon,
• dağılım,
• metabolizma  ve
• atılım düzeyinde görülür.

PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

Oral Uygulama: En sık kullanılan uygulama şeklidir. Fakat yenidoğanlarda tercih edilmez.
Yenidoğan ve bebeklerde mide asit salgısı azdır, mide öz suyu nötrale yakındır. Bazik
ilaçların biyoyararlanımı azalır, asidik ilaçların (ampisilin) ise biyoyararlanımı artar.

PEDİATRİDE FARMAKOKİNETİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Rektal Uygulama: Rektal uygulama mide bulantısı, kusma veya başka nedenlerden dolayı
oral olarak ilaç uygulanmadığı  durumlarda  oral  uygulamaya  alternatif bir  yoldur.

ABSORBSİYON

İntramüsküler Uygulama (i.m.): Yenidoğan ve bebeklerde IM. absorpsiyon zayıf ve
düzensizdir. Bu durum, kan akışı ve vazomotor fonksiyondaki düzensizliklerden
kaynaklanır.

Perkütan Uygulama: Yenidoğanlarda cilt hidratasyonu fazladır ve stratum korneum
tabakası çok incedir. Cilde  lokal  olarak  uygulanan  ilaçlar  yetişkinlere  göre  daha  fazla
absorbe edilir  ve istenmeyen  toksik etkiler  görülebilir.  Özellikle  kortikosteroid içeren
topikal preparatlar uygulanırken dikkat edilmelidir.

PEDİATRİDE FARMAKOKİNETİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Vücut sıvılarının hacimleri yetişkinlere göre farklılık gösterir. Çocuklarda total vücut

sıvısı, vücut ağırlığına göre erişkinlerden daha fazladır.

• Yağ  dokusu  ve  iskelet  kası  dokusunun  relatif kitlesi  yetişkinlere  göre  düşüktür.

Özellikle  yağda  çözünürlüğü  yüksek  olan  ilaçların  dağılım  hacimleri  daha  fazladır,

daha düşük dozlarda uygulanmalıdır.

• İlaçların  plazma  proteinlerine  bağlanma  oranları  total  protein konsantrasyonunun

yetişkinlere göre az olması nedeniyle düşüktür. Plazmada serbest ilaç konsantrasyonu

daha fazla olduğundan toksik etki oluşma potansiyeli daha yüksektir.

• Kan-Beyin  bariyeri  yeni  doğanlarda   henüz  gelişmemiştir. Santral  sinir  sistemini

etkileyen ilaçlara karşı aşırı duyarlılık söz konusudur.

DAĞILIM

PEDİATRİDE FARMAKOKİNETİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• Yenidoğan ve diğer yaş grupları arasında metabolizma bakımından bazı farklılıklar vardır.
• Yeni doğanlarda birçok ilacın metabolizma kapasitesi tam gelişmemiştir. Fakat ilk 1 yıl

boyunca çeşitli metabolizma yollarının geliştiği görülür.
• Bazı durumlarda çocuk ve bebeklerdeki baskın metabolik yol yetişkinlerden farklıdır.

METABOLİZMA

• Böbrek  fonksiyonu  (Glomeruler filtrasyon hızı)  6-12 ay  içinde  neredeyse
yetişkinlerdeki düzeye ulaşır.

• İlaçların yarılanma ömürleri de değişiklik göstermektedir.

ATILIM

PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

DOZAJ FORMLARI

• Piyasada kullanılan birçok ilaç, bebek ve çocuklar için onay almamasına rağmen
sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat yetişkinler için kullanılan bu ilaçların formülasyonları
pediatrik hastalar için uygun olmayabilir.

• Bebek ve çocuklar için oral uygulamada sıvı formülasyonlar tercih edilir. Özellikle
bebekler kapsül ve tabletleri yutmada zorlanırlar.

• Tablet ve kapsüllerin boyutlarının büyük olmasının yanında içerdiği etken madde
miktarı da çocuklar için fazladır. Gereken dozun bölünerek verilmesi zordur.

• Birçok ilaç suda tam olarak çözünmez. Bebeklere oral olarak uygulayabilmek için
bazı ilaçları süspansiyon şeklinde hazırlamak gerekir. Yetişkin hastalarda kullanılan ve
intravenöz olarak uygulanan ilaçlar çok konsantredir. Yeni doğan ve bebeklere
gereken dozda uygulanması çok zordur.
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PEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

• Bebek  ve  çocuklara  uygulanacak  olan  fakat  yetişkinlerde  kullanılan ilaçlar steril

enjeksiyonluk su veya %0.9 enjeksiyonluk NaCl’de dilüe edilir. Fakat hazırlanan bu

ilaçların stabilitesi, etken madde içeriği ve sterilitelerini gösteren çalışmaların yapılması

gerekmektedir.

• Koruyucu olarak kullanılan benzil alkol bebeklerde ciddi toksik etkilere neden olurken

eksipiyan olarak yüksek oranda kullanılan sorbitol  diyareye yol açabilir.

• Fenitoin,  fenobarbital,  digoksin,  diazepam,  vitamin  D  ve hidrazalin gibi bir çok

enjeksiyonluk preparatta kullanılan propilen glikol bebeklerde hiperosmolariteye

neden olabilir.

• Küçük çocuklarda metabolizma hızı daha yüksek olduğundan,  kilogram  başına

verilen doz bazı ilaçlar için erişkinlerde olduğundan daha yüksek olabilir.

DOZAJ FORMLARI

Kalite Yönetim BirimiPEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

İLAÇLARIN İSTENMEYEN ETKİLERİ

• İlaçların  istenmeyen  etkileri  özellikle  yeni doğanlarda  en  yaygınken  diğer  toksik
etkiler  de çocukluğun birçok döneminde görülebilmektedir. (İstenmeyen etkilere
neden olan ilaçlara; antibiyotikler, antikonvülsan ilaçlar, narkotik analjezikler ve
antiemetikler örnek verilebilir.)

• İstenmeyen etkilerin büyük kısmı hafif seyretmekte ve kolayca kontrol altına
alınmaktadır. Buna rağmen her 10 reaksiyondan 3’ü uzun sürmekte veya
hastanede tedavi gerektirmekte iken 10 reaksiyondan 1’i ciddi seyretmektedir.

Kalite Yönetim BirimiPEDİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

PEDİATRİK HASTALARDA İLAÇ KULLANIMINDA BAŞLICA SORUNLAR

1. Prospektüs bilgisi yetersizdir.

2. Pediatrik popülasyon için dozaj formları yetersizdir.

3. Farmakokinetik,  etkinlik  ve  güvenirlik  verileri  (klinik  çalışmalardan  elde

edilen) yetersizdir veya hiç yoktur.

4. Primer etkinlik parametreleri yaş grupları için belirlenmelidir.

5. Hastalığın süresi, yaş grupları ve olgunlaşma süreci dikkate alınmalıdır.

6. Oral süspansiyonlar geliştirilmelidir.

7. Tablet ve kapsül boyutları pediatrik hastalar için uygun boyutlara getirilmelidir

8. Bireysel dozaj için uygun dozaj şekilleri geliştirilmelidir.

GEBELİK VE LAKTASYONDA
İLAÇ UYGULAMALARI

Hamilelikte İlaç Kullanımı

• Hamilelerde ilaçların etkilerine yönelik prospektif çalışma yapmak etik değildir.

• İlacın anne karnındaki derişimi arttıkça fetüse ulaşma ve zararlı olma riski artar.

• FDA ilaçların olası teratojenik etkilerinin ciddiyetine göre ilaçları A, B, C, D ve X olmak

üzere 5 kategori içerisinde toplamıştır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı ilaç prospektüslerine ilacın içinde

bulunduğu gebelik kategorisinin, uyarılar bölümüne

eklenmesini şart koşmaktadır.

Ancak prospektüslerin yenilenme süreçleri çok yavaş

işlediğinden, ülkemizde piyasada satılan ilaçların birçoğunun

prospektüslerinde bu bilgi yazılı değildir.

Gebelik Kategorileri

A Kategorisi

• Bu konuda yapılan kontrollü araştırmalar ilacın ilk trimesterde fetüs üzerinde

zararının olduğunu göstermemiştir.

• Daha sonraki dönemlerde de ilacın zararlı olduğu yönünde kanıt yoktur.

• Bu ilaçlar gebelerde en güvenilir ilaçlardır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

• Demir sülfat
• Folik asit
• Levotiroksin
• Liotironin
• Liotriks
• Multivitaminler
• Piridoksin

• Potasyum glukonat
• Potasyum klorür
• Potasyum sitrat
• Tiamin
• Tiroglobulin

A Kategorisine Giren İlaçlar

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU6d-xxonYAhXFPhQKHe1cARMQjRwIBw&url=http://www.bronsit.gen.tr/bronsit-ilaclari.html&psig=AOvVaw0dgnLRMQuUsBCbS5Udpi8y&ust=1513342525056570
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU6d-xxonYAhXFPhQKHe1cARMQjRwIBw&url=http://www.bronsit.gen.tr/bronsit-ilaclari.html&psig=AOvVaw0dgnLRMQuUsBCbS5Udpi8y&ust=1513342525056570
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Gebelik Kategorileri

B Kategorisi

Bu kategorideki ilaçlar aşağıdaki durumlardan birine uyarlar;

1. İlaçlar hayvanlarda teratojenik etkiler göstermemiştir, ancak hamilelerde klinik

deneyim yetersizdir.

2. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar ilacın fetotoksik etkisini göstermiştir, ancak

hamilelerde yapılan kontrollü klinik çalışmalar fetotoksik etkiyi doğrulamamıştır.

B kategorisindeki ilaçlar, gerekliyse hamilelikte kullanılabilirler.

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

Gebelik Kategorileri

C Kategorisi

Bu kategorideki ilaçlar aşağıdaki durumlardan birine uyarlar;

1. İlaçların hayvanlarda embriyosit ve teratojenik etkileri gösterilmiştir, ancak

hamilelerde klinik deneyim yetersizdir.

2. Deney hayvanlarında veya hamilelerde ilaç incelenmemiştir.

C kategorisindeki ilaçlar, hekim ilacın hamile kadına sağlayacağı yararın fetüs üzerinde

potansiyel zararından daha fazla olacağına inanıyorsa kullanılmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

Gebelik Kategorileri

D Kategorisi

• Bu kategorideki ilacın insanda fetüs üzerine zararlı etkisi kanıtlanmıştır.

D kategorisindeki ilaç, ilacın kullanılmaması durumunda anne adayı ve fetüs daha büyük

risklerle karşılaşılacaksa, yarar-zarar oranı dikkate alınarak, yaratabileceği olası riskler

anne adayına detaylarıyla anlatılarak, kullanılmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

Gebelik Kategorileri

X Kategorisi

• Bu kategorideki ilaçların deney hayvanları ve hamilelerdeki incelemeler ilacın fetüse

zararını göstermiştir.

• Bu gruptaki ilaçların hamilelerde kullanılmalarının yararları fetüse zararlarının yanında

önemsiz kalır.

X kategorisindeki ilaçlar, hamilelerde ve hamile kalma olasılığı bulunanlarda

kontrendikedirler ve hiçbir şekilde kullanılmamalıdırlar.

GEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

LAKTASYON DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI

• Emziren anneye tedavi gerektiğinde dikkatli davranılarak ilaç seçimi yapılırsa anne sütünün

kesilmesine gerek kalmayabilir.

Kalite Yönetim BirimiGEBELİK VE LAKTASYONDA İLAÇ UYGULAMALARI

Amerikan Pediatri Akademisi anne sütü ile beslenme sırasında kullanılan ilaçları kategorize
etmiştir :
Kategori I: İlaç kesinlikle laktasyon sırasında kullanılmamalı. Maternal alım ile bebekte
ciddi yan etkilerin olduğuna dair kuvvetli delillerin varlığı (Ergotamin ).

Kategori II: Bebekte etkisi bilinmeyen ilaçlar: amitriptilin, desipramin. Dikkatli kullanım
önerilen ilaçlar: doxepin, fluoksetin, imipramin, trazodon, diazepam, lorazepam,
midazolam.. gibi bu grupta sayılmaktadır.

Kategori III: Anne sütü ile geçinebilir olanlar bu grupta yer almaktadır: Karbamezapin,
fenitoin, valproik asit, atenolol, propranolol, diltiazem, kodein, fentanil, metadon, morfin,
propoksifen, butorphanol, lidokain, mexiletene, asetominofen, ibuprofen,indometasin,
ketrolak, naproksen, kafein.

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ
KULLANIMI
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Yaşlıda İlaç Tedavisini Etkileyen Faktörler

• İlaç kullanımı yaşla birlikte artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir.

• Yaşlı bireyde ilaç yan etkileri ve intoksikasyonları; çoklu ilaç kullanımı, ilaç-

ilaç etkileşimleri, ilaç farmakokinetik ve farmakodinamiğinde değişiklikler,

unutma ve anlama gibi kognitif sorunlar nedeniyle yaygın olarak

görülmektedir.

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI

İlaç kullanımı ile ilgili sorunlar, mortalite ve mordibitenin

artmasına neden olduğu için yaşlı bireyde ilacın akılcı

kullanılması oldukça önemlidir.

İlaç Yan Etkisi

İlaç yan etkilerinin yaş gruplarında görülme durumuna bakıldığında;

• 10-30 yaş grubunda  % 3

• 70-90 yaş grubunda  %14-19 oranında görülmektedir.

• Hastaneye başvuran yaşlıların %28’inde hastaneye başvuru nedeni ilaç

kullanımı ile ilişkilidir. Ayrıca bunların %70’inin ilaç yan etkisi ile ilgili olduğu

belirtilmektedir.

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI
Kullanımı

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI
Kullanımı

Yaşlanma ile beraber

• Organ fonksiyonlarında azalma

• Kronik hastalık sayısında artış (65 yaş üstü bireylerin; %90’ında 1, %35’inde 2,

%23’ünde 3, %15’inde 4 veya daha fazla kronik hastalık vardır (Hipertansiyon,

Osteoartrit, Kalp yetmezliği, Diyabet, Koroner arter hastalığı, Osteoporoz,

Serebrovasküler olaylar ve vb.)

• Çoklu ilaç kullanımında artış görülmektedir.

Yaşlıda İlaç Tedavisini Etkileyen Faktörler

Polifarmasinin Tanımı

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI
Kullanımı

• Tedavide en az bir gereksiz ilacın olması

• Klinik olarak gerekli olandan daha fazla ilacın kullanılması

• İlaç sayısının 5’ten fazla olması

Yaşlıda polifarmasi

%23-39

oranındadır.

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI
Kullanımı

Yaşlıda (polifarmasi)çoklu ilaç kullanımının nedenleri

• Klinik kılavuzlar yaşlı ve çoklu komorbiditeleri bulunan hastalar için yeterince modifiye edilmiyor

• Hastaların farklı hekimlere başvurması sonucu hekimlerin birbirinden habersiz ilaç reçetelemesi

• Verilen ilacın yan etkisini tedavi etmek için başka ilaç verilmesi ( Reçete kaskadı )

• Hekim kontrolüne gitmeden ilaç kullanımı

• Hekimlerin bazı durumlarda ilaç etkileri ve etkileşimleri konusunda yeterli dikkati göstermemeleri

• Son 6 ay içinde hastaneye yatarak tedavi olmuş olmak

• Hastaların fazla ilaç beklentileri

• Yaşlılarda semptoma yönelik ilaç kullanılması

• Hekimlerin eski ilacı kesip yeni ilaca başlama eğilimi

• Yaşlanma ile tedaviye uyumun azalmas

• Çok sayıda reçetesiz ilaç satılması

• Kognitif disfonksiyon

• Eğitim düzeyinin düşük olması

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI
Kullanımı

Yaşlıda (polifarmasi)çoklu ilaç kullanımının sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir

• İlaç yan etkileri

• İlaç-ilaç-hastalik etkileşimleri

• Tedaviye uyumsuzluk

• Maliyette artış

• Kalça kırığı

• Kilo kaybı

• Düşme

• Kognitif disfonksiyon ve sedasyon

• Hastaneye yatışlarda artış

• Huzurevine yerleştirilmede artış

• Ölüm
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Polifarmasiyi Azaltmak İçin Öneriler

GERİATRİDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI
Kullanımı

• İlaç kullanımı ve alışkanlıkları dikkatle sorgulanmalıdır.

• Küçük dozda başlanarak, yavaşça arttırılmalı ve yeterli doza  çıkılmalıdır.

• Tedavi şeması basit olmalı ve sık sık kontrol edilmelidir.

• Her yeni ilaç yeni sorunlar yaratabilir, bu konuda dikkatli olunmalıdır.

• Reçeteleme kaskatından (mevcut ilaç rejimin öngörülmeyen bir etkisini telafi
etmek için yeni bir ilacın yazılması) kaçınılmalıdır.

• ‘Tek hastalık, tek ilaç, günde bir kez’ prensibi benimsenmelidir.

SAGLIKTA KALITE STANDARTLARI EGITIMI-2021

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

SAĞLIKTA KALİTE
STANDARTLARI

Sağlıkta Kalite Standartları

• Sağlıkta Kalite Standartları Tanımı

• Hastanemizin misyon, vizyon ve değerleri

• Tıbbi Kayıtlar ve Önemi

• Hasta Dosyası Hazırlama

• Kalite Standartları Dokümanlarına Ulaşmak için İzlenecek Yol

• Tıbbi Cihaz Güvenliği

• Preanalitik Hata Kaynakları ve Laboratuvar Süreçleri

• Panik Değer Bildirimi

• Gösterge Yönetimi

• İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Sunu Planı

Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Sağlık hizmetinin bireylere ve

topluma eldeki en son profesyonel

bilginin ışığında ve arzu edilen sağlık

çıktılarına ulaşacak şekilde

sunulmasıdır.

Sağlıkta Kalite Standartları

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

Sağlıkta kalite çalışmalarının etkin ve

istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için

yayımlanan bu dokümanın, tüm

personel tarafından bütüncül bir

bakış açısıyla ele alınarak

uygulanması gerekmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartları
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MİSYONUMUZ

Birey, aile ve topluma bütüncül yaklaşımı benimseyen, çağdaş, bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında, hasta ve çalışan güvenliğini ön
planda tutan, nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırmaları destekleyen, etik ilkelere bağlı, ekip anlayışı
içerisinde sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst seviyeye ulaştığı, çağdaş, bilimsel, kaliteli, güven duyulan ve uluslararası düzeyde model
alınan, en iyi sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektir.

DEĞERLERİMİZ

• Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık

• Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı

• Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

• Zamanlılık

• Ekip Ruhu

• Hoşgörü

• Sürdürülebilirlik

• Süreklilik

• Kolay erişim

• Liderlik

• Ekip Ruhu

• Hoşgörü

• Kurumsal amaç ve hedefler İç ve dış çevre faktörleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

TIBBİ KAYITLAR VE ÖNEMİ

Sağlık çalışanları işleri gereği

hastaya ait bilgileri, tetkik ve

tedavi sonuçlarını, ücretlendirme

durumunu, çeşitli amaçlar ile

alınan raporları kapsayan tüm

belgeleri doğru bir şekilde kayıt

altına almak ve saklamak

zorundadır.

Sağlıkta Kalite Standartları

Kayıt tutmak bize neler sağlar?

• Epidemiyolojik veri sağlar,

• Tıbbi karar vermede yardımcı olur,

• Bireylerin kendi sağlıklarının sorumluluğunu

paylaşmaya yardım eder,

• Yasal bir zorunluluktur,

• Yasal çatışmalarda hastayı ve sağlık çalışanını korur,

• Sağlık istatistikleri çıkarmamızı sağlar,

• Risk yönetimi sağlar,

• Kalite iyileştirme aracıdır,

• İletişim aracıdır,

• Ekonomik faydaları vardır.

Sağlıkta Kalite Standartları

Kayıt tutarken nelere dikkat etmeliyiz?

• Hasta kaydındaki her sayfada hasta adı veya

dosya numarası bulunmalıdır.

• Hastanın adresi, ev ve iş telefonları

bulunmalıdır.

• Her türlü tıbbi kaydın başına ya da sonuna kim

tarafından kaydedildiği yazılmalıdır.

• Kayıtların hepsinde tarih bulunmalı ve kayıt

kolay okunabilmelidir.

Sağlıkta Kalite Standartları

Kayıt tutarken nelere dikkat etmeliyiz?

• Hikaye ve fizik muayenede hastanın başvuru

nedeniyle ilgili yeterli bilgi bulunmalıdır.

• Önemli tıbbi durumlar ve hastalıklar belirtilmelidir.

• İlaç alerjileri ve yan etkileri belirgin bir şekilde kaydedilmeli, eğer bu

konuda bilgi yoksa bilgi olmadığı da yazılmalıdır.

• Özgeçmişte önemli kazalar, ameliyatlar ve hastalıklar yazılmalıdır.

• Sigara, alkol ve madde kullanımı sorgulanmalıdır.

Kalite Yönetim BirimiSağlıkta Kalite Standartları

Kayıt tutarken nelere dikkat etmeliyiz?

• Laboratuvar bulguları ve diğer testler uygun bir

şekilde kaydedilmelidir.

• Tanılar bulgularla uyumlu olmalıdır.

• Tedavi planı bulgularla uyumlu olmalıdır.

• Takiple veya bir sonraki muayene ile ilgili not bulunmalıdır.

• Yetersiz veya aşırı konsültan kullanımı gözden geçirilmelidir.

• Konsültasyon istenmişse konsültan notu da dosyada bulunmalıdır.

• Kayıtlar düzenli ve sürekli olmalıdır.

Sağlıkta Kalite Standartları
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Kayıt tutarken nelere dikkat etmeliyiz?

• Tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri kurumun

uygulama pratikleri doğrultusunda kaydedilmelidir.

• Kayıtlarda değişiklik yapacaksa, karalamak yerine

üzeri tek çizgi ile çizilmeli, köşesine değişiklik tarihi

yazılmalıdır.

• Kayıtlarda silinebilen kalemler kullanılmamalıdır.

• Hasta bir tedavi işleminin yapılmasını reddediyorsa,

bu belirtmeli ve imzası alınmalıdır.

Sağlıkta Kalite Standartları

HASTA DOSYASI HAZIRLAMA

Gülhane Eğitim ve Araştırma

Hastanesi dosya içerik formunun

görüldüğü şekliyle düzenlenmesi

gerekmektedir.

Hasta taburcu olurken hastaya ait

tüm kayıtlar hasta dosyasının içinde

uygun sırayla düzenlenip kontrol

edilerek  teslim edilmelidir.

Sağlıkta Kalite Standartları

Dosyada olması gereken tüm kayıtlar

doğru hastaya ait olmalı, kaybolmamalı,

karışmamalı, hasta ve sağlık personeli

dışında (gerekli yasal süreçler hariç)

başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

Hasta dosyaları düzenli, temiz ve

istendiğinde ulaşılabilecek şekilde uygun

ortamda muhafaza edilmelidir.

Sağlıkta Kalite Standartları

HASTA DOSYASI HAZIRLAMA

KALİTE STANDARTLARI DOKÜMANLARINA ULAŞABİLMEK İÇİN
İZLENECEK YOL

KURUMSAL

GENEL DOKÜMANLAR

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

DOKÜMAN YÖNETİMİ

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ

Tıbbi cihazlarla çalışan ve tıbbi cihazların alımı, bakımı, tamiri ile ilgili çalışan
personelin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Birim bazında bulundurulması gereken malzemeler tespit edilmeli, minimum,
kritik ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir.

• Malzemeler, malzemenin niteliğine göre uygun şartlarda saklanmalı ve

dokümante edilmelidir.

• Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri olmalıdır (cihazın adı, seri

numarası, markası, demirbaş numarası, bulunduğu bölüm).

Sağlıkta Kalite Standartları

• Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar ve kalibrasyonları

yapılmalıdır.

• Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.

• Kullanılması özel teknik/uzmanlık gerektiren cihazları (ventilatör, laboratuvar

test cihazları, jeneratör gibi) kullanılacak kişilere eğitim verilmesi gereklidir.

Sağlıkta Kalite Standartları

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ
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Tüm personel güvenli bir çalışma ortamı için aşağıdakilerden sorumludur;

• Tıbbi cihazların güvenli çalışmasını sağlayacak tedbirleri alma

• Tıbbi cihazların meydana getirebileceği tehlikeleri önleme

• Karşılaşılabilecek olan risklere karşı vücudu koruyucu tedbirler alma

• Karşılaşılabilecek olan risklere karşı çevreyi koruyucu tedbirleri alma

• Elektromanyetik alan etkilerine karşı çalışma ortamında tedbir alma

Sağlıkta Kalite Standartları

TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ

PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI VE LABORATUVAR SÜREÇLERİ

• Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastaların yaklaşık %80’inden

laboratuvar tetkikleri istenmektedir. Laboratuvardan çıkan sonuçlar

hastanın tanı, tedavi ve takibini doğrudan ilgilendiren verilerdir.

• Laboratuvarların en önemli kalite göstergelerinden biri istenilen test

örneğinin zamanında, uygun koşullarda alınıp elde edilen sonuçların en

kısa sürede hasta yararına kullanılabilmesinin sağlanmasıdır.

Sağlıkta Kalite Standartları

Laboratuvar süreçleri üç aşamada incelenmektedir:

1. Preanalitik süreç

2. Analitik süreç

3. Postanalitik süreç

Sağlıkta Kalite Standartları

PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI VE LABORATUVAR SÜREÇLERİ

Preanalitik Sürecin aşamaları şunlardır:

• Numune  alımı ile ilgili kurallar

• Numune  transferi ile ilgili kurallar

• Numune  red veya kabul kriterleri

Sağlıkta Kalite Standartları

PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI VE LABORATUVAR SÜREÇLERİ

• Kimlik belirleme ve yanlış barkotlama

• Örnek alınmasında uygulama ve zamanlama hataları

• Hastanın açlık durumu

• Turnike uygulaması

• Tüp kapaklarının açılış ve kapanışları

• Örnek alımında tüp sıralaması

• Tüplerin karıştırılması

• Dolum hacmi

• Numunenin beklemesi

• Numune saklama koşulları

• Numunenin transferi sırasında dikkat edilmemesi

Preanalitik hata tüm laboratuvar hatalarının % 65’ini oluşturmaktadır.

Preanalitik Hata Kaynakları:

Sağlıkta Kalite Standartları

PREANALİTİK HATA KAYNAKLARI VE LABORATUVAR SÜREÇLERİ PANİK DEĞER/ KRİTİK DEĞER NEDİR?

Laboratuvar test sonucunun, acil müdahale edilmediği taktirde hastanın hayati

tehlikesi olabileceğini işaret eden sınır değerlerdir.

Laboratuvarda testlerin çalışmaları sonucunda panik değerler ortaya çıktığı

zaman, çalışan personelin sonucu doğru olarak değerlendirmesini ve gerekli geri

bildirimi yapmasını amaçlar.

Sağlıkta Kalite Standartları
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Test çalışması sonucunda panik değer elde edilince yapılacaklar şöyledir:

• Test tekrarlanır, sonuçlar normal sınırlar arasında ise sonuç onaylanır.

• Tekrar çalışma sonucunda, yeniden panik değer elde edilirse cihaz ve

kitler kontrol edilir.

• İlgili doktora bilgi verilerek, tekrar örnek istenerek yeni örnekten çalışma

tekrarlanır.

• Panik değer tekrar elde edilirse ilgili doktora hemen bilgi verilir.

Sağlıkta Kalite Standartları

PANİK DEĞER/ KRİTİK DEĞER NEDİR? GÖSTERGE NEDİR?

Bir konunun sayısallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda

iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araçtır.

Sağlıkta Kalite Standartları

DeğerlendirmeÖlçme İyileştirme Kalite

• Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Bildirim Formu Oranı
• Personelin Eğitimlere Katılma Oranı
• Hasta Memnuniyet Oranı
• Düşen Hasta Oranı
• Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı
• Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı
• Kan Kültüründe Kontaminasyon Oranı
• Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı
• İlaç Hatası Bildirim Formu
• Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER

GÖSTERGE YÖNETİMİ

Sağlıkta Kalite Standartları

GÖSTERGE YÖNETİMİ

KLİNİK BAZLI GÖSTERGELER

Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıkta Kalite Standartları

• DM Tanısı Alan Hastalarda HbA1c Ölçümü Yapılanların Oranı
• Ambulans ile Hastaneye Ulaşan İnme Tanılı Hasta Oranı
• İlk Kez KKH Tanısı Almış Hastalarda LDL Ölçümü Yapılan Hasta Oranı
• Prostat Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Serbest PSA Bakılma Oranı
• Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif CEA Bakılma Oranı
• Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (ilk 1 ay)
• Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı
• İzlemde (0-14 hafta) TSH taraması Yapılan Gebe Oranı
• KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı
• İmplant Tedavisi Öncesi Hastanın Protez Polikliniği Tarafından Görülme Oranı

• Kesici-delici alet yaralanması

• Düşen hasta oranı

• Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanların izlenmesi

Bildirime tabi göstergeler

Sağlıkta Kalite Standartları

• Hizmetin kalitesinin ölçülmesi,

• Konuyla ilgili yönetimsel başarının ortaya konulması,

• Üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı veya başarısızlık trendinin tespiti,

• Bölümler arasında kıyaslama yapma imkânı,

• İleriye dönük politikaların oluşturulması ve hesap verebilirlik açısından önemlidir.

GÖSTERGELER

Sağlıkta Kalite Standartları



          

148

Hastaya veya çalışana zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce fark

edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemeye yönelik sistemde

iyileştirme çalışmalarının yapılmasına ve bu süreçten bir eğitim materyali

oluşturularak benzer olayların oluşmasını engellemeye odaklı bir bildirim

sistemidir.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Sağlıkta Kalite Standartları Sağlıkta Kalite Standartları

İSTENMEYEN OLAY
BİLDİRİM SİSTEMİ

Sağlıkta Kalite Standartları

İOBS  sorumluluklar

Yönetici

Sistemin kurulması

Kalite Yönetim
Direktörü/Kalite
Yönetim Birimi

Çalışanları

Sistemin kurulması

Bildirimlerin kabulü

Olayların gizliliği

Çözüm uygulamaları

Komiteler

Olayların kök neden
analizi

Çözüm ve iyileştirme
önerilerinin
sunulması

Çözüm ve iyileştirme
çalışmalarının
uygulanması

Çalışanlar

Bildirim yapmak

Çözüm ve iyileştirme
çalışmalarını
uygulamak

Hastanemizde İOBS bildirimi nasıl yapılır?

Sağlıkta Kalite Standartları

HASTANEMİZ WEB SİTESİ
(https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/)

BİRİMLER

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Sağlıkta Kalite Standartları

Sağlık Bakanlığına İOBS bildirimi nasıl yapılır?

Ayrıca http://grs.saglik.gov.tr  adresinden Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığına
bildirimde bulunabilirsiniz. GRS Sağlık tesislerinin hata risklerine karşı önlem alma amacı ile
gerçekleştirdiği faaliyetlerde yol gösterici olması, sağlık çalışanlarının yaygın hatalar konusunda
daha bilinçli olması ve istenmeyen hatalar için gerekli önlemlerin alınması amacıyla her hangi bir
manuel veri girişine imkân tanımamakta, hata bildirimi için Hata Sınıflandırma Sistemleri (HSS)
standardını kullanmaktadır.

Hasta güvenliği

• İlaç güvenliği

• Transfüzyon güvenliği

• Cerrahi güvenlik

• Diğer

Çalışan güvenliği

• Kesici delici alet yaralanması

• Kan vücut sıvıları ile temas

• Diğer

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Sağlıkta Kalite Standartları

https://gulhaneeah.saglik.gov.tr/
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İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM sistemine bildirim yapılabilecek örnek olaylar

İlaç güvenliği

• Yanlış ilaç istenmesi

• Yanlış ilaç uygulanması

• İlacın yanlış yolla uygulanması

• İlacın yanlış zamanda uygulanması

• Eczaneden yanlış ilaç gelmesi

• Eczaneden ilaçların uygun şartlarda

gelmemesi

• Kayıtların yanlış olması

Sağlıkta Kalite Standartları

Transfüzyon güvenliği

• Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

• Yanlış kan ve/veya kan ürünü

• Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

• Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması

• Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi

Sağlıkta Kalite Standartları

İstenmeyen olay bildirim sistemine bildirim yapılabilecek örnek olaylar

Cerrahi güvenlik

• Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

• Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması

• Yanlış taraf/organ cerrahisi

• Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış

doldurulması

• Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen

olayların gerçekleşmesi (yanık gelişmesi vb.)

Sağlıkta Kalite Standartları

İstenmeyen olay bildirim sistemine bildirim yapılabilecek örnek olaylar

Düşme bildirimi

• Merdivenden Düşme

• Yataktan Düşme

• Sedyeden Düşme

• Diğer Düşmeler

Sağlıkta Kalite Standartları

İstenmeyen olay  bildirim sistemine bildirim yapılabilecek örnek olaylar

Çalışan güvenliği
• Kesici delici alet yaralanması
• Kan vücut sıvıları ile temas
• Diğer
o Atık yönetimi
o Beyaz kod bildirimi
o Cihaz güvenliği
o Ekipman yokluğu
o Fazla radyasyona maruz kalma
o Kimyasal madde dökülmesi/maruziyet
o Laboratuvar kazaları
o Pembe kod bildirimi
o Tesis güvenliği
o Uygun olmayan ekipmanla çalışma
o Uygun olmayan ürün/malzeme

Sağlıkta Kalite Standartları

İstenmeyen olay bildirim sistemine bildirim yapılabilecek örnek
olaylar

 Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı

kullanılmamalıdır.

 Olay bildirimlerinin bir suçlu aramaktan ziyade düzeltici ve önleyici faaliyetleri

tetikleyeceği ve bir daha aynı olayın yaşanmaması için bu faaliyetlerin yapıldığı

personel tarafından bilinmelidir.

İstenmeyen olay bildirim sistemine bildirim yaparken;

Sağlıkta Kalite Standartları
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• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlar.

• Kurumda güvenlik kültürünün gelişimini teşvik eder.

• Hataları azaltır.

• Kurumsal bir öğrenme süreci oluşturur.

• Yaşam kalitesini artırır.

• Maliyet etkinliği sağlar.

• Verimliliği sağlar.

• Mortalite ve morbiditeyi azaltır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Sağlıkta Kalite Standartları

İstenmeyen olay bildirimi yapılmamasının nedenleri?

Sağlıkta Kalite Standartları

Belgelenen ancak uygulamada varlığı hissedilmeyen bir kalite
anlayışını değil

• Hastanın hizmete erişimini kolaylaştıran,

• Doğru hastanın, doğru zamanda, doğru tedaviyle buluştuğu,

• Hasta haklarının dikkate alındığı,

• Önlenebilir hatalar yüzünden insanlarımızın zarar görmediği,

• Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alındığı,

• Hasta ve çalışan güvenliği konusunda uygulamaların gerçekleştirildiği,

• Maliyet-etkililik prensibini dikkate alan,

Bir kalite yaklaşımını destekliyoruz.

SONUÇ

Sağlıkta Kalite Standartları

TIBBI SARF MALZEME YONETIMI

TIBBİ SARF MALZEME
YÖNETİMİ

Tıbbî sarf malzemesi, protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi

tek başına sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin

yapılması esnasında tek sefer ya da sınırlı sayıda kullanılmaya mahsus

tıbbî malzemelerdir.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

Tıbbi malzeme nedir?
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İyileştirme Araç ve Gereçleri: Protez ve ortez tanımına girmeyen, tek başına

iyileştirme özelliği olan iyileştirici nitelikteki tıbbî cihazlardır.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

Ortez: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan

fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini

desteklemek veya korumak amacıyla kullanılan tıbbî cihazlardır.

Protez: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir

veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını

yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbî

cihazlardır.

• Hastalıkların tanı ve tedavi standartları saptanarak uygun ilacın, uygun sürede ve uygun

dozda kullanımını öngören Akılcı İlaç Kullanımı Programı uygulamaya konulmalıdır.

• İlaç ve malzemelerin birimler tarafından kullanım miktarına ilişkin

standartlar belirlenerek, bu standartları aşan malzeme talepleri incelenmeli ve

nedenleri sorgulanmalıdır.

• Servislere gönderilen malzeme ve ilaçların ne şekilde ve ne kadar kullanıldığı,

belirli aralıklarla takip edilmelidir.

• Ayrıca bölümlere ait servis depoları belirli dönemlerde kontrol edilerek, malzeme

kullanım durumları takip edilmelidir.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Kullanımı

Hastanelerde ilaç ve malzeme komiteleri oluşturarak;

• Kullanıma bağlı olarak ortaya çıkacak risk faktörleri,

• Kullanım sonunda elde edilen fayda/elde edilme maliyeti,

• Kullanım kolaylığı,

• Kullanıcı personel ve hasta memnuniyeti açısından malzemelerin periyodik

değerlendirmesi yapılmalıdır.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Kullanımı
• İhtiyaçlar, devamlılık esasına göre çalışacak ve malzemenin niteliği konusunda uzman

kişilerin de yer alacağı malzeme yönetim birimi tarafından, önceki birkaç yıl içinde satın

alınan ve kullanılan miktarlar ile depo mevcudu, hasta artış oranı ve kaynak planlamaları

da göz önünde bulundurularak belirlenmeli ve talep tahminlerinin gerçek gereksinim

karşılığı olması sağlanmalıdır.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Stok Yönetimi

• Bir malzemenin kaynağından ilk defa satın alınması

veya ilâve sipariş verilmesi suretiyle temin

edilebilmesi için geçecek sürede ihtiyaç duyulan

tahmini asgari stok miktarını ifade eden güvenlik

stok seviyesi belirlenmelidir.

Güvenlik Stok Seviyesi belirlenirken;

• Hedef hasta kitlesinin ve rastlanılan hastalıkların sıklığı ile bunlara

uygulanacak standart tedavinin tipi,

• Son siparişten bu yana kullanılan malzeme miktarı ve geriye kalan stok miktarı,

• Yapılacak yeni bir sipariş sonucunda ilaç  veya malzemenin teslim alınması

için geçecek muhtemel süre,

• Kliniklerden alınacak periyodik malzeme kullanım raporları,

• Hasar, bozulma, hırsızlık, depolamada ve transferde karşılaşılabilecek

muhtemel kayıplar,

• Bütçe ve nakit imkânları dikkate alınarak, güvenlik stok seviyeleri

belirlenmelidir.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Stok Yönetimi

• Mevcut depolar, malzemeye en kolay şekilde ulaşmaya ve miat takibine uygun

bir şekilde düzenlenmeli, malzeme yerleştirme planı hazırlanarak depo girişine

konulmalıdır.

• Güvenli muhafazayı sağlamak üzere, depodaki malzemelerden kimlerin sorumlu

olduğu net olarak belirlenmeli ve uygun güvenlik yöntemleri kullanılmalıdır.

• Mümkün olabilecek bozulmaları tespit etmek bakımından malzemelerin

periyodik olarak kontrolü yapılmalıdır.

TIBBİ SARF MALZEME YÖNETİMİ

İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Depolanması
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TIG EGITIMLERI

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR

(TİG) EĞİTİM PROGRAMI

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG)

• Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Nedir?

• TİG’in Amacı Nedir?

• TİG’de Kullanılan Parametreler Nedir?

• TİG’de Hekimlere Düşen Görevler Nedir?

• TİG için Hekim Tarafından Hasta Dosyasında varsa Mutlaka
Kaydedilmesi Gereken Kriterler Nedir ?

Sunum Planı

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)
Teşhis İlişkili Gruplar TİG)

• Hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve

benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren yatan hasta

sınıflandırma sistemidir.

• Hastaları benzer şartları oluşturan gruplara ayıran ve başlangıç noktası

hastalıklar olan bir sistemdir.

• Vakaları, öncelikle ana tanıya daha sonra işlemlerine göre gruplandırır.

• Harcanan tedavi kaynaklarını, parasal değer yerine bağıl değer/katsayı

olarak ifade eder.

TİG NEDİR ?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

• Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak.

• Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek.

• Planlama ve araştırmalara ışık tutmak.

• TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak.

• Sağlık insan gücü planlaması yapmak.

• Hastane yönetim aracı olarak kullanmak.

TİG’İN AMACI NEDİR ?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

Hastaya ait demografik ve spesifik veriler TİG

için önem arz etmektedir. Bunlar;

• Tanılar, İşlemler

• Cinsiyet, Yaş

• Kalış Süresi

• Yenidoğan Ağırlığı

• Yatan hasta / Günübirlik hasta durumları

• Taburcu Şekli

• Mekanik Ventilasyon Süresi vb verilerdir.

TİG’DE KULLANILAN PARAMETRELER NEDİR ?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)
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• Hasta dosyaları (epikriz, görüntüleme, laboratuvar sonuçları, hemşire gözlem

kağıdı vs) vaktinde, eksiksiz ve doğru kaydedilmelidir.

• Ana tanı başta olmak üzere tanı ve işlemler tüm detaylarıyla (Ventilasyon süreleri,

ASA skorları, ameliyat süreleri, anestezi çeşidi, kişisel öyküler, diyabet vs)

belirtilmelidir.

• Hekimler ve klinik kodlamacılar arasında bilgi alışverişinin yapılması sağlanmalıdır.

TİG’DE HEKİMLERE DÜŞEN GÖREVLER NEDİR ?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

• Kendi uzmanlık alanlarına ait tanı ve işlemler E-KİTAP’tan (TİG birimi ile iletişime
geçilerek) incelenmelidir. Mevcut hastalığın yanında o yatışı uzatan ya da yeni bir
tedavi prosedürü yaratan durumlar belirtilmelidir.

• Yaralanma ve kazalara ait dokümantasyonda dış neden, olay yeri ve aktivite
bilgileri mutlaka belirtilmelidir.

• Hastaya ait birden fazla tanı mevcutsa ANA TANI net bir şekilde belirtilmelidir.

*ANA TANI: Araştırma sonunda, hastanın hastanedeki bakım epizodunun veya sağlık
kuruluşunda bulunmasının esas nedeni olarak ortaya konulan tanıdır.

TİG’DE HEKİMLERE DÜŞEN GÖREVLER NEDİR ?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

• ANA TANI ile ilişkili cerrahi ve diğer işlemlerin, okunaklı anlaşılır olarak ifade

edilmesi gerekmektedir.

• Yapılan diğer işlemlere uygun tanıların atanması gerekmektedir.

• ANA TANI başta olmak üzere doğru tanı ve prosedürleri kaydetme sorumluluğu

klinik kodlayıcıya değil,  klinik tedavi uzmanına aittir.

• Doğru ve kaliteli kodlama ancak tutarlı ve tam klinik bilgilere erişimle sağlanabilir.

TİG’DE HEKİMLERE DÜŞEN GÖREVLER NEDİR ?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

TİG İÇİN HEKİM TARAFINDAN HASTA DOSYASINDA VARSA
MUTLAKA KAYDEDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER NEDİR?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

• HIV / AIDS

• Viral hepatit taşıyıcılığı

• Diabetes Mellitus / Bozulmuş glikoz regülasyonu (Mutlaka

tipleri belirtilmelidir)

• Uyuşturucu kullanımı

• Alkol kullanımı

• Tütün kullanımı

• Kardiyak cihaz varlığı (Pacemaker)

• Doğum sonucu

• Hamilelik süresi

• Gebeliği komplike eden durumlar

• Postpartum durumu veya komplikasyonu

• Streptokokal grup B enfeksiyonu /

Gebelikte taşıyıcı

• Spesifik bozukluk taraması

• Kişisel ve aile öyküsü

TİG İÇİN HEKİM TARAFINDAN HASTA DOSYASINDA VARSA
MUTLAKA KAYDEDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER NEDİR?

TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG)

SIFIR ATIK VE CEVRE BILINCI EGITIMI
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SIFIR ATIK VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özhan GÖRMEZ

Sıfır Atık Nedir?

 “Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atığın

miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri

dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

 Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden

bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına

neden olmaktadır.

 Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında tüm Türkiye’de

başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş

merkezleri vb. nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların

ekonomiye kazandırılması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştır.

Neden Sıfır Atık?

 Dünya nüfusu, sanayileşme, kentleşme ve tüketim hızla artarken,

sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Dolayısıyla

doğal kaynaklarımız da hızlıca azalmaktadır.

 Bu nedenle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli

kullanılması çok önemlidir.

SIFIR ATIK Projesi Kapsamında Biriktirme ekipmanı

ve tanıtım materyallerinde renk skalası önemlidir:

 Kağıt-karton atıkları için mavi

 Plastik atıklar için sarı

 Cam atıklar yeşil

 Metal atıklar için gri

 Organik atıklar için kahverengi

 Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için siyah

 Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf

 Tıbbi atıklar için ilgili Yönetmelik gereği poşetlerde kırmızı,

kova ve konteynerlerde turuncu

Denizlerde 150 milyon tondan

fazla plastik bulunduğu tahmin

ediliyor.

Dünya da birçok ülkede poşet

kullanımı sınırlandırılmıştır.

Çevre; İnsanların ve diğer canlıların

yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri

ve karşılıklı olarak etkileşim içinde

bulundukları; fiziki, biyolojik, sosyal,

ekonomik ve kültürel ortamdır.

Çevre kirliliği;

Çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan
eliyle bozulmasıdır.

Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme
şeklinde tabir edilir.
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Peki Ne Yapmalıyız?

 Atık üretimini azaltmak

 Etrafa çöp atmamak, atanları

uyarmak

 Aile içinde sık sık konuşarak

çocuklarımızı bu konularda

bilinçlendirmek

 Atıkları birbirine karıştırmadan

toplamak

 Geri kazanılabilir atıkları

toplama noktalarına ulaştırmak

Peki Ne Yapmalıyız?

Hastaneler açısından sıfır atık

ATIK

RADYOAKTİF

TIBBİ

EVSEL

NİTELİKLİ
TEHLİKELİ

AMBALAJ

TEHLİKESİZ

 Hastanemizde çeşitli niteliklerde atıklar çıkmakta

olup, bunlar şu şekildedir;

Evsel Nitelikli Atıklar

1-Genel Atıklar

2-Ambalaj Atıkları
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Genel Atıklar

 Sağlıklı kişilerin bulunduğu

kısımlar,

 idari birimler,

 mutfaklar,

 ambar ve atölyelerden gelen

atıklardır.

Siyah atık torbalarında

biriktirilmelidir.

Genel Atıklar
Dolan konteynerler çöp kamyonları ile toplanır.

Genel Atıklar
 Kamyonlar aracılığıyla toplanan çöpler öncelikle Katı Atık Aktarma

İstasyonlarına getirilir.
 Aktarma istasyonlarından sonra ise “Düzenli Depolama Alanlarına” gönderilir.
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 Bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesi kanalizasyon sisteminde daralma ve tıkanmalara

sebep olurken, akarsulara, göllere ve denizlere ulaşması halinde ise yüzeyde tabaka

oluşturarak suya oksijen geçişini azaltıyor. Bu da başta balıklar olmak üzere canlı hayatına

zarar veriyor.

 Geri kazanım tesislerine ulaştırılan bitkisel atık yağlar ise biogaz ve biodizel üretiminde

kullanılıyor, böylece ülke ekonomisine katkı sağlanırken atıkların bertarafı

gerçekleştiriliyor.

Bitkisel Atık Yağlar

ATIKLAR VE ATIKLAR TOPLANIRKEN DIKKAT
EDILECEK HUSUSLAR

ATIK YÖNETİMİNİN AMACI

Hastanelerde üretilen tüm atıkların hasta, hasta

yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

tehdit etmeyecek şekilde toplanması, taşınması,

ayrıştırılması, geçici depolanması ve kurumdan

uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlemektir.
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Tıbbi Atık

Tehlikeli Atıklar

Evsel Atık

Radyoaktif Atık

Ambalaj Atık

Atıkların Ünite İçinde Ayrılması

ve Toplanması

EVSEL ATIKLAR (Siyah renk poşet):

Yiyecek içecek artıkları vb.

• İdare binaları

• Hasta, doktor ve hemşire odaları

• Yemekhane ve kafeteryalardan çıkar.

Tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik
torbalarda toplanırlar. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde
sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık
deposuna veya konteynırına götürülür ve ayrı olarak geçici
depolanırlar.

Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile
karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul
edilirler.

AMBALAJ ATIKLARI (Mavi renk poşet):

Kağıt (Beyaz kağıt hariç), karton, plastik, kompozit, cam ve

metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer

atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar.

Serum ve ilaç şişesi gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine

olmamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara

olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli

plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmış serum şişeleri ayrı

toplanmadan önce, uçlarındaki lastik hortum, iğne gibi hasta ile

temas eden kontamine olmuş materyallerden ayrılır. Kontamine

olmuş malzemeler diğer tıbbi atıklar ile birlikte toplanır.

Tıbbi Atıklar (Kırmızı renk poşet):

Kan ve vücut sıvısı ile temas etmiş ve hastalık taşıma riski olan her

türlü atık tıbbi atık olarak tanımlanmaktadır.

Örnek olarak;

•Laboratuar kültürleri, hayvan leşleri

•Serum hortumları, cerrahi eldivenler

•Vücut sıvısına bulaşmış her şey

•Otopsi ve cerrahi müdahale sonucu ortaya çıkan organ parçaları

•Bakteri ve virus tutucu hava filtreleri

•Kan tüpleri, idrar kapları

•Enjektörler (iğne uçları hariç Sharp Box kutusuna atılmalıdır.)
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 Kesici ve delici (iğne,bisturi vb) aletlerde tıbbi atıktır.  Ancak bunlar sarı

renkte iğne kutularına depo edilmektedir.

 Dolan iğne kutularının ağzı kapatılarak tıbbi atık poşetine atılmalıdır.

 Tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları

sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı

olarak biriktirilir.

 Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve

atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur.

 Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları

ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz.

Tıbbi atıkların toplanmasında;

 Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; polietilen
hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen,
çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli,
her iki yüzünde görülebilecek büyüklükte “Uluslararası Biyotehlike”
amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli
plastik torbalar kullanılır.

 Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve
gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer
bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir
şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.

 Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından
çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.

 Sıvı tıbbi atıklar uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak yukarıda
belirtilen torbalara konulur.

Tıbbi Atıkların Ünite İçerisinde Taşınması

 Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel

tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya

benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında

torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek

keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi

ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile

toplanır ve taşınırlar.

 Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar

turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike”

amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır.

 Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış, üzerine kliniğin ismi

yazılmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir.

Toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan

kaçınılır.

 Atık torbaları asla elde taşınmazlar.

Tıbbi Atıkların Ünite İçerisinde Taşınması

 Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve

taşınmazlar.

 Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte

edilirler.

 Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi

durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle

dezenfekte edilir.

 Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin,

taşıma sırasında özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi zorunludur.

 Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının

izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz

alanlardan, ziyaret, hastane personeli ve hasta trafiğinin yoğun olduğu

bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmelidir.

TEHLİKELİ ATIKLAR (Sarı renk poşet):

Röntgen banyo suları, piller, filorasanlar, kullanım süresi dolan ilaçlar,

tonerler ve laboratuardaki cihazlardan çıkan sıvılar Tehlikeli Atıkların

Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan tehlikeli atıklardır. Bu atıklar sarı

renk poşetlere atılır. Bu atıklar ayrı olarak toplanıp Çevre ve Orman

Bakanlığı’ndan lisans almış firmalar vasıtasıyla geri kazanılmalıdır.

Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz,

doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel

atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmezler.
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TEHLİKELİ ATIKLAR

 Tehlikeli atık sayılan, laboratuardaki cihazlardan çıkan sıvıların, PH

kontrolü yapılıp ASKİ deşarj kriterlerine uygun hale getirildikten sonra

kanalizasyona verilmesi sağlanmalıdır.

 Ağır metal içeren sıvı atıklar hiçbir işlem yapılmaksızın yetkili (Çevre

Bakanlığı lisanslı) firmalara tutanakla teslim edilmelidir.

 Piller için ayrı toplama kapları kullanılarak ilgili kuruma (TAP: Taşınabilir

Pil Üreticileri ve İthalatçıları Deneği) teslim edilmelidir.

 Kullanım süresi dolan ilaçlar, ihale sürecinde firmalara konulan şart

gereği,aynı ilaç firmasına iade edilmelidir.

Atıkların Taşınması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

 Atıkların üretildikleri noktalarda biriktirilmesine izin verilmez.

Servislerde bu atıklar için ayrılmış olan yerde bulunan tekerlekli ağzı

kapaklı konteynırlarda biriktirilen atıklar her gün, bu atıkların

taşınmasında görevli olan personel tarafından, yönetmeliğe uygun

şekilde inşa edilen geçici atık depolarına taşınırlar. Bu işlem için çöp

asansörleri kullanılır.

Atıkların toplanmasından sorumlu olan çalışanların uyması

gereken kurallar:

 Kişisel korunma önlemleri mutlaka alınmalıdır.

 Atıklar günlük toplanmalı ve belirlenen geçici atık depolama yerine

taşınmalıdır.

 Tüm atık üretim noktalarında yeterli sayıda torba ve konteynır

bulundurulmalıdır.

Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması

En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu

inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek

konteynır bulundurmakla yükümlüdürler.

Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla

olmamak üzere bu depolarda veya konteynırlarda bekletilebilir.

Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin

altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir.

 Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir.

Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar

depolanır.

 Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek

boyutlarda olmalıdır.

 Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve

kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile

kaplanmalıdır.

 Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi

bulunmalı ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulmalıdır.

 Depo kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürgülü olmalıdır. Kapılar

daima temiz ve boyanmış durumda olmalıdır. Tıbbi atıkların

konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde

görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike”

amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi

bulunmalıdır.

Geçici atık deposunun özellikleri

 Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalı,

yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmemelidir. Depo ve

kapıları, içeriye herhangi bir hayvan/haşarat girmeyecek şekilde

inşa edilmelidir.

 Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla

çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği,

depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilmelidir.

 Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği

ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilmelidir.

 Geçici atık deposu, hastane giriş çıkışı ve otopark gibi yoğun insan

ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve

satış yerlerinin yakınlarına inşa edilmemelidir.

 Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu

kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben

temizlenip, dezenfekte edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır.

 Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu

dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise

uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı

renkli plastik torbalara konulmalı ve kullanılan ekipman ile birlikte

bölme derhal dezenfekte edilmelidir.

 Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı

ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi

için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların boşaltılmasını

müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve ilaçlanır.

 Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynırlar

geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.

http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1024&bih=510&tbm=isch&tbnid=HNQM6BBw9vv3tM:&imgrefurl=http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/163/318/atik-pillerin-geri-donusumu.aspx&docid=EEoH-WJ_Bhty1M&imgurl=http://www.bagcilar.bel.tr/Files/upload/tr/resim/geridonusum/21072010162217.JPG&w=350&h=375&ei=tUVkUIeEDMbjtQbVrIH4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=427&vpy=13&dur=5547&hovh=232&hovw=217&tx=85&ty=153&sig=103473204644835199947&page=1&tbnh=126&tbnw=126&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:8,s:0,i:104
http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&sa=X&biw=1024&bih=510&tbm=isch&tbnid=HNQM6BBw9vv3tM:&imgrefurl=http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/163/318/atik-pillerin-geri-donusumu.aspx&docid=EEoH-WJ_Bhty1M&imgurl=http://www.bagcilar.bel.tr/Files/upload/tr/resim/geridonusum/21072010162217.JPG&w=350&h=375&ei=tUVkUIeEDMbjtQbVrIH4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=427&vpy=13&dur=5547&hovh=232&hovw=217&tx=85&ty=153&sig=103473204644835199947&page=1&tbnh=126&tbnw=126&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:8,s:0,i:104
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Evsel Atıkların Depolanması Tıbbi Atıkların Atık Deposunda Depolanması

Geçici Atık Deposu Yerine Konteynır Kullanılması

TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE

DEZENFEKSİYONU

a) Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya
konteynırlarının temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla
yapılacak işlemler: Tıbbi atık taşıma araçları iş bitiminden
sonra talaşla temizlenip daha sonra çamaşır suyu veya
dezenfektan ile dezenfekte edilmektedirler. Geçici atık
deposu ve konteynırları da yine talaşla temizlendikten
sonra çamaşır suyu  veya dezenfektan ile iyice dezenfekte
edilerek tekrar kullanıma sunulmaktadır.

b) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar:
Çamaşır suyu, klor tablet (her konteynır için 4 lt suya 3
tablet)

Not: Konteynır temizliği dıştan içe doğru yapılmalıdır.

COVID 19 HASTA ODASI TEMIZLIĞI-KKDK

COVİT 19 HASTA ODASI TEMİZLİĞİ

SİLİM İŞLEMİ

 Hasta odasının temizliğinde önce genel temizlik
yapılarak mekanik temizlik yapılır (3lt suya 30cc).

 Ardından dezenfektanlı madde ile aynı yüzey tekrar
silinerek dezenfeksiyon işlemi yapılır (3 lt suya 1 klor
tablet).

PASPASLAMA İŞLEMİ

 6 lt suya bir 1 klor tablet konulur ve yüzey
paspaslanır.

 Covit 19 hasta odası için günün ilk temizliği genel temizlik
maddesi ile ve dezenfektanlı su kullanılarak yapılır.

Öğleden sonra 2. kez hasta odasına girilirken sadece
dezenfektan madde kullanılarak silim ve paspas işlemi yapılır.

Günde en az iki kez odanın temizliği ve dezenfeksiyonu
yapılmalıdır.

Akşam yemeğinden sonra tekrar hasta odasına girip
yemek masası, wc, zemin ve çöp kontrolü yapılır.

 Sabah kahvaltısı dağıtıldıktan sonra tekrar hasta
odasına girip yemek masası, wc, zemin ve çöp kontrolü
yapılır.

 Klinik kotrolü yapıldıktan sonra vardiya teslimi mutlaka
yapılmalıdır.

COVİT 19 HASTA ODASI TEMİZLİĞİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİTEMİZLİĞİ

Günün ilk silimin de genel temizlik maddesi kullanılarak

mekanik temizlik yapılır (3lt suya 30cc).

Ardından dezenfektanlı madde ile aynı yüzey tekrar

silinerek dezenfeksiyon işlemi yapılır (3lt suya 2 klor

tablet).

Her bakımdan sonra dezenfeksiyon tekrarlanır.

 Yoğun bakım içerisinde temiz alan ve kirli alan belirlenmeli,

malzemesi ayrılmalıdır.

Kullanılan su, bir odadan diğerine geçerken değiştirilmelidir.

 Tablet dezenfektanın mutlaka erimesi beklenmelidir.

Her odada el hijyeni yapılıp eldiven değiştirilmelidir.
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İDARİ ODALARIN TEMİZLİĞİ

Genel temizlik maddesi kullanılarak önce  mekanik temizlik

yapılır (3lt suya 30cc).

 Ardından dezenfektanlı madde ile aynı yüzey tekrar silinerek

dezenfeksiyon işlemi yapılır (3lt suya 1klor tablet).

PASPASLAMA İŞLEMİ

 6lt suya bir 1 klor tablet konulur ve yüzey paspaslanır.

Öğleden sonra 2. kez odaya girilirken sadece dezenfektan

madde kullanılarak silim ve paspas işlemi yapılır.

Günde en az iki kez odanın temizliği ve dezenfeksiyonu

yapılmalıdır.

ATIK UYGULAMASI

 COVİT 19 kliniğinden çıkan her atık tıbbi atık olarak

değerlendirilmelidir.

 Tıbbi atıkların ağzı sıkıca bağlanmalı ve klinik adı yazılmalıdır.

 Toplanan tıbbi atıkların üzerine 1,5 lt suya 1 klor tablet

atılarak oluşturulan solüsyonlu su püskürtülmelidir.

 Atık torbaları konteynırlarda ağzı kapalı bir şekilde transfer

edilmelidir.

KORUYUCU EKİPMAN

KULLANIMI

ŞÜPHELİ VAKA ODASININ TEMİZLİĞİNE GİRİLİRKEN

KESİN VAKA VEYA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE GİRERKEN

Koruyucu Ekipman Giyme Sırası

 El hijyeni yapılır

 Tulum giyilir (kol kısmına isim yazılır)

 N95 maske takılır

 Gözlük  takılır

 Tulumun şapkası takılır

 Eldiven giyilir

Koruyucu Ekipman Çıkarma
Sırası

 Eldivenler çıkarılır

 El hijyeni yapılır

 Tulumun şapkası çıkarılır

 Gözlük çıkarılır

 Tulum çıkarılır

 El hijyeni yapılır

 Maske çıkarılır
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NOT!

Koruyucu kıyafetlerde  gözle görülür bir

kirlenme olduysa kıyafet değiştirilir.

DİNLENME ODALARININ KULLANIMINDA DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR

Dinlenme odalarının girişine askı konulmalı

 Koruyucu ekipmanlar girişteki askıya asılmalı

 Temiz alana koruyucu ekipmanla kesinlikle girilmemeli

Dinlenirken çalışma arkadaşları rahatsız edilmemeli

İŞE GELİRKEN

 Tulumlar çok terlettiği için, penye tişört, iç çamaşırı, çorap vb

yedek kıyafet getirilmeli.

 Tulum giyen personel içine tişört giyip odalara girmeli

Oda temizliği bitip tulum çıkarıldığında üniforma giyilmeli

 24 saat içinde ihtiyaç olabilecek su, bardak vb. malzemeler

getirilmeli

 Temiz ve kirli kıyafetleri koymak için 2 adet poşet getirilmeli

 Evin girişinde kıyafetler çıkarılmalı

 Çamaşır makinesinde 60 °C üzerinde yıkanıp ütülenmeli

Duş yapılmalı

 Yıkanamayacak çamaşırlar balkona asılmalı

EVE GİDİLDİĞİNDE

DEZENFEKSIYON VE STERILIZASYON EGITIMI

Hastane infeksiyonları tüm

dünyada olduğu gibi ülkemizde de

hasta, sağlık personeli, toplum ve

sağlık bütçesi açısından önemli bir

sorun olarak karşımıza

çıkmaktadır.

Dünya sağlık organizasyonu verilerine göre

hastanelerde yatan her on hastadan birinde hastane

enfeksiyonu geliştiği ve hastane enfeksiyonlarından

ölümlerin gelişmiş ülkelerde ilk on ölüm nedeni içinde

yer aldığı bildirilmektedir.
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HASTANE İNFEKSİYONU NEDİR ?

Herhangi bir kişinin rahatsızlığı nedeni ile hastaneye

başvurduktan 48-72 saat sonrasında veya taburcu olduktan

sonraki 10 gün içerisinde meydana gelen (Bulaşan veya

Gelişen)  enfeksiyonlara denir.

Hastane enfeksiyonları yataklı sağlık kurumlarındaki

en büyük tehlikelerden biridir. Hastanedeki yatış

süresini uzattığı için önemli maddi kayıplara neden

olmaktadır.

Hastane enfeksiyonlarından korunmada hastane genelinde

uygulanan dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları

önemli bir yer tutmaktadır. Dezenfeksiyon işlemlerinin

amacı enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi ve

önlenmesidir.

Hastanelerde fiziksel bakım üç aşamalıdır;

•Temizlik

•Dezenfeksiyon

•Sterilizasyon

1. BASAMAK  TEMİZLİK   :

Her türlü toz kir ve

lekelerin ortamdan

uzaklaştırılmasıdır.

2. BASAMAK DEZENFEKSİYON:

Cansız yüzeylerde hastalık yapan

(patojen) mikroorganizmaların

çoğalmalarının durdurulması veya

öldürülmesi için yapılan işlemlerdir.

3. BASAMAK STERİLİZASYON:

Cansız yüzeylerde bulunan

mikroorganizmaların (bakteri,virüs ve

sporlarının) tamamen ortadan

kaldırılmasıdır.

DEZENFEKTAN:

Dezenfeksiyon amacıyla

kullanılan kimyasallardır.

ANTİSEPTİK:

Sadece canlı yüzeylerde hastalık

yapan mikroorganizmaların

üremesini durdurmak ya da

öldürmek amacıyla kullanılan

solüsyonlardır.

(baticon, alkol, povidoniyot).

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİNİN AMACI;

Enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi ve önlenmesidir.

Enfeksiyon; Vücuda giren zararlı

mikroorganizmaların uygun ortamlar bularak

hastalık yapmasıdır.

Hastanelerde Enfeksiyon Kaynakları

 Tüm yüzeylerde

Hastalarda

Personelde

Özetle her yerde bulunmaktadır.

Hastanede en önemli enfeksiyon kontrolü,

•Personelin hijyeni

•Hastaların hijyeni

•Materyallerin hijyeni ile mümkündür.
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DEZENFEKTAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;

 Dezenfektanlı su (solüsyon) hazırlanırken kullanım oranları tablosundan

yararlanılmalıdır. Kesinlikle göz kararı dezenfektan kullanılmamalıdır.

 Solüsyon kullanılmadan hemen önce hazırlanmalıdır.

 Dezenfektan başka bir kimyasalla karıştırılmamalıdır.

 Tablet şeklinde dezenfektan kullanılıyorsa erimesi beklenmelidir.

 Solüsyon hazırlanırken kullanılan su musluk suyu sıcaklığında olmalıdır.

Dezenfektanların Yanlış

Kullanımı

 Hastane infeksiyonlarının

önlenmesinde olumlu etki

sağlanamamasına,

 Hastanede dirençli

mikroorganizmaların ortaya

çıkmasına

 Toksik (zehirli) etkileri nedeniyle

insan ve çevre sağlığı üzerinde

zarara

 Sağlık kurumlarındaki maliyetin

gereksiz artışına neden olmaktadır.

DEZENFEKSİYON İŞLEMİNDE UYULMASI

GEREKEN KURALLAR
 İşe başlamadan önce eller yıkanır ve iş eldivenleri giyilir.

 Silim eldiveniyle çöp eldivenleri kesinlikle ayrı olmalı,

eldivenlerin üzerine hangi amaç için kullanıldığı yazılmalıdır.

 İş eldivenlerimiz elimizdeyken ellerimizi kirli varsayıp

yüzeylere (kapı kolları vb) temastan kaçınılmalıdır.

 Dezenfeksiyon işleminde

 Silim suyu 3 litreye,

 Paspas suyu 9 litreye

ayarlanmış olmalıdır.

 Paspas ve silim suyu her odada

değiştirilmelidir.

 Günün ilk silimi genel temizlik

maddesi kullanılarak yapılır.

Arkasından dezenfektan madde

kullanılarak tekrar silinir.

Dezenfeksiyon yapılacak bölgeye ait kova ve bez getirilir.

Temizlik her zaman üst bölgeden aşağıya,

temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
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HASTA ODALARININ

DEZENFEKSİYONUNDA İŞLEM SIRASI

Odanın Camları

Açılır…

Çöpler toplanır…
Mop yardımıyla yüzeydeki

kir ve tozlar dışarıya

çıkarılır…

Fırça-faraş yardımıyla çöpe

atılır…

Silim işlemi yapılır…

Yoğun bakım ünitelerinde;

 günün ilk silimi genel temizlik

maddesi ile yapılır

 ikinci silimde dezenfektan

tablet kullanılır

Böylece yüzey mekanik temizlik

yapılarak kirden arındırılmış   ve

etkili bir dezenfeksiyon işlemi

yapılmış olur.

Paspaslama işlemi yapılır.
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SİLİM İŞLEMİ SIRASINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 Silim işleminde farklı alanların temizliğinde

farklı bezlerin kullanımı kural haline

getirilmelidir..!!

Hasta yemek

masası, etajeri,

buzdolabında,

SAĞLAM SARI BEZ
Tranklar, hasta

yatak kenarı

Cam önleri,

radyatörler

Kapı ve kapı

kolları, prizler

TEK KENARI KESİK

BEZ

DÖRT KENARI KESİK

BEZ

Tuvaletlerde ki

ayna ve ayna önü,

Peçetelik, sabunluk

Musluk başı…

Silim yaparken bezler birbirine değmeyecek

şekilde kova kenarına konulmalıdır.
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Bezin  her defasında temiz

tarafı yüzeye değecek şekilde

silim yapılmalıdır.

Bez kare biçiminde

katlanmalı

Silim işlemi gelişigüzel hareketler yerine, belli bir
noktadan başlanarak toz bezi hiç kaldırmadan S

çizecek şekilde yapılmalıdır…

 Kullanılan bezler ve eldiven  yıkanıp

kurutulmaya bırakılmalıdır.

PASPAS İŞLEMİ SIRASINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 Paspaslama işleminde çift kovalı paspas arabası

kullanılmaktadır. Bunlardan kırmızı renkli kovada kirli su,

mavi renkli kovada temiz su vardır.

 Pres daima kirli su bulunan kırmızı kovaya yönelik olmalıdır.

 Paspaslama işleminde genel temizlik maddesi kullanılır.

 Ameliyathane, Kit, Farmakoloji de paspas genel temizlik

maddesi ile değil dezenfektan kullanılarak atılır.

 Paspas işleminde dezenfektan kullanılacaksa iki kovaya aynı

oranda dezenfektan madde atılmalıdır.
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 Paspas önce kırmızı

kovada yıkanır sonra

presle sıkılır.

 Kırmızı kovada

temizlediğimiz paspas

mavi kovadaki temiz

solüsyona  batırılır

presle sıkılarak zemine

uygulanır…

Paspaslama işlemi;

 Odanın en dip köşesinden kapı arkamızda kalacak şekilde  başlanır ve

"S" şekli çizilerek paspaslama yapılır.

Böylece kirli alan temiz alana taşınmamış olur. Bir karyola boyu (2 m2)

ilerledikten sonra paspas yıkanır.

NOT!  Mop ve paspaslama işlemi sırasında, hasta odası içindeki  hareket

eden tüm eşyalar hareket ettirilmeli, sabit eşyaların altları da temizlenmelidir.

 Paspas suyu her oda için

değiştirilmelidir.

 Kullanılan paspas

yıkandıktan sonra

kurumaya bırakılmalıdır.

Zemine kan, idrar gibi vücut sıvısı döküldüğünde;

 bir peçete yardımıyla kaba kirinden arındırılır

 genel temizliği yapıldıktan sonra dezenfeksiyon işlemine

geçilmelidir…

İzole Hasta Odası Dezenfeksiyonu MRSA
MRSA, hepimizde inaktif şekilde var olan ancak

bağışıklığı zayıflamış hastalarda aktif hale geçen

bir bakteridir…
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MRSA’lı hasta odasının dezenfeksiyonu

sırasında temas izolasyonu kurallarına

uyulmalıdır….

TEMAS İZALASYONUNA GÖRE;

 Hasta tek kişilik odaya yerleştirilir

 Her türlü yüzeye temas öncesi ve sonrası eller
yıkanmalıdır.

 Enfekte materyaller ile temas edilecekse temiz

steril olmayan eldiven giyilmelidir. (Odadan
çıkmadan eldivenler çıkarılır ve eller yıkanır.)

 Steril olmayan temiz bir önlük giyilmelidir.
(Önlük hasta odası terk edilmeden

çıkarılmalıdır.)

 Hasta odasının ve hasta odasında kullanılan

eşyaların temizliği ve dezenfeksiyonunun
yapılması gerekmektedir.

MRSA’lı hasta odasına girmeden önce

önlük ve eldiven giyilmelidir.

 MRSA’lı hasta odaları yada

yataklarının bezleri ve kovası

kesinlikle ayrı olmalıdır.

 Ayrı kova temin edilemiyorsa

paspas ve silim kovalarına çöp

poşeti geçirilmelidir.

 Her işlemden sonra çöp

poşetleri tıbbi atık torbasına

atılmalıdır…

 Hasta taburcu olana kadar

kullanılan bez ve paspas

hasta odası içerisinde uygun

bir yerde muhafaza

edilmelidir.

Hasta odasından çıkan her türlü atık

tıbbi  atık olarak alınmalıdır.

Dezenfeksiyon işlemi gün

içinde en az 2 kez tekrar

edilmelidir.
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Odadaki hasta yatağı, tüm cihazlar, monitörler, bağlantı

kabloları vb. tüm araç gereçler önce genel temizlik

maddesi ile silinir sonra dezenfekte edilir…

MRSA lı hasta taburcu olduğunda;
Dezenfekte edilen tüm eşyalar

odadan dışarı çıkarılmalıdır.

Odanın zemini yer yıkama ve

emme makinesi ile yıkanmalıdır.

Dezenfektanlı solüsyonla

paspaslanmalı

Son olarak eşyalar tekrar

yerleştirilmelidir.

Odada kullanılan bez ve paspas tıbbi atık poşetine

konularak imha edilmelidir..

Kullanılan paspas arabası presi, silim kovası,

mop aparatı dezenfekte edilmelidir.

TUVALET -LAVABO TEMİZLİĞİ

Enfeksiyon kontrolünün en önemli

aşamalardan biride tuvalet temizliğidir…

Tuvalet temizliğine başlamadan önce iş eldivenleri takılır.

Öncelikle çöp kutusu boşaltılır ve temizlenir.

Çöp poşeti mutlaka değiştirilir.
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 Klozete WC dezenfektanı

dökülerek, kendine ait olan

fırça ile fırçalanır.

 Her klozette kendisine ait olan

fırça kullanılmalıdır.

 Eldivenler giyilir.

 Sifon çekilir.

 Klozet üst kapağının

temizliğinde ayrı bir sünger

veya bez kullanılmalıdır.

 Lavabolara 1-2 tatlı kaşığı

mekanik temizleme tozu

dökülerek lavaboya ait

olan fırça yada bezle

silinir.

 Ayna, aparatlar, duşa

kabinler, musluk

başlarının temizliği dört

kenarı kesik bezle

yapılmalıdır.

 Silim işlemi bittikten sonra gider

varsa zemin yıkanır çekçekle

çekilir yoksa paspaslanarak WC

temizliği bitirilir.

 WC fırça takımı ve yer

süzgeci temizlenir.

NOT!

 Sabun, tuvalet kağıdı ve havluları kontrol edilir eksikse

tamamlanır. Ancak sabunun tamamen bitmesi beklenmeli

sabunluk yıkandıktan sonra yeni sabun konmalıdır.

 Tuvalet kontrol formları her kontrolden sonra

imzalanmalıdır.

 Temizlikte kullanılan araç gereçler içerisindeki kirli sular

temizlendikten sonra uygun şekilde kurumaya bırakılmalıdır… NOT!!

Öğleden sonra haftalık iş planları uygulanır.

Pazartesi: Yatakların detaylı silimi

Salı: Buzdolabı, etejer vb detaylı silimi

Çarşamba: Islak zeminlerin detaylı temizliği

Perşembe: Çöp kovaları ve pvc pencereler

Cuma: Kapılar ve duvarlara asılı tablolar
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KAZALAR VE GENEL EMNIYET KURALLARI

KAZALAR VE GENEL EMNİYET
KURALLARI

Kazaların oluş nedenleri genellikle iki grupta toplanır.

Fiziksel nedenler. %10

Denetimdeki yetersizlikler. %88

 Kaza; can yada mal kaybına neden olan kötü olaya denir. Fiziksel nedenler başlıca şu konuları içermektedir.

Elektirik , ısı, buhar, kimyasal maddeler

Hasar görmüş araçlar

Binaya ilişkin kapı, merdiven, boşluk  gibi özellikler

Uygun olmayan çalışma koşulları (yetersiz aydınlatma,

havalandırma)

İşe uygun olmayan giyim (eldiven, özel giysi)

Denetimdeki yetersizliklere ilişkin nedenler;

Bilgi eksikliği

Yetenekteki yetersizlikler

Dikkatsizlik

Uyum eksikliği

Yorgunluk

Güçsüzlük

Disiplin kurallarına uymama gibi faktörlerdir.

Personele ilişkin emniyet önlemleri;

Araçların uygun seçimi

Kullanılan temizlik yöntemlerinin doğru ve yerinde olması

Hijyen koşullarının sağlanması

Kimyasal maddelerin uygun kullanımı ve depolanması

Uygun ve yeterli aydınlatma
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DÜŞMELER

Yaygın düşme nedenleri şunlardır;

Koridor ve merdivenlerdeki objeler

Geçitlerdeki elektrik kabloları

Islak ve yağlı döşemeler

Hemen toplanmayan döküntüler

Döşemelerin uygun olmayan şekilde cilalanması ve fırçalanması

Emniyetli olmayan şekilde merdiven, sandalye ve pencere kenarı
tırmanma

Emniyet kemeri kullanmama

Dikkat edilmesi gerekenler;

Merdiven, çalışan kişilerin işlemi rahat yapabileceği kadar yeterli uzunlukta
olmalı.

Koridor veya gelip geçilen yerlerde paspas vb araçlar bırakılmamalı.

Merdiven basamağı, kapı kenarı gibi yerlere objeler bırakılmamalı.

Makinaların  kullanımı sırasında kablolara dikkat edilmeli.

Paspas veya cila sökülmesi gibi işler yapılırken uyarı levhası kullanılmalı.

DÜŞMELER

İNCİNME VE BURKULMALAR

Çok ağır objelerin vücut mekaniğine uygun olmayan biçimde
kaldırma, itme, çekme ve taşıma sonucu incinme ve burkulmalar
olabilir. Bu durumu önlemek için güvenli ve tedbirli hareket
edilmelidir.

KESME, ÇARPMA, KIRIK VE EZİKLER

Çöp, kırık- dökükler vb yaralanmaları önleyecek şekilde toplanmalıdır.

Çöp poşetlerinin içinde iğne, cam, metal vb atıklar bulunabilir. Çöpler
aktarılmamalı.  Yaralanmayı önleyecek şekilde taşınmalı.

Metal veya cam malzeme taşınırken baş hizasının altında taşınmalı.

 İğne batması durumunda klinik sorumlusuna bilgi vererek acil
polikliniğine ve iş güvenliğine başvurulmalıdır.

YANIK VE ŞOK

 Sıcak obje veya maddeler taşınırken özellikle dikkat edilmeli.

Elektrikli araç kullanırken eller daima kuru olmalı.

Aydınlatmaları temizlemeden, değiştirmeden önce sigortalar
gevşetilmeli.

 Elektrik çarpması ve şokları engellemek için yıpranan elektrik
kabloları ve gevşemiş prizler onarılmalı.

Yüksek gerilim bölgeleri varsa uyarı panoları ile belirtilmeli ve
personel buna dikkat etmeli.

ZEHİRLENME VE KİMYASAL MADDELERE HASSASİYET

Kimyasal maddeler ve temizlik maddelerinin buharlarına maruz kalmak ciltte ve
akciğerde çeşitli zararlara yol açabilir.

 Temizlikte kullanılan kimyasallar çıplak elle kullanılmamalı eldiven giyilmelidir.

Tüm kimyasal maddeleri kullanmadan önce üzerindeki talimatlar okunmalıdır

Kimyasal maddeler başka bir kimyasal ile karıştırılmamalıdır.

CAM TEMİZLİĞİNDE EMNİYET KEMERİ KULLANMA

Cam silimi yapan personelin uyması gereken en önemli kural emniyet kemeri
kullanma zorunluluğudur.

Emniyet kemerinin takılabileceği bir düzenek mevcut değilse kesinlikle cam
temizliği için dışarıya sarkılmamalıdır.

Departman Şefinin bilgisi dahilinde gerekli işlemler yapılmalıdır.
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KISISEL HIJYEN

KİŞİSEL HİJYEN

• Kişilerin kendi sağlıklarını
korudukları ve devam ettirdikleri
öz bakım uygulamalarıdır.

• Vücut Bakımı ve Temizliği,

• Yüz-boyun Temizliği,

• El Temizliği,

• Ayak Temizliği,

• Kulak Temizliği,

• Saçların Temizliği,

• Ağız- Diş Bakımı,

• Beslenme,

• Tuvalet Alışkanlığı Ve Temizliği

• Giyim

Konuları yer almaktadır.

Kişisel Hijyen Konusu İçinde;

EL HİJYENİ

• Mikroorganizmalar en çok,
kirli eller ve kirli sular ile bulaşır.

Elleri su ve sabunla yıkamak

mikroorganizmaları uzaklaştırmanın

en etkili yoludur ve hastalıkları

önlemeye yardımcıdır.

Ellerimizi ;

Tuvalete girmeden önce ve
sonra,

Gıdalara el sürmeden önce ve
sonra

W.C

Uykudan önce ve kalktıktan sonra,

İş yapmaya başlamadan önce ve
sonra,

YIKAMALIYIZ

Ellerimizi ;

Eller öksürüp-hapşırdıktan sonra mutlaka
yıkamalıyız.

Özellikle grip gibi hastalıklarda  öksürüp-
hapşırdıktan sonra ellerin yıkanmaması
bulaşmaya neden olur.



          

176

TIRNAK BAKIMI VE HİJYENİ

• Haftada bir kez el ve ayak tırnakları kısa ve
yuvarlak şekilde kesilmelidir.

• Tırnak uçlarının altında bir çok mikrop
kolayca yerleşip üreyebilir. Bu nedenle,
tırnak diplerinin temizliği çok önemlidir.

• Tırnak kesim ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye özel olması bazı
bulaşıcı hastalıkların (Örneğin AIDS) önlenmesinde önemli rol oynar.

• Tırnak cilaları, ojeler ve oje çıkarıcılar mümkün olduğunca
kullanılmamalıdır. Çünkü, bu maddeler tırnaklarda kuruluğa ve tırnağın kat
kat ayrılmasına, kırılmasına neden olurlar.

• Eller ve tırnaklar, iyi bir el losyonu ile yağlanarak, kuruması önlenmelidir.

DERİ HİJYENİ
• Artıkları atmak,

• Dolaşımı uyarmak,

• Kişiyi rahatlatmak amacıyla derinin yıkanmasıdır.

• Sabun ve 37-38 derece suyla yapılan banyo kir ve
salgıların temizlenmesini sağlar.

• Olabilirse her gün, değilse haftada 2 kez banyo
yapılmalıdır.

• Kulak temizliğinde özellikle kulak kepçesinin arka
bölümlerindeki temizliğe dikkat etmek gerekir.

• Kulağa zarar verebilecek ucu sivri cisimlerden
kaçınmalıdır.

AĞIZ HİJYENİ

• Diş ve diş etlerinin temizlenmesi, ağzın bol su ile
çalkalanması, diş etlerinin uyarılması ağız bakımı
ile sağlanır.

• Ağız bakımına dikkat edilmediği takdirde ağız
kokusu, diş eti rahatsızlıkları, çiğneme güçlüğü ve
hazımsızlık görülür.

• Dişler günde en az iki kez 3 dakika süre ile florlu diş macunu ile tüm
diş yüzeyini kapsayacak şekilde fırçalanmalıdır.

• Fırçalama işlemi yemekten sonra ilk yirmi dakika içinde yapılmalıdır.

• Dişlerin  arasındaki  artıkları  ve plakları  temizlemek  için  diş  ipi
kullanılmalıdır.

AĞIZ HİJYENİ

• Şekerli ve karbonhidratlı besinlerin
yenmesinden sonra ağzın su ile
çalkalanması ya da biraz su içilmesi de
diş çürüklerinin oluşumunu azaltabilir.

• Dişlerde çürük olmasa bile 6 ayda bir
diş muayenesi yaptırılmalıdır.

AYAK HİJYENİ

• Ayak sağlığı için hem temizlik kurallarının uygulanması, hem de
uygun bir ayakkabı seçimi önem taşır.

• Ayakların her gün yıkanması ve yıkandıktan sonra, özellikle parmak
aralarının iyice kurulanması gerekir. Aksi halde nemli ortam mantar
enfeksiyonlarının gelişmesine neden olur.

• Ayak tırnakları da düzenli aralıklarla kesilmelidir, ancak tırnak
batmasını önlemek için düz kesilmesi önerilir.

SAÇ HİJYENİ

• Saçların temizliği sağlığı etkiler. Çünkü bazı enfeksiyon etkenleri ve
parazitler, kirli saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir.

• Saçların her gün, olası değilse günaşırı, en az haftada 2 kez yıkanması
gerekir.

• Saçlı deri yağlı ise, daha sık yıkanmalıdır.

• Saçların sağlıklı görünümü beslenme ile ilgilidir.

• Saçlar kökleri ile beslenir.

• Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan basıncını
hızlandırır ve saçları beslemiş olur.

• Bitlenme; bitin insan vücudunun saçlı ve saçsız derisine
yerleşmesine denir.

• Saç temizliğine ve bakımına dikkat etmeyen kişilerde bit
oluşabilir. Çevredeki kişilere de bit bulaşabilir.

• Tedavi edici şampuan ve losyonlar kullanılmalıdır.
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GİYİM

• Sağlığın korunabilmesi için, dış ortam koşullarına göre giyinilmesi
gerekir.

• Yazın terletmeyen yıkanabilir, pamuklu ve ince kumaşlardan
yapılmış açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Kışın ise koyu renk,
vücudu sıcak tutan giysiler giyilmelidir.

• Giysiler vücudu sıkmayan, kolay temizlenebilen, gerektiğinde
kaynatılabilen cinsten olmalıdır.

• Kullanılan çoraplar, kötü kokuları önlemek ve ayak sağlığını
sürdürmek için her gün değiştirilmelidir.

• İç çamaşırları, çorap, terlik gibi kişisel giyim malzemeleri
başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARI

• En az haftada iki defa banyo yapma, çamaşır ve giyecekleri sık
değiştirme.

• Haftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesme.

• Yemeklerden önce ve sonra elleri su ve sabun ile yıkayıp kurulama.

• Tuvaletten sonra elleri bol su ve sabun ile yıkayıp kurulamak.

• Akşamları yatmadan önce ayakları yıkamak, elbiseleri çıkarıp pijama
veya gecelik giymek.

• İşten veya okuldan eve gelindiğinde el, yüz ve ayakları yıkamak.

• Günde en az iki defa diş fırçalamak.

• Her gün saçları taramak. Sık sık uygun şampuanla yıkamak.

• Yere düşen bir yiyeceği yememek.

• Çiğ meyve ve sebzeleri yıkamadan yememek.

• Açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi.

TEMIZLIK KURALLARI EGITIMI

Temizlik nedir?

İnsan  sağlığına zarar verecek ortamların oluşmasını önlemek

ve korunmak için yapılan çalışmaların tümüne temizlik denir.

Temizlik İşleminin Amacı

kirli alanları arındırmak,bu işlemi yaparken kirlerin çevreye

dağılmasını önlemektir.

Temizlik malzemelerinin kullanımında israftan
kaçınmalı kullanma talimatı ve kullanım oranları

tablosundan mutlaka yararlanılmalıdır.

KULLANIM AMACI KULLANIM MİKTARI AÇIKLAMALAR

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ 10lt suya 300mlt veya 1lt
Yüzeylerde cilanın sökülmesinde kullanılır.Kullanıldıktan

sonra mutlaka durulanmalıdır.

MEKANİK TEMİZLEME TOZU Doğrudan veya ıslak beze 20 gr.
Lavobo,banyo,karo ve mutfak temizliğinde leke ve kir çıkarıcı

olarak kullanılır.

POLİMER ZEMİN CİLASI 1m - 1.5m aralıklarla yüzeye dökülür. Temiz yüzeye mop yardımıyla tatbik edilir.

TOZ TOPLAMA SIVISI mopa 2 gr püskürtülür (4pompa)
Mop üzerinde 6 saat bekletildikten sonra cilalı zemin

üzerinde uygulanılır.

METAL YÜZEY PARLATICISI 1 m2 ye 2 gr püskürtülür 
Temiz metal yüzeye bez yardımıyla yedirilinekadar

uygulanılır

MERMER VE SERT YÜZEY CİLASI 1 m2 ye 4 gr püskürtülür 
Ergodiskin pet tutucusuna celik tel sarılarak yüzeye uygulanır

bu işlem 1m2 de en az 15 dk.uygulanılır.

LAVABO VE KLOZET

DEZENFEKTANI

Miktarı yüzeyin kirlilik oranına göre

uygulanılır.

Lavobo klozetlerin temizliğinde leke ve pas çıkarıcı olarak

kullanılır Yüzeyde 5 dak. Bekletilmelidir. (Metal

yüzeylere temas ettirilmemelidir).

HALI ŞAMPUANI 10lt suya 100ml . Halı temizliğinde halı jeneratörü yardımıyla  kullanılır.

LAVOBO ACICI 300 gr olarak uygulanılır Banyo ve lavobolarda su giderlerin tıkanıklarında kullanılır.

CİLA BAKIM ÜRÜNÜ 10lt.suya 100ml
Sadece cilalı yüzeylerde kullanılır.Normal yüzeylerde

kullanılmaz.Cilanın ömrünü uzatır.

GENEL TEMİZLİK MADDESİ 10lt.suya 100ml
Tüm yıkanabilir genel yüzeylerin temizliğinde ve kremli ovma

maddesinin sakıncalı olduğu yerlerde kullanılır.

CAM TEMİZLEME MADDESİ Uygun oranda yüzeye püskürtülür. Cam,ayna,fayans ve kapıların tem. kullanılır

NOT: 1. Kullanılan bütün ürünlerin kullanım talimatları mutlaka okunmalıdır.

2. Temizlik ürünleri birbiriyle karıştırılarak kullanılmamalıdır.

TEMİZLİKTE KULLANILAN MALZEMELER VE  KULLANIM ORANLARI
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TEMİZLİK İŞLEMİNDE UYULMASI GEREKEN

KURALLAR

 İşe başlamadan önce eller yıkanır ve iş eldivenleri takılır.

 Silim eldiveniyle çöp eldivenleri kesinlikle ayrı olmalıdır.

Eldivenlerin üzerine hangi amaç için kullanıldığı

yazılmalıdır.

 İş eldivenlerimiz elimizdeyken ellerimizi kirli kabul edip

yüzeylere (kapı kolları,pirizlere vb) temastan kaçınılmalıdır.

 Temizliğe başlamadan önce tüm malzemelerimiz

kontrol edilir, eksiklikler tamamlanır.

 Temizlik her zaman üst bölgeden aşağıya,

 temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

HASTA ODALARININ TEMİZLİĞİNDE

İŞLEM SIRASI

 Odanın Camları Açılır  Çöpler Toplanır



          

179

Mop yardımıyla yüzeydeki kir ve tozlar oda dışına çıkarılır

 Fırça faraşla alınır.
 Silim işlemi yapılır

 Banyo ve lavabo temizliği yapılır  Paspaslama işlemi yapılır

SİLİM İŞLEMİ SIRASINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Silim işleminde farklı alanların temizliğinde farklı

bezlerin kullanımı kural haline getirilmelidir..!!
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Sarı Bez

 Hasta yemek masası,

etajeri, buzdolabı

Mavi Bez

 Cam önleri,

 Radyatörler

 Tranklar,

 Hasta yatak kenarı,

 Kapı ve kapı kolları,

 Prizler

Yeşil Bez

 Tuvaletlerde ki ayna ve

ayna önü,

 Peçetelik, sabunluk

 Musluk başı…

 Silim yaparken bezler birbirine değmeyecek şekilde

kova kenarına konulmalıdır.

 Bez kare biçiminde

katlanmalı

 Bezin  her defasında

temiz tarafı yüzeye

değecek şekilde silim

yapılmalıdır…

 Silim işlemi gelişigüzel hareketler yerine, belli bir
noktadan başlanarak toz bezi hiç kaldırmadan S çizecek
şekilde yapılmalıdır…
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 Kullanılan bezler ve eldiven  yıkanıp kurutulmaya

bırakılmalıdır.

PASPAS İŞLEMİ SIRASINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 Paspaslama işleminde

çift kovalı paspas

arabası kullanılmaktadır.

 kırmızı renkli kovada

kirli su,

mavi renkli kovada

temiz su vardır.

 Pres daima kirli su

bulunan kırmızı kovaya

yönelik olmalıdır.

Mavi kovadaki su miktarı kırmızı kovadaki suyun iki katı

olmalıdır.

Mavi kovaya, genel temizlik maddesi koyulur.

 Genel temizlik maddesinin etiketinde yazan dozaj miktarına

ve talimatına uyulur.

 Paspas önce kırmızı

kovada yıkanır, presle

sıkılır.

 Kırmızı kovada temizlediğimiz

paspas mavi kovadaki temiz

solüsyonlu suya  batırılır presle

sıkılarak zemine uygulanır.

 Paspaslama işlemine; odanın en dip köşesinden kapı

arkamızda kalacak şekilde  başlanır ve "S" şekli çizilerek

paspaslama yapılır.

 Böylece kirli alan temiz alana taşınmamış olur.

 Bir karyola boyu (2 m2) ilerledikten sonra paspas yıkanır.
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Paspas suyu her oda için

değiştirilmelidir.

Kullanılan paspas

yıkandıktan sonra

kurumaya bırakılmalıdır.

NOT!  Mop ve paspaslama işlemi sırasında, hasta odası içindeki  hareket eden tüm
eşyalar hareket ettirilmeli sabit eşyaların altları da temizlenmelidir.

Zemine kan, idrar gibi vücut sıvısı döküldüğünde;

 bir peçete yardımıyla kaba kirinden arındırılır

 genel temizliği yapıldıktan sonra dezenfeksiyon işlemine

geçilmelidir…

KAT VE KORİDOR TEMİZLİĞİ

 Kat arabası

eksiksiz

hazırlanır.

 Çöpler toplanır.  Zemin moplanır.

 Yangın

panolarının içleri

ve camları silinir.

 Elektrik panoları

(kuru bezle)

silinir.

 Duvar bantları

ve süpürgelikleri

silinir.

 Asansör kapıları, iç

kısımları silinir.

 Asansörün dış yüzeyi

metal parlatıcı ile

parlatılır.

 Paspaslanır. Duvardaki 

tablolar silinir.
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TUVALET -LAVABO TEMİZLİĞİ

Hastane Temizliğinde En Önemli

Aşamalardan Biride tuvalet

temizliğidir…

Tuvalet temizliğine başlamadan önce iş eldivenleri takılır.

Öncelikle çöp kutusu boşaltılır ve temizlenir.

Çöp poşeti mutlaka değiştirilir.

 Klozete WC dezenfektanı

dökülerek, kendine ait olan fırça

ile fırçalanır.

 Klozet fırçası kesinlikle klozet üst

kapağında ya da lavaboda

kullanılmamalıdır.

 Öncelikle eldivenler giyilir.

 Sifon çekilir.

 Klozet üst kapağının

temizliğinde ayrı bir sünger

veya bez kullanılmalıdır.

 Lavabolara 1-2 tatlı kaşığı mekanik temizleme tozu

dökülerek lavaboya ait olan fırça yada süngerle silinir.

 Yeşil bez yardımıyla ayna, ayna önü, musluk

başları, sabunluk, peçetelik v.b. silinir.

 Silim işlemi bittikten sonra gider

varsa zemin yıkanır çekçekle

çekilir yoksa paspaslanarak WC

temizliği bitirilir.

 WC fırça takımı ve yer

süzgeci temizlenir.

NOT!

 Sabun, tuvalet kağıdı ve havluları kontrol edilir eksikse

tamamlanır. Ancak sabunun tamamen bitmesi beklenmeli

sabunluk yıkandıktan sonra yeni sabun konmalıdır.

 Tuvalet kontrol formları her kontrolden sonra imzalanmalıdır.
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 Temizlikte kullanılan araç gereçler içerisindeki kirli sular

temizlendikten sonra uygun şekilde kurumaya bırakılmalıdır…

HASTA KARSILAMA YONLENDIRME GENEL EGITIM

HASTA KARŞILAMA ,

YÖNLENDİRME HİZMETLERİ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME

ELEMANI

– Hasta ve hasta ziyaretçilerinin, hastane çalışanlarının doğru

bilgilendirme ve yönlendirmelerini sağlamak,

– Hizmet almalarını kolaylaştırmak,

– Huzur ve sükunun sağlanması,

– Hastane idaresinin koyduğu kurallar çerçevesinde işlerin

yürütülmesini

sağlayan kişidir.

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME

ELEMANININ GÖREVLERİ

• Hastaların kabul işlemlerini yapma, muayene sonrası tetkik,

tedavi ve yatış işlemlerini yürütmek,

• Hasta ve yakınlarını doğru bilgilendirmek,

• Refakat etmek,

• Hastalara verilen hizmetlerde mümkün olduğunca kibar ve nazik

olmak,

• Hastalara güven vermek,

• Acil servise müracaat eden hastaların laboratuvar, röntgen gibi

tetkiklerine yardımcı olmak,

• Hasta ve ziyaretçilerinin doğru biçimde hizmet almaları için her

türlü yardımı sağlamak,

• Danışmanlık ve Halkla İlişkiler hizmeti vermek.

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME ELEMANI

• Hastanenin fiziki yapısı,

• Hastaneye ulaşım,

• Hastane iletişim bilgileri,

• Poliklinikler, servisler, idare ve çeşitli birimlerin nerede

olduğu,

• Yönetsel yapı ve yöneticiler,

• Çalışma koşulları ve izinler,

• Hastanın ne kadar bekleyeceği ve muayene zaman aralığı,

• Randevu ve sonuç verme süreleri,

Hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
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KIYAFETLERİMİZE DİKKAT!!!

• Hasta karşılama ve yönlendirme elemanlarının kıyafetleri diğer

personelin kıyafetlerinden ayırt edici olmalıdır.

• Kurum tarafından belirlenen kıyafetler giyilmelidir

• Kıyafetleri temiz ve düzgün olmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler….

• Poliklinik başlama ve bitiş saatleri kayıt biriminde veya poliklinik

girişinde hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmelidir.

• Hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri poliklinikte olmalıdır.

• Muayene odası girişinde hekimlerin isimleri ve uzmanlık alanları

yazmalıdır.

• Hastanın ismi veya sıra numarasını görebilmesi için elektronik

sistem çalışır durumda olmalıdır.

• Polikliniğe başvuran hastalara, kayıt yapmadan önce

KİMLİK KONTROLÜ YAPILMALIDIR!!!!

• Öncelikli hasta grubunun ilan edilmesi gerekmektedir.

• Poliklinik hizmeti almak için hastaneye başvuran öncelikli hasta

gruplarının kayıt işlemleri öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir.

• MHRS den randevu alan hastaların kayıt işlemlerinin beklemeden

yapılması gerekmektedir.

• Randevusuz hastalara MHRS nasıl randevu alabilecekleri

konusunda bilgilendirilme yapılmalıdır.

• MHRS den randevu alıp başvuran hastanın zamanında muayene

olabilmesi için gerekli durumlarda hekimler uyarılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler…. HASTALARIN BİLGİ MAHREMİYETİNE DİKKAT

ET!!!

• Hastanın bize vermiş olduğu tıbbi öyküsü ve diğer

konuşmalarının hasta ve hekimin izni olmayan üçüncü kişiler

tarafından duyulması engellenmelidir.

• Personel; hastaların özel olan bilgilerini, tesadüfen ya da görevleri

sırasında şahit oldukları bilgileri orada kalmasına özen göstermek

ve diğer ortamlara taşımamaktan sorumludur.

• Özellikle KADIN DOĞUM VE PSİKİYATRİ HASTALARININ

KAYITLARI başta olmak üzere hastalar isimlerini ekranda

paylaşmak istemiyorsa kayıtta RUMUZ kullanılmalıdır.

– Kadınlarda: Ayşe GÜLHANE

– Erkeklerde: Ali GÜLHANE

Acil Servis

• Hasta sedye kısmındaki personel tarafından karşılanır. Durumun

aciliyetine göre ya acil polikliniklere ya da acil müdahale odasına çekilir.

• Hastanın yakını yoksa acil poliklinikte görevli olan hasta karşılama ve

yönlendirme personeli hastayı teslim alır, teslim eder.

• Hasta ve hasta yakınlarının sorduğu  sorulara cevap vermekle,

yönlendirmekle görevlidir.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli;

-Acil müdahale için gelen hastaların giriş ve tahlillerinin takibinden öncelikle

sorumludur.

-Kayıt için yardımcı olur,

-Tetkik veya muayene sonucuna bakarak gerekli yerlere yönlendirir,

-Belirli zaman aralıklarıyla hastalara bir ihtiyaçları olup olmadığını sorar,

-Taburcu olacak hastalara çıkışa kadar yardımcı olur.

-Vefat etmiş hasta ve yakınlarını yetkili doktorlara yönlendirir.

-Kesinlikle hasta ve yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi veremez.

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli;

• Güler yüzlü ve sabırlı olmalı,

• Hasta soruyu sorduktan sonra  gösterdiğiniz yeri anladığından

emin olmalı,

• Kılık kıyafete özen göstermeli,

• Mümkün olduğu kadar nazik ve güvenilir olmalı,

• Hasta hakları konusunda asgari bilgiye sahip olmalı,

• Hızlı ve pratik olmalı,

• Hastalarla kendi yakınımız ile ilgileniyormuş gibi ilgilenmeli,

• Gerektiğinde sedye veya tekerlekli sandalye ile hastaları

gidecekleri bölüme götürmelidir.
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TEHLIKELI ILACLARLA GUVENLI CALISMA
STANDARTLARI

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ
ÇALIŞMA STANDARTLARI

Tehlikeli ilaçlar, doğal yapısında bulunan toksisiteye bağlı olarak

mesleki maruziyet açısından sağlık personeli için tehlike arz eden

ajanlardır.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI TEHLİKELİ İLAÇLARIN SINIFLANDIRMASI VE KARAKTERİSTİK ETKİLERİ

 Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu Karsinojenik Etki Sınıflandırması

Tehlikeli İlaçlarla Güvenli Çalışma Standartları TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyet Yolları

 Deri absorpsiyonu (Doğrudan temas , Kontamine yüzeyler )

 Ağızdan alım (injesyon) (Yutma, Gıda, çiklet, Elden ağıza )

 İnhalasyon yolu (Aerosoller , Dumanlar)

 Kaza sonucu yaralanma
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TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyete Yol Açan Durumlar-1

 Hasar görmüş/kontamine olmuş ilaç paketlerinin eczaneye teslim alınması

 Tehlikeli ilaçların kutularıyla veya hazırlandıktan sonra hastane içinde ya da

dışında taşınması

 Toz ve liyofilize ilaçların sulandırılması, sulandırılan ilaçların ve konsantre

çözeltilerin seyreltilmesi

 Tehlikeli ilaç içeren enjektörlerden hava çıkarılması

 Tehlikeli ilaçların IV, IM, SC, intratekal yoldan uygulanması

 Çoklu doz içeren şişelerden oral doz ve tabletlerin çıkarılarak sayımı

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyete Yol Açan Durumlar-2

 Oral dozların hazırlanması için tabletlerin ezilmesi

 Toz ilaçlardan kapsül hazırlanması

 İlaç flakonlarının dış yüzeyinde, çalışma alanlarında, zeminde ve son

ürün üzerinde yer alan ilaçla temas edilmesi

 Kaza sonucu oluşan dökülmeler, kırılmalar, yaralanmalar

 İlaçların direkt IV push veya infüzyon yoluyla uygulanması sırasında

aerosol oluşması

 Tehlikeli ilaçlarla tedavi edilen hastaların vücut sıvılarıyla kontamine

olmuş giysi ve çarşaflarla temas

 Hazırlama/uygulama süreçlerindeki herhangi bir basamakta oluşan

kontamine atıklarla işlem yapma

 Kaplı olmayan tabletlerin birim-doz makinesi ile blister haline getirme

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyete Yol Açan Durumlar-3

 Tehlikeli ilaçların hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan kontamine

cihazlarla temas edilmesi (örn. İlaç hazırlama cihazlarının bakımı, HEPA

filtrelerin bakımı veya değişimi sırasında)

 Operasyon odasında bazı özel prosedürlerin gerçekleştirilmesi (örn.

İntraoperatif intraperitoneal kemoterapi)

 İlaç hazırlama alanı ve diğer klinik alanların temizlenmesi ve

dekontaminasyonu

 Tehlikeli ilaçlar veya atıklarla çalıştıktan sonra kişisel koruyucu donanımların

çıkarılması ve atılması

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyeti Etkileyen Faktörler

 Gerçekleştirilen iş: Hazırlama, uygulama, temizleme, atıkların bertaraf edilmesi

 Çalışma sıklığı ve süresi

 İşlem yapılan tehlikeli ilaç miktarı

 Güvenli çalışma tekniklerine bağlılık: Havalandırmalı kabinlerin kullanımı,

kişisel koruyucu donanım kullanımı, kapalı sistem ilaç transfer cihazı kullanımı,

çalışma teknikleri.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Maruziyetin Sonuçları

Tehlikeli ilaçlara maruziyet
sonucunda ortaya çıkabilecek
durumlar;
Organ Toksisitesi
 İnfertilite
Kanser
Kromozomal Hasar
 Saç Kaybı
Alerjik Reaksiyon
Deride döküntü

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

Risk Alanları
Hazırlama
Uygulama
Atık

 Tehlikeli İlaçlarla Çalışan Personel

 İlaçları eczaneye alan eczane personeli

 İlaç hazırlamada görevli personel

 İlaçların taşınması/transferinden

sorumlu personel

 Uygulamada görev alan hemşire/doktor

 Atıkların paketlenmesi ve taşınmasında

görevli personel

 Genel temizlik personeli

 Çamaşırhane personeli
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HEDEF

Taşıma ve depolama
Hazırlama,
Uygulama
Hasta ekskretası
Atık ile temas
Dökülmeler
Temizleme

esnasında tehlikeli ilaçlara maruziyetin önlenmesidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA

KORUYUCU TEDBİRLER

 İlaç üreticileri ve dağıtıcıları, tehlikeli ilaçları diğer ilaçlardan ayrı olarak paketlemeli ve
göndermelidir.

 Gönderilen ilaçların tehlikeli olduğuna dair uyarılı etiket ve işaretler dış paket üzerinde
yer almalıdır.

 Dış depodan hastaneye gelen ilaçlar yalnızca hastane eczanesi tarafından açılmalı,
hastanenin diğer departmanlarındaki görevlilerce açılmamalıdır.

 İlaç paketlerini eczane içerisinde açmak üzere ayrı bir alan, tercihen ayrı bir oda
olmalıdır.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

KORUYUCU TEDBİRLER

 Hasar görmüş paketlere, dökülme prosedürleri uygulanmalıdır.
 Maruziyeti kısıtlamak üzere, hasar görmüş paket üreticiye veya dış depoya geri

gönderilmemelidir. Bununla birlikte, hasarlı paketlerle ilgili olay bildirimi yazılmalı ve
hastane arşivinde kayıtlı tutulmalıdır.

 Tehlikeli ilaçlar, diğer ilaçlardan ayrı bir odada ve ayrı buzdolabında saklanmalı,
bulundukları saklama alanında uyarıcı işaret ve yazılar yer almalıdır.

 Paketlerin açıldığı ve tehlikeli ilaçların saklandığı alandaki havalandırma,
kontaminasyonun komşu odalara yayılmasını engelleyecek şekilde negatif basınçlı
olmalıdır. Saklama odasına giriş kısıtlı olmalıdır.

 Çalışanlar, tehlikeli ilaçları paketinden çıkarırken, temizlerken ve saklama alanına
yerleştirirken kişisel koruyucu donanım olarak koruyucu önlük, maske ve 2 çift eldiven
takmalıdır.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

KORUYUCU TEDBİRLER

 İlaç flakonu/ampulü ile doğrudan temas eden paketleme materyalleri, tehlikeli atık
olarak değerlendirilmelidir.

 Hazırlanan ilaçlar, hasta bilgisi, ilaç içeriği, uygulama bilgileri, saklama koşulları, ilaç
özelliği ve dikkat edilmesi gereken noktaları içeren bilgilerden oluşan bir etiketle
etiketlenmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

 Etiketlerde gerekli uyarılar yer almalıdır
 “Tehlikeli ilaçtır, dikkatli taşıyın.”
 Vezikan ilaçlar için “Ekstravazasyonu önleyin, damar dışına çıkarmayın”,
 Uygulama anına kadar buzdolabında saklanması gereken ilaçlar için “Buzdolabında

saklayın, dondurmayın”,
 Vinka alkaloidleri gibi intratekal uygulanmaması gereken ilaçlar için “Yalnızca intravenöz

yoldan uygulayın. Intratekal yoldan uygulanması ölümcül risk taşır.”,
 Oral antineoplastikler için “Ezilmemelidir, bölünmemelidir"

KORUYUCU TEDBİRLER

 Tehlikeli ilaçların taşındığı her aşamada, taşıyan kişi yanında dökülme kiti
bulundurmalıdır.

 Taşınırken/ nakliye süreci boyunca; ilaçların fiziksel bütünlüğünü, stabilitesini ve
sterilitesini koruyacak kutu ve materyaller seçilmelidir.

 Tehlikeli ilaçlar hasardan, sızıntıdan, kontaminasyondan ve degradasyondan
korunurken, aynı zamanda ilaçları taşıyan personel de korunmalıdır.

 Tehlikeli ilaçların kurum içerisinde veya dış kurumlara taşınmasında, şiddetli bir
kuvvetle ve yüksek hızla çalışan pnömatik tüp taşıma sistemleri kullanılmamalıdır.

 Aksi takdirde; kaza sonucu kırılma, patlama ve dökülme yaşanması durumunda, hava
sirkülasyonu nedeniyle kontaminasyondan tüm hastane etkilenebilir ve ciddi boyutta
maruziyet oluşabilir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

KORUYUCU TEDBİRLER

 Hazırlanan ilaç torbaları, sızıntı olması durumunda sızıntının fark edilmesini
kolaylaştıracak şekilde emici materyal ile desteklenmeli ve torbalara sızdırmaz, şeffaf ek
paketleme yapılmalıdır.

 Hazırlanan son ürünün taşınması sırasında dış paket içerisinde sızıntı fark edilmesi
durumunda, hazırlanan ilaç tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir.

 Nakliye süresi belirlenirken ilaçların ve hazırlanmış son ürünlerin stabilite bilgileri
dikkate alınmalı, hazırlandıktan sonraki raf ömürlerine katı bir şekilde uyulmalıdır.

 Saklama koşulları farklı olan ilaçlar mümkünse ayrı taşınmalı veya ayrı paketlenerek her
biri için uygun saklama sıcaklığı sağlanmalı, gerekli durumlarda soğuk zincir koşulları
oluşturulmalıdır.

 İlaçların taşınacağı araçta sıcaklık kontrolünün sağlanması ve uygun sıcaklığın
ayarlanması için sıcaklık ve nem ölçer bulunmalı, veriler kayıt edilmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI
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KORUYUCU TEDBİRLER

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Yapılacak işleme göre galoş, önlük, eldiven, maske, yüz kalkanı, gözlük

kullanılması gerekmektedir.

 Kemoterapi ilaçlarıyla kullanılmaya uyumlu, dayanıklı materyalden üretilmiş

eldivenler kullanılmalıdır.

 Ekipmanlar, partikül dökmeyen ve sıvı emmeyen yapıda olmalı, önlüğün önü

kapalı, kolları uzun, bilekleri lastikli olmalıdır.

 Kişisel koruyucu ekipmanlar, çalışma süresince belli periyotlarda ve ilaçla

kontamine olması durumunda derhal yenileriyle değiştirilmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ ve TEHLİKELİ İLAÇ DÖKÜLMELERİ

Sitotoksik Dökülmeler
 Kaza sonucu dökülmeler yaşandığında, alan derhal temizlenmeli ve erişim

kısıtlanmalıdır. Uyarıcı işaretler koyulmalıdır.
 Küçük dökülmeler emici özellikte gazlı bezlerle yapılabilir. Büyük çaplı

dökülmelerde ise büyük boyutta bezler/emici yastıklar ve dökülme kiti
kullanılmalıdır.

 İlaç içeren sıvı veya toz temizlendikten sonra alan deterjanlı suyla yıkanarak
durulanmalıdır, bu işlem 3 kez tekrarlanmalıdır.

 Tüm temizleme materyali sonrasında tehlikeli atık kutusuna atılmalıdır.
 Dökülmelerle ilgili rapor tutularak kayıt edilmeli ve yeni bir dökülme kiti temin

edilmelidir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ ve TEHLİKELİ İLAÇ DÖKÜLMELERİ

Hasta Çarşaf ve Dışkı Yönetimi
 Maruziyeti mümkün olan en düşük miktara indirgeyebilmek için, tehlikeli

ilaçlarla tedavi gören hastaların çarşafları, kıyafetleri, bezleri, vücut sıvıları ve
dışkıları ile işlem yapılırken kişisel koruyucu donanım (eldiven, önlük, maske)
takılmalıdır.

 Tehlikeli ilaç tedavisi gören hastalarda mümkünse tek kullanımlık çarşaf
kullanılmalı, mümkün değilse, bu çarşaflar kontamine olarak ayrı işlem
görmelidir.

 Tehlikeli ilaç tedavisi gören hastaların kullanımı için ayrı tuvaletler olması
önerilmektedir.

TEHLİKELİ İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA STANDARTLARI
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Genel Hususlar: Hastadan örneğin alınması ve tüpleri etiketleme/yazma işlemleri ara 

verilmeden yapılmalı ve aynı kişi tarafından yürütülmelidir.  

Hasta güvenliği açısından özellikle birden fazla hastanın tedavi edildiği bölümlerde kan örneği 

her hasta için ayrı zamanlarda alınmalı, bir hastanın işlem süreci bitmeden diğerine 

geçilmemelidir. 

Hasta kimlik bilgilerini içeren bileklik kullanımı esastır. Cross-match testi için kimlik bilgileri 

bileklik yoluyla doğrulanmalıdır. Bileklik olmadığı takdirde hastanın kimliği 

belirlenmesi/doğrulanması için hastaya –Sen Ahmet Y…musun ya da bana adını-soyadını 

ve doğum tarihini söyler misin şeklinde açık uçlu soru yöneltilmelidir. Hastanın bilinci 

yerinde değilse bu sorular hasta yakınlarına yöneltilmeli ya da ikinci bir sağlık çalışanı 

tarafından doğrulanmalıdır.  

 

 Hastadan alınan bilgilerin bileklik üzerinde yazan bilgilerin ya da sözel olarak alınan 

yanıtların kan bileşeni istek formu üzerindeki bilgilerle uyumlu olduğu kontrol edilmelidir.  

 
Numune Alımı: Hastaneye ilk defa yatan ve ameliyat olacak hastalardan yarım saat arayla 

iki tüp kan örneği alınacak: İlk tüp kan grubu, ikinci tüp cross-match testi için. Çapraz 

uygunluk test sonuçlarının etkilememesi kan örneğinin ilaç uygulanan venden 

alınmamasına özen gösterilmelidir. Başka bir damardan numune alınamıyorsa 5 ml. 

izotonik solüsyon ile ven yıkanmalı ve daha sonra numune alınmalıdır. 

 

Tüpün üzerine yapıştırılacak etikette ya da elle yazım ile en az şu bilgilere yer verilmelidir; 

hastanın adı-soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl), kişiye özel kimlik numarası, örneğin alındığı 

tarih ve örneği alan kişinin imzası ya da parafı. Tüpün üzerine kimlik bilgilerinin yazılması 

kan alındıktan hemen sonra ve hasta başında yapılmalıdır. Elle yazılan tüm bilgiler 

okunaklı olmalıdır. Numune tüplerine işlem öncesi etiketleme yapılmamalıdır.  

 

Örnek tüpü bilgileri ile kan istek formu bilgileri son kez, klinikte kontrol edilerek kan 

bankasına gönderilmelidir. Bilgilerin mutlak olarak uyuştuğu görülmeden kan istek formu 

ve kan numunesi gönderilmemelidir. 



Transfüzyon Süreci ve  

Hemşire/Sağlık Çalışanı Sorumlulukları 

 

Transfüzyon Öncesi Süreç: 

Transfüzyon ile ilgili süreçlerin ilk aşamasında  “Kan Bileşenlerinin Transfüzyonu için 

Bilgilendirilmiş Onam Formu” nun doldurulmuş olduğunun ve onamın ilgili hekim 

tarafından alındığının emin olunması gerekmektedir. 

Transfüzyon işlemini gerçekleştirecek olan hemşire/sağlık çalışanı kan bileşeni kliniğe 

ulaştıktan sonra hasta başına gelerek transfüzyonla ilgili kontrollerini yapmalıdır. Bu 

esnada hemşire/sağlık çalışanına özellikle hastanın kimliğinin doğru olarak 

belirlenmesinde bir başka sağlık çalışanı da eşlik etmelidir. Eğer bu mümkün değilse 

ikinci personel yerine barkod okuyucu gibi otomatize tanımlama sistemlerinin 

kullanılması da mümkündür. Kontrol edilmesi gereken hususlar şunlardır: 

Hasta ve ürünün tanımlanması: Hastanın adı-soyadı, kan bileşeni uygunluk etiketi 

ve kan bileşeni uygunluk raporundan kontrol edilmelidir. Hasta kimliği hastanın 

kendisine sorularak, yatak başı izlem kâğıdından, transfüzyon istek formundan ve 

varsa bilek bandından bakılarak da doğrulanmalıdır. Buna ek olarak kan bileşeni 

uygunluk raporundaki kan bileşen numarası ile kan bileşeni üzerindeki numara da 

karşılaştırılmalıdır. Hastaların doğru olarak tanımlanması ile ilgili yapılması gereken 

bütün bu işlemler mutlak suretle yatak başında yapılmalıdır. Kimlik ve bilgi eşleştirme 

esnasında uyumsuzluk saptanırsa transfüzyon işlemine geçilmemelidir.  

 

Transfüzyon istek kağıdı: Transfüzyonu gerçekleştirecek hemşire/sağlık çalışanı 

kliniğe getirilen kan bileşeni türünün istek kağıdındaki ürün olup olmadığı ve ürün için 

varsa eğer ışınlama ya da lökosit filtrasyonu gibi özel işlemlerin yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmelidir. Transfüzyon izlem formu iki nüsha olarak hastane bilgi sisteminden 

alınıp transfüzyon esnasında doldurulmalıdır.   

Kan grubu: Hastanın kan grubu kayıtları ile kan bileşeni uygunluk etiketindeki kan 

grubu bilgileri kontrol edilmelidir. 

 



Son kullanım tarihi ve çapraz uygunluk testi: Kan bileşeni uygunluk etiketinde 

“çapraz karşılaştırma uygundur” ifadesi görülmelidir. Son kullanım tarihi geçmiş 

ürünlerin transfüze edilmemesi gerekir. Çapraz uygunluk testi yapılarak hasta için 

ayrılmış eritrosit konsantrelerinin 72 saat içerisinde kullanılması gerekmektedir.  

Bileşenin görünümü: Bileşenlerin ön ve arka yüzleri dikkatli bir şekilde kontrol 

edilerek renk değişikliği, köpük ya da kabarcık görünümü, anormal bulanıklık, pıhtı ya 

da kümelenme açısından değerlendirilmelidir. Aynı zamanda torba bütünlüğü de el ile 

muayene edilerek gözden geçirilmelidir. 

 

Transfüzyon Süreci ve Takibi 

 Kan ve kan bileşenleri, hasta işleme hazır hale getirilmeden ve transfüzyonunu 

gerçekleştirecek hemşire/sağlık çalışanı hazır olmadan kontrollü bölgeden 

transfüzyon yapılacak alana geçirilmemelidir. 

 Transfüzyonu başlatacak kişi, transfüzyona başlama gününü, saatini, transfüze 

edilen bileşen çeşidini, bileşenin hacmini ve bileşen üzerindeki numarayı kayıt altına 

almalıdır. 

 Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra hastanın yaşamsal fonksiyonları 

transfüzyon esnasında gelişebilecek reaksiyonlarla karışmaması adına kontrol 

edilmeli; hızlı nefes alma, kaşıntı, wheezing gibi transfüzyon reaksiyonunu taklit 

eden bulgu ve semptomların varlığı değerlendirilmelidir.  

 Transfüzyon işlemi başladıktan sonra 15 dakika boyunca, takip eden süreçte ise 30 

dakikada bir hasta yaşamsal fonksiyonları açısından değerlendirilmelidir. 

 Klinik etkinlik ve güvenlik açısından Eritrosit konsantresi 4 saat, Trombosit 

konsantresi ve Taze donmuş plazma ise 30 dakika içerisinde transfüze edilmelidir 

 Transfüzyon reaksiyonu şüphesinde transfüzyon işlemi durdurulur. Klinik sorumlu 

doktoruna haber verilerek “Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu” nun dışlanması 

amacıyla gerekli işlemler başlatılır. 

 Alınan vital bulguları aynı zamanda sisteme girilip transfüzyon işleminin bitimini 

müteakip hastane yazılım sistemi üzerinde transfüze edildi bölümü işaretlenmelidir.  

 Transfüzyon izlem formunun bir nüshası hasta dosyasında saklanmalıdır. Diğer 

nüsha üzerindeki bilgiler eksiksiz olmak kaydıyla kan merkezine en kısa sürede 

gönderilmelidir.  



 Transfüzyon işlemi bitiminde ve işlemin tamamlanmasından 1 saat sonra yaşamsal 

fonksiyonlar açısından değerlendirme tekrarlanmalıdır.  

 Yapılan işlemler hemşire gözlem kâğıdına da kayıt edilmelidir. 

 Transfüzyonun tamamlandığı saat kayıt altına alınmalıdır. Kullanılan torba ve setler 

transfüzyon süresince herhangi bir reaksiyon gözlenmediyse işlem sonunda 

biyogüvenlik kutularına atılmalıdır. 

 

Transfüzyon Reaksiyonları ve Klinik Yaklaşım: 

Transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek belirti ve bulgular şunlardır;  

 Ateş; vücut sıcaklığının başlangıç değerine göre 1°C’nin üzerinde artması olarak 

tanımlanır. Üşüme-titreme eşlik edebilir. 

 Ağrı; infüzyon alanında, göğüste, karında, sırtta, boşluklarda tanımlanabilir.  

 Kan basıncı değişiklikleri; genellikle akut gelişen hipotansiyon veya hipertansiyon 

 Solunum sıkıntısı; genellikle dispne, takipne ve hipoksi eşlik etmektedir.  

 Ciltte kızarıklık veya ürtiker. 

 Bulantı; kusma eşlik edebilir.  

 

Akut transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek bulgularla karşılaşıldığında ya 

da transfüzyon reaksiyonundan şüphe edildiğinde: 

1) Transfüzyon hemen durdurulur. 

2) İntravenöz yol, %0.9 NaCl solüsyonu ile açık tutulur.  

3) Doğru kan bileşeninin doğru hastaya verildiğinden emin olunur.  

a. Hastanın kan grubu kayıtları ile kan bileşeni ve transfüzyon öncesi uygunluk 

etiketindeki kan grubu kayıtları karşılaştırılır.  

b. Kan bileşeni uygunluk etiketi üzerindeki kan bileşen numarası ile kan bileşeni 

üzerindeki numara karşılaştırılır.  

c. Kan bileşeni üzerindeki transfüzyon öncesi uygunluk etiketinde "çapraz 

karşılaştırma uygundur" ifadesi görülmelidir.  



4) Hasta değerlendirilerek bunun bir transfüzyon reaksiyonu olup olmadığına, eğer bir 

transfüzyon reaksiyonu ise ne tür bir reaksiyon olduğuna ve ne tür önlemler alınması 

gerektiğine karar verilir.  

5) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu, anaflaksi, transfüzyon ile ilişkili sepsis ve 

transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) hızlı tıbbi yardım gerektiren 

reaksiyonlardır. Ayrıca reaksiyon tanımlanarak, reaksiyon sonrası kan ve idrar 

numuneleriyle beraber, transfüze edilen kan bileşeni, iğnesi çıkarılmış olarak kan seti, 

aynı damar yoluyla verilen diğer solüsyonlar, bu transfüzyonla ilişkili tüm form ve 

etiketler ilgili birimlere ve kan merkezine gönderilmelidir. 
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1. SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ

1.1. COVID-19 Pandemisinde Hastanelerde Normale Dönüş Planı

COVID-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün etkili 
bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Pandeminin kontrol 
edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak 
salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha 
uzun bir süreye yayar. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak 
diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum COVID-19 olan 
ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

 » COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini 
sağlamak,

 » COVID-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde 
tutmak,

 » Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

 » Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak ve

 » Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde 
düzenlemektir. 

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat 
edilmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; COVID-19 pandemisi 
sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını 
yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar. 

1.1.1. Eğitim 

 » COVID-19 pandemisi sırasında verilen eğitimler güncellenerek 
sürdürülmelidir. Eğitimler mümkünse çevrimiçi (online) yapılmalı, kayıt 
altına alınmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı materyallerine uygun olmalıdır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr.

 » Hastane içinde görünür alanlara COVID-19 ve alınması gereken önlemler 
ile ilgili görseller yerleştirilmiş olmalıdır.

1.1.2. Genel Önlemler 

 » Hastaneler İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. İl düzeyinde özellikle elektif 
hastalara verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 14 gün 
boyunca COVID-19 insidansında istikrarlı olarak azalma gözlenmesi dikkate 
alınmalıdır. 

 » Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticilerin 
de dahil olduğu çok disiplinli [enfeksiyon, göğüs hastalıkları, acil, yoğun 
bakım, anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye (onkoloji, 
hematoloji vb.) cerrahi, radyoloji, halk sağlığı, mikrobiyoloji ve hastanenin 
özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer disiplinler] bir kurul oluşturulması 
önerilir.

 » Risk değerlendirilmesi ve acil durum planları pandeminin güncel durumu 
dikkate alınarak düzenlenmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-
19’a yönelik güncellenen dokümanlara göre planlar yenilenmeli ve 
paylaşılmalıdır.  

 » Hastaları ve sağlık çalışanlarını zamanında, doğru ve açık bilgilendirmesi, 
bir iletişim sistemi oluşturulması varsa tekrar gözden geçirilmesi önerilir. 

 » Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastada, COVID-19 
ayırıcı tanıda yer almalıdır.

 » Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında 
mümkün değilse poliklinikte COVID-19 bulguları açısından sorgulanması 
gereklidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-
SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

 » COVID-19 olası vaka tanımına uymayan hastaların yatışları için acil 
servislerden veya ilgili kliniklerden COVID-19 dışlanması için konsültasyon 
istenmemelidir

 » Yeni normalleşme sürecinde pandemi döneminde hizmet alamayan 
hastaların hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve 
hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak beklenen talebe yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. 

 » Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin fiziksel 
kapasitesi (ör. yataklar, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ventilatörler, 
operasyon odaları, perioperatif anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar 
vb.) tekrar gözden geçirilmeli ve planlama yapılmalıdır. 

 » Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin personel 
kapasitesi gözden geçirilmelidir. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf


SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 13

 » Sağlık çalışanlarının hastalanma olasılığı göz önüne alınarak iş gücü 
planlaması yapılmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarının stres ve yorgunluk düzeyleri göz önünde 
bulundurularak gerekli destek sağlanmalıdır. 

 » Elektif cerrahileri ve girişimsel işlemleri (anjio vb.) yeniden aktif hale 
getirmeden önce cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. 
ihtiyacı ve destek işlemleri (örn. anestezi sedasyon ilaçları, minimal 
invaziv cerrahi, trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmeli ve 
planlama yapılmalıdır.

 » Pandemi devam ettiği sürece COVID-19 için ayrılan poliklinik, klinik 
alanlarının planlaması ülke, bulunulan ilin ve hastanenin güncel COVID-19 
hasta sayılarına göre yapılmalıdır. COVID-19 dışı hasta alımı ile ilgili olarak 
her birimin acil dahili/cerrahi olgulara ek olarak öncelikli olguları da 
belirlenmelidir. Cerrahi birimlerde öncelikli olguların belirlenmesinde 
her cerrahi disiplinin ilgili anestezi bölümüyle birlikte karar vermesi 
önerilir. Elektif olguların tedavi ve işlem için alınması güncel COVID-19 
hasta verilerine sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre 
kademeli olarak ve gerekli personel düzenlemesi ile birlikte yapılmalıdır. 
Bu düzenlemeler yapılırken olası artışlar söz konusu olduğunda gerekli ek 
düzenlemeler hemen uygulanabilir olmalı ve hastanenin bu senaryo için 
planı hazır olmalıdır.

 » Hastane içinde yer alan her birim hizmet özelliğine uygun olarak gerekli 
önlemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) yönetiminde 
hazırlamalıdır. 

 » Hastanede kâğıt-dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından 
kaçınılmalıdır.

 » Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri; kabul 
edilecek hasta sayıları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörler sosyal 
mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmelidir. https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfisle
rdeAlinacakOnlemler-09042020.pdf

 » Toplantı, dinlenme ve yemek molalarında gerekli sosyal mesafeyi en az 1 
metre olacak şekilde korumaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-
SaglikKurumlarindaSosyalOrtamlardaAlinacakOnlemler.pdf

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinac
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinac
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinac
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-SaglikKurumlarindaSosya
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-SaglikKurumlarindaSosya
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-SaglikKurumlarindaSosya
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 » Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri/üniformaları iş yerinde bırakılmalı ve 
günlük olarak değiştirilmelidir. 

 » Çalışanlara gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmeli, kolay 
ulaşabilecekleri yerlerde bulunmalı ve doğru kullanımı sağlanmalıdır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/
COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf. KKE stokları düzenli 
olarak takip edilmelidir.  Yeni normalleşme süreçlerine girmeden önce 
zamanla artacak sayılar da göz önüne alınarak en az 30 günlük cerrahi 
aktivite sağlanacak düzeyde KKE stokları hazır olmalıdır. https://www.cdc.
gov/vhf/ebola/healthcare-us/ppe/calculator.html. 

 » Sağlık çalışanı ve hastalara yönelik COVID-19 test politikası T.C. Sağlık 
Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre belirlenecektir. 

1.1.3. Hastane Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gereken Önlemler 

 » Hastanelere kontrollü giriş sağlanmalıdır.

 » Mümkünse refakatçi kabul edilmemelidir. Refakat gerekiyorsa en fazla bir 
kişi ile sınırlandırılmalıdır.

 » Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçilerle ilgili kısıtlamalara devam edilmelidir.

 » Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) 
bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır.

 » Hastanede verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olmalı, randevular 
birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli, 
hastaların hastanede bekleme süreleri en az olacak şekilde düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

 » Kronik hastalığı olan hastaların hastaneye gelişleri en aza indirilmeli ve 
bu hastaların hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem kurulmalıdır. 

 » Randevusu olmayan hasta polikliniklere alınmamalıdır.

 » Randevusuz gelen hastalar acil değil ise randevu sistemine yönlendirilmeli, 
acil olmayan hastaların muayene, tetkik veya görüntüleme amacıyla acil 
servise yönlendirilmesinden kaçınılmalıdır.

 » Hastane içinde genel alanlarda dahil olmak üzere uygun alanlara alkol bazlı 
el antiseptiği      yerleştirilmelidir.

 » Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek şekilde 
yönlendirmeler yapılmalıdır. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı 
üniteleri (görüntüleme, laboratuvar gibi) dijital randevu ile çalışmalı, 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/ppe/calculator.html
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/ppe/calculator.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
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randevular mutlaka poliklinik içinden sağlanmalı ve hastanın randevu için 
ayrıca o birime gitmesi engellenmelidir.

1.1.3.1. Sosyal mesafe 

 » Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde 
sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin 
korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir.

 » Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir metre 
olacak şekilde ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı 
azaltılmalıdır.

 » Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli 
buna uygun işaretlemelidir.

 » Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en 
az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar 
yerleştirilmelidir.

1.1.3.2. Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri 

 » Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma 
sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalıdır. 
Havalandırması pandemi sürecinde kapanan bölüm/birim varsa tekrar 
çalıştırıldığında bakım yapılmalı ve etkinliği ölçülmelidir. 

 » Salon tipi klimalar ve vantilatörler ortak kullanım alanlarında 
çalıştırılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima 
sistemleri kullanılmamalıdır. 

 » Merkezi havalandırma sistemlerinde temiz hava dış ortamdan alınmalıdır. 
Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli 
yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden 
bu işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz 
siperliği kullanmalı, çıkarılan filtre tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. 

 » Pencere bulunan mekanlarda sık olarak pencere açılarak havalandırma 
yapılmalıdır.

1.1.3.3. Hastanede Temizlik, Dezenfeksiyon ve Atıklar 

 » Hastane içindeki alanların özelliklerine uygun olarak temizlik/
dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik materyalleri kullanılarak 
yapılmalı özellikle sık dokunulan alanlara özen gösterilmelidir (masa, 
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desk, köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, 
elektrik anahtar noktaları, yıkama odaları, klavye, telefon, diyafon, 
hasta çağrı zilleri vb.). Sık dokunulan yerlerin önceden her bölge için 
saptanarak bir kontrol listesi oluşturulmalıdır. Temiz alandan kirli alana 
doğru; 

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 oranında, 

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır 
suyu ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. 

 » Genel alanlarda bulunan tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt havlu 
bulundurulmalı; sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. El 
kurutma makinaları çalıştırılmamalıdır.

 » Asansörler günde en az 3 kez, temizlenmeli ve el teması olan yerler 
dezenfekte edilmelidir 

 » Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı 
olması sağlanmalıdır.

1.1.4. Sağlık Çalışanının ve Diğer Personelin Sağlık Kontrolü

 » Günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, vücut ağrıları, ishal, halsizlik ve son iki 
hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü, KKE kullanmadan COVID-19 
hasta teması sorgulanmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre 
yönetilmelidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/tedavi/COVID19-Te
masiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilmesi.pdf

 » Sağlık çalışanı, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 bulguları ve son iki 
hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanmalıdır.

 » Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka İzlem Formu doldurulmalıdır. 

 » Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanlarının zorunlu olmadıkça yüksek 
riskli bölgelere seyahat etmemelidir. 

1.1.5. Poliklinikler 

 » Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında 
mümkün değilse poliklinikte COVID-19 bulguları açısından sorgulanması 
gereklidir.  https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-
VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

 » COVID-19 için test isteniyorsa solunum yolu örneği başvurduğu birim 
tarafından alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta evde izolasyon 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/tedavi/COVID19-TemasiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilme
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/tedavi/COVID19-TemasiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilme
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf


SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 17

konusunda bilgilendirilmelidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
afisler/Halk/COVID-19_14_GUN_KURALI_AFIS_A4.pdf

 » Poliklinik bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli 
olmalıdır. Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.

 » Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafenin en az 1 metre olması 
sağlanmalı gerekirse bu mesafe işaretler ile belirlenmelidir. Hasta ve 
sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterlerinin tıbbi maskeye 
ilave olarak yüz koruyucu kullanması önerilir.

 » Hasta ve hasta yakını bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre 
aralıklar ile oturmalıdır. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi veya koltuk 
eksiltilmesi ile sağlanmalıdır. 

 » Mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında 
tutulmalıdır. Hasta randevuları poliklinikte gereksiz yığılmayı önlemeye 
yönelik olmalıdır. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve 
havalandırmaya yeterli zaman ayıracak şekilde belirlenmelidir.

 » Poliklinik alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olmalıdır.

 » Poliklinik bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık 
yapılmalıdır (günde iki kez ve kirlendikçe temizlenmeli). 

 » Poliklinikte hasta yakınları muayene odasına alınmamalı ya da ihtiyaca göre 
hastanın yanında en fazla bir refakatçi olmalıdır. 

 » Hasta muayene odaları özellikle hastaların temas edeceği alanlarda 
(muayene masası gibi) kullanılan örtüler her hasta muayenesinden sonra 
değiştirilmelidir. 

 » Hastayı muayene eden doktor uygun KKE kullanmalıdır. https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr

 » Hasta arasında steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok 
hastada kullanılan diğer tıbbi cihazlar %70 alkol solüsyonu veya malzemeye 
özel üreticinin önerdiği uygun dezenfekten ile temizlenmelidir. Uygun olan 
alet/cihazlarda (USG ve probları, mikroskop vb.) tek kullanımlık kılıflar 
kullanılabilir.

 » Temassız ölçüm yapan ateş ölçerler kullanılmalıdır. Tansiyon manşonları 
hastalar arasında %70 alkol veya hastanede kullanılan yüzey dezenfektanı 
ile dezenfekte edilmelidir. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_14_GUN_KURALI_AFIS_A4.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_14_GUN_KURALI_AFIS_A4.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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1.1.6. Klinikler/Yoğun Bakımlar

 » Olası/kesin COVID-19 hastaları önceden belirlenmiş COVID-19 servisine 
standart, damlacık ve temas izolasyon önlemlerine uyularak yatırılmalıdır. 

 » Başka hastalıkları nedeniyle diğer kliniklere yatırılan hastalar başvurusu 
sırasında ve yattıkları süre içinde her gün COVID-19 semptom ve bulguları 
açısından sorgulanmalıdır. Test isteniyorsa örnek ilgili birim tarafından 
alınmalı ve sonucu gelene kadar hasta bulunduğu bölümde izole edilerek 
izlenmelidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-
VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf  

 » COVID-19 tanılı hastalar mümkün ise tek kişilik odalarda mümkün değil ise 
en az 1 metre mesafe olacak şekilde yatırılmalıdır.

 » Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre boyunca tıbbi maske takması 
sağlanmalıdır. 

 » Hasta ve refakatçiler el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli, uygun el 
antiseptiği her hasta odasında ve koridorlarda kolay ulaşılabilir yerlerde 
bulunmalıdır.

 » Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre içinde diğer hasta odalarına veya 
personel çalışma/dinlenme alanlarına girmemesi ve sık sık hastane dışına 
çıkmamaları konusunda uyarılmalıdır. 

 » Hasta odaları ve tuvaletleri günlük düzenli olarak ve kirlenme oldukça 
uygun temizlik materyali ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr

 » Hasta odaları ve kliniklerdeki tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt 
havlu bulunmalıdır.

 » Hastaların kullandığı sedye, hasta sandalyesi gibi transferde kullanılan 
araçların her hasta kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır.

 » Hasta ve yakınlarının dışarıdan yiyecek ve içecek getirmesi önlenmelidir.

1.1.7. Ameliyathane, Radyoloji, Bronkoskopi, Endoskopi, Nükleer Tıp, Hemodiyaliz 
vb. gibi Özel Birimler 

 » Bu alanlarda hasta takibi yukarıda tanımlanan poliklinik/klinik bölümünde 
önerilenlere göre yapılmalıdır. Ek olarak bu bölümlerin özelliğine göre 
alınması gereken önlemler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın  https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/tr/enfeksiyon-kontrol-onlemleri linkinde belirtilmiştir. Bu 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf  
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf  
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/enfeksiyon-kontrol-onlemleri
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/enfeksiyon-kontrol-onlemleri
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talimatlara uygun olarak her birim kendi tesisine uygun olan talimatını 
HEKK ile beraber hazırlamalıdır.

 » Günübirlik işlemlerde hasta ve hasta yakınları mümkün ise hastaneye giriş 
noktasında mümkün değilse ilgili birimde COVID-19 bulguları açısından 
sorgulanması gereklidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/
COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

 » COVID-19 için test gerekiyorsa, örnek başvurduğu birim tarafından işlemden 
en az 48 saat önce alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta evde 
izolasyon konusunda bilgilendirilmelidir. Negatif test sonucu üzerinden 7 
gün geçmeden işlem yapılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

1.1.8. Ulaşım/Servis kullanımı

 » Personel servislerinde COVID-19 için alınması gereken kurallar belirlenmiştir. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr

1.1.9. Yemekhane/Kafeterya 

 » Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak 
şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay 
yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün 
ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme 
molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

 » Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su 
ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda 
saklanmalıdır.

 » Mümkünse yiyecek ve içecekler tek kullanımlık kaplarda servis edilmelidir.

 » Açık büfe yemek servisi kullanılmamalıdır. Masalarda açıkta baharat, 
kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır. 

 » Yemekhane görevlileri tıbbi maske ve bone takmalıdır. Eldiven kullanmamalı 
ancak sık el hijyeni sağlanmalıdır.

 » Yemekhane girişinde lavabo veya el antiseptiği olmalıdır. 

1.1.10. Toplantı/Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

 » Toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle 
yapılması sağlanmalıdır. 

 » Toplantı salonlarında yapılması gereken toplantı ve eğitimlerin ise sosyal 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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mesafe kuralları göz önünde bulundurularak iyi havalandırılan salonlarda 
uzun süre olmayacak şekilde planlanması yapılmalıdır. Toplantı sonrasında 
salonun havalandırılması ve özellikle sık temas edilen alanlarının uygun 
temizlik/dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
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1.2. COVID-19 Pandemisinde Cerrahi Operasyonların ve Girişimsel 
İşlemlerin Normale Dönüş Planı

Pandemi nedeni ile COVID-19 dışındaki hastalara verilen planlı sağlık hizmetleri 
ertelenmiştir. Özellikle acil dışında cerrahi işlemlerin yapılmaması nedeni ile bazı 
işlemlerin zaman içinde acil kategorisine girmesi kaçınılmaz olmuştur. Öte yandan 
salgının hafiflemekle birlikte devam edeceği gerçeğinden yola çıkarak, planlı 
cerrahi girişimlerin kademeli olarak yapılmaya başlanması gereklidir. Bu hizmetler 
verilirken hastanelerde COVID-19 olan ve olmayan hastalara aynı zamanda sağlık 
bakımı verilmesi kaçınılmazdır. Bu süreçte ertelenen planlı işlemler nedeni ile 
artan talebin yönetilmesi için bir planlama yapılması gereklidir. Bu planlama 
yapılırken COVID-19 ilişkili önlemlerin devam ettirilmesi, kritik sağlık bakımı 
gerektiren hizmetlerin aksatılmaması, süreç içerisinde hasta ve sağlık çalışanlarının 
güvenliğinin sağlanması önemlidir. 

Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim, kişi; bulaşıcı ve toplum sağlığını tehdit 
eden COVID-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde 
rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar. Bu 
hazırlıkta il düzeyinde son 14 gün içerisindeki COVID-19 insidansında azalma ile 
yeni vaka görülme sıklığı (son 14 gün içindeki toplam yeni vaka sayısı/risk altındaki 
nüfusx100) dikkate alınmalıdır.  

Bu doküman ile birlikte aşağıda belirtilen dokümanların sürecin yönetilmesi için 
dikkate alınması gerekir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi  

COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Hastanelerde Normale Dönüş 
Planı

COVID-19 Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde Alınacak Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri

1.2.1. Hastanede Planlı Cerrahiye Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler

 » Hastaneler İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını 
takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. İl düzeyinde özellikle planlı cerrahi 
hastalarına verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 
14 gün boyunca COVID-19 insidansında istikrarlı olarak azalma olduğu 
gözlenmelidir.

 » Hastanede yapılacak planlı cerrahi işlemlerin belirlenmesi amacıyla 
değişen il ve hastane verilerine göre planlanma ve düzenlemenin yapılması 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeAmeliyathanelerdeAlinacakEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeAmeliyathanelerdeAlinacakEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
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için idari yöneticilerin de dahil olduğu bir kurul (enfeksiyon hastalıkları, 
cerrahi, anestezi, patoloji, gastroenteroloji ve gerek duyulan diğer bilim 
dalları) oluşturulmalıdır. 

 » Geçiş süreci idareciler tarafından kararlaştırıldıktan sonra, programın 
aşamaları sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır. Operasyon sürecinin (öncesi 
ve sonrası da dahil olmak üzere) yönetiminde hasta güvenliği açısından 
mutlaka kontrol listeleri hazırlanmalı ve güncellenmelidir.

 » Planlı cerrahi girişimlere başlanmadan önce artacak ihtiyaca uygun olarak 
kurum olanaklarının gözden geçirilmesi gereklidir; 

 » Personel kapasitesi 

 » Fiziksel kapasite (operasyon odaları, genel hasta yatakları, yoğun bakım 
yatağı, laboratuvar, patoloji, radyoloji, perioperatif anestezi bakım 
üniteleri, ventilatör sayısı vb.)

 » Kişisel koruyucu ekipman (KKE)  stok ve tedarik kapasitesi

 » Cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. ihtiyacı ve destek 
prosedürleri için gerekli malzeme kapasitesi (örn. anestezi sedasyon 
ilaçları, minimal girişimsel cerrahi trokar desuflasyon filtreleri vb.)  

 » Oluşturulan kurul tarafından her bir birim için hastanede yapılacak 
öncelikli cerrahi işlemlerin listesini değişen ülke, il, hastane verilerine göre 
oluşturmalıdır. Bu liste oluşturulurken kademeli geçiş ile başlanmalıdır. 
Pandemi ile ertelenen girişimlere öncelik verilebileceği gibi olanakların 
çok kısıtlı olduğu durumlarda özellikle düşük riskli hastaların (ASA I- II) 
oluşturduğu günübirlik cerrahiler veya tanısal girişimler planlı operasyonlara 
geçişte ilk basamağı oluşturabilir. Geniş cerrahi profile sahip kurumlarda, 
cerrahi önceliğin planlanması için skorlama sistemlerinden yararlanılabilir.

 » Kademeli geçişte ameliyatların önceliklendirilmesinde dikkate alınması 
gereken hasta, hastalık ve cerrahi işleme ait etkenler Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Normalleşme döneminde ameliyatların önceliklendirilmesinde dikkate 
alınması gereken hasta, hastalık ve cerrahi işleme ait etkenler

Hasta

• Yaş

• Kronik hastalıklar (KOAH, astım, SVH, KAH, malignite, DM)

• İmmunsupresyon (kemoterapi, diğer nedenlerle immunsupresif 
tedavi)

• COVID-19 veya grip benzeri semptomların varlığı

• COVID-19 hastası ile son 14 gün içinde temas öyküsü

Hastalık

• Ameliyat dışı tedavi seçeneği olup olmaması 

• Ameliyatın gecikmesinin hastalık progresyonuna etkisi 

• Ameliyatın gecikmesinin cerrahi teknikte zorlaşmaya neden olup 
olmayacağı

Cerrahi işlem

• Ameliyat süresi 

• Entübasyon olasılığı

• Cerrahi alanın riski (baş, boyun, burun-boğaz, solunum yolu, 
göğüs cerrahisi vb.)      

• Ameliyat sırasında öngörülen kan kaybı miktarı 

• Cerrahi ekipteki kişi sayısı 

• Postoperatif yoğun bakım takibi gerekliliği

• Postoperatif öngörülen yatış süresi

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, SVH: serebrovasküler hastalık, KAH: 
Koroner arter hastalığı, DM: Diabetes mellitus

*MeNTS skorundan adapte edilmiştir.1

1Medically-Necessary, Time-Sensitive Procedures: Scoring System to Ethically 
and Efficiently Manage Resource Scarcity and Provider Risk During the COVID-19 
Pandemic. Journal of the American College of Surgeons. DOI: https:/doi.org/10.1016/j.
jamcollsurg.2020.04.011

 » Hastaların hastaneye girdikten sonra çıkıncaya kadar dikkat edilmesi 
gereken durumlar için T.C. Sağlık Bakanlığının dokümanları dikkate 
alınmalıdır.  

 » COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Hastanelerde 
Normale Dönüş Planı

 » T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi   

 » Hastane içinde COVID-19 hastaları için ayrılan bölümler ile diğer hastalara 
hizmet verilecek alanlar açıkça belirlenmelidir. Hasta transferi için araçlar 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
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ve yollar tarif edilmelidir.

 » KKE Planlaması 

 » Hastanenin kılavuzlarına uygun şekilde çalışan güvenliğini sağlayacak 
yeterli sayı ve nitelikte KKE (N95/FFP2 maske, cerrahi önlük, eldiven, 
gözlük, yüz koruyucu, tek kullanımlık bone, galoş, antiseptikler) 
olmalıdır. KKE temininde süreklilik sağlamalıdır. Gerekli malzemeler 
hesaplanırken potansiyel ikinci COVID-19 dalgası olasılığı dikkate 
alınarak KKE planlaması yapılmalıdır. Planlı işlemlerin başlatılmasından 
önce kurumda en az 30 günlük KKE stokunun olması sağlanmalıdır. 

 » KKE israfının önlenmesi için KKE uygun kullanımı sağlanmalı ve 
bunun için bir kılavuz oluşturulmalıdır. Bu kılavuz tüm çalışanlar ile 
paylaşılmalıdır. KKE’nin uygun olmayan kullanımı önlenmelidir. Örneğin 
aerosol oluşturmayan işlemlerde N95 maske kullanımı uygun olmayan 
bir kullanımdır. Aerosol oluşturan işlemler: aspirasyon, bronkoskopi ve 
bronkoskopik işlemler, entubasyon, endoskopi, solunum yolu numunesi 
alınması gibi solunum sekresyonları ile yoğun temas gerektiren işlemler

1.2.2. Cerrahi İşlemler Öncesi Hastalar İçin Yapılması Gerekenler

 » Sadece randevulu planlanmış cerrahi işlem yapılmalıdır (acil cerrahi işlemler 
hariç). İşlem öncesi, işlem sırasında ve işlem sonrası personel, malzeme, 
yoğun bakım yatağı, servis yatağı, laboratuvar ve patoloji hizmetleri 
planlanmalıdır.

 » Hasta tek kişilik odada yatırılmalı mümkün değil ise iki hasta arası en az bir 
metre mesafe olmalıdır.

 » Refakatçi gerekli ise tek kişi olmalı ve COVID-19 bulguları ve korunma yolları 
konusunda eğitim verilmelidir.

 » İşlem öncesi hasta ve hasta yakını COVID-19 bulguları açısından 
sorgulanmalıdır. 

 » Asemptomatik kişilerde tarama amaçlı Toraks BT istenmemelidir. 

 » Cerrahi planlanan hastalarda ancak aşağıda belirtilen durumlarda 
COVID-19 için PCR testi yapılması gerekir; 

 » T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi Olası COVID-19 vaka tanımına 
uyan veya bu hastaların temaslıları

 » Asemptomatik olup bilinen veya şüphe edilen COVID-19 hasta ile 
teması olmayan hastaneye yatan hastalarda son 14 gündeki yeni vaka 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
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görülme sıklığının (son 14 gün içindeki toplam yeni vaka sayısı/risk 
altındaki nüfusX100) %2’nin altında olduğu bölgelerde test önerilmez.

 » Asemptomatik olup bilinen veya şüphe edilen COVID-19 hastası ile 
teması olmayan hastaneye yatan hastalarda ve son 14 gündeki yeni 
vaka görülme sıklığının (son 14 gün içindeki toplam yeni  vaka sayısı/
risk altındaki nüfusX100) %2’nin üstünde olduğu bölgelerde test önerilir.

 » Aşağıdaki durumlarda son 14 gündeki yeni vaka görülme sıklığına 
bakılmaksızın işlem öncesi PCR test önerilir.

 » Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalar

 » Solid organ transplantasyonu yapılan hastalar, kemik iliği nakli 
yapılan hastalar

 » Son 3 ay içerisinde >15 mg prednisolon veya eşdeğeri glukokortikoid 
ve/veya immun süpresif etkili küçük molekül veya biyolojik ajan 
kullanan hastalar   

 » Tüm cerrahi branşların A grubu ameliyatları ve ilaveten

 » Plastik cerrahinin ve KBB’nin baş boyun cerrahisi gerektiren 
hastalar

 » Kalp cerrahisinde kardiyopulmoner pompaya girmeyi gerektiren 
tüm hastalar

 » Göğüs cerrahisi gerektiren hastalar

 » Çene cerrahisi planlanan hastalar

 » Hava yolu cerrahisi planlanan hastalar 

 » Kanser cerrahisi planlanan hastalar

 » Transplantasyon yapılacak tüm hastalar

 » ASA skoru III ve üzerinde olan ve genel anestezi gerektiren cerrahi 
hastalara 

 » PCR testi planlanan tedavi/prosedür öncesi en kısa sürede (48 saat) 
yapılmalıdır. 

 » COVID -19 için PCR testi cerrahi işlemden en az 48 saat önce yapılmalıdır. İlk 
test sonucu negatif olanlarda ancak COVID-19 şüphesi yüksek ise, en az 24 
saat sonra ikinci testin yapılması önerilir. COVID-19 şüphesi yok ise ikinci test 
önerilmez. Test için örnek alınma işlemi yatan ve ayaktan hastalarda işlem 
yapacak birim tarafından gerçekleştirilmeli ve sonucu takip edilmelidir. Test 
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sonucu gelene kadar evde veya hastanede izole edilmelidir. Negatif test 
sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılmalıdır.  Test sonucu pozitif 
çıkan hasta T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilir.

 » Test sonucu negatif olsa bile aerosol oluşturan işlemlerde N95/FFP2 maske, 
gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/
depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf (Teması Olan Sağlık Çalışanlarının 
Değerlendirilmesi bölümü), https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/Brosur/
COVID-19_N95_FFP2_MASKELERININ_KULLANIMI_41X22_3KIRIMLI_
BROSUR.pdf

 » Elektrokoter ve lazer kullanımı ile oluşan dumanın tahliyesi etkin bir şekilde 
sağlanmalı ve bu cihazlar mümkün olan en düşük güçte çalıştırılmalıdır.  

 » Hastanın testi pozitif ve/veya COVID-19 uyumlu semptomları var ise planlı 
cerrahi ertelenmelidir. Hastanın iyileşme kriteri olarak T.C. Sağlık Bakanlığı 
COVID-19 Rehberi dikkate alınır. 

 » Hastanın işlemi hastaneye yatıştan sonra en kısa sürede (mümkün ise aynı 
günde) gerçekleştirilmeli, işlem öncesi ve sonrası dönemler kısa tutulmalıdır. 

1.2.3. Ameliyathane Temizliği 

 » Bu süreçte ameliyathane temizliği pandemi koşullarına göre planlanmalıdır. 
COVID-19 Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde Alınacak Enfeksiyon 
Kontrol Önlemleri dokümanına göre yapılır. https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeAm
eliyathanelerdeAlinacakEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf 

 » Ameliyathanelerde havalandırma sistemlerinin etkin çalıştığı kontrol 
edilmelidir. Düzenli havalandırma ve iklimlendirme çalışmalarının teknik 
standarda uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. 
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1.3. COVID-19 Pandemisi Normalleşme Döneminde Aerosol Oluşturacak 
İşlemler İle İlgili Alınacak Önlemler

1.3.1. Bronkoskopi Ünitelerinde Alınacak Önlemler

Bu yönerge bronkoskopi ünitelerinde gerçekleştirilen flexible (FOB), rijid, girişimsel 
bronkoskopi ve endobronşial ultrasonografik işlemler için düzenlenmiştir. 

 » Bronkoskopik uygulamalar aerosol oluşturduğundan, malignite tanı ve 
tedavisi ya da yabancı cisim aspirasyonu, santral hava yolu obstrüksiyonu, 
masif hemoptizi gibi acil durumlarda bronkoskopik müdahale planlanabilir.   

 » Yukarıdaki durumlar dışında, mümkünse tüm elektif tanısal bronkoskopik 
yöntemler ileri tarihe ertelenmeli ve mümkünse bu süreçte alternatif tanı 
yöntemlerine baş vurulmalıdır (İnterstisyel akciğer hastalığı, kronik öksürük, 
tedavi endikasyonu olmayan sarkoidoz hastalarında tanısal FOB, bronşial 
termoplasti, bronkoskopik hacim azaltıcı cerrahi, mukus klirensi, hafif 
havayolu darlığı vb.). 

1.3.1.1. Bronkoskopi planlanan hastada alınacak genel önlemler

 » Bronkoskopi endikasyonu konan olguda işlem öncesi ateş ve COVID-19 ile 
uyumlu semptom varlığı ve riskli temas öyküsü sorgulanmalıdır.  

 » Semptomsuz, temas öyküsü ve COVID-19 akciğer radyolojik bulguları 
olmayan olgularda COVID-19 PCR testi yapılmaksızın bronkoskopi 
planlanabilir.

 » Semptom varlığı ya da temas öyküsü olan olgulardan COVID-19 PCR testi 
istenir.  En az 24 saat ara ile iki kez yapılan COVID-19 PCR testi sonucu negatif 
olan hastalara bronkoskopi planlanabilir. PCR negatifliği ile kesin olarak 
COVID-19 dışlanamayacağından gerekli enfeksiyon kontrol önlemleri 
alınmalıdır.

 » PCR test sonrası bronkoskopi tarihine kadar hasta hastanede veya evde 
izole edilmelidir. 

 » Ayaktan gelecek hastalar için, işlemden bir gün önce hasta telefon ile 
aranarak kendisinde veya aynı ortamı paylaştığı (ev/iş) kişilerde yeni gelişen 
ateş ya da COVID-19 semptomlarının varlığı ve COVID-19 hasta ile temas 
açısından sorgulanır.

 » Tüm hastalara işlem elverdiği oranda maske takılmalıdır.
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1.3.1.2. Bronkoskopi odasında alınacak genel önlemler

 » Bronkoskopi mümkünse negatif basınçlı bir odada yapılmalıdır. Olanak 
yoksa oda iyi havalandırılmalıdır.

 » Bronkoskopi işlemi sınırlı sayıda personel ile uygulanmalıdır.

 » Bronkoskopi işlemine katılan sağlık çalışanlarının hepsi önlük, N95/
FFP2 maske, gözlük veya yüz koruyucu, eldiven gerek görülürse bone 
kullanmalıdır.

 » İşlem sonrası bronkoskopi cihazı üretici firma önerilerine göre dezenfeksiyon 
yapılır.

 » İşlem sonrası bronkoskopi odasında su ve deterjanla temizlik sonrası 
hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan kullanılarak 
yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) 
kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı 
yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas yüzeyler için 
%70 lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 
Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kağıt havlu kullanarak 
temizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit 
Cas No: 7681- 52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile dezenfeksiyon 
yapılır, kuruyana kadar beklenir.

 » İşlem sonrası aerosol ve damlacık arındırılması için odadaki tüm ekipmana 
standart temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalı, oda en az 30 
dakika havalandırılmalıdır.

 » Temizlik sonrası oda boşken ultraviyole lamba ile sterilizasyon yapılabilir.

1.3.1.3. Düşük COVID-19 olasılıklı hastalarda bronkoskopik işlemler

 » Bronkoskopi yapan ekibin uygun KKE kullanması koşuluyla, COVID-19 
açısından semptomsuz, radyolojik bulgu ve temas öyküsü olmayan 
hastalara, PCR testi bakılmaksızın, yukarıdaki genel önlemler alınarak 
bronkoskopik işlemler yapılabilir. 

1.3.1.4. Olası/Kesin COVID-19 hastalarında bronkoskopik işlemler

 » Tedavide değişiklik sağlayabilecek ek solunumsal hastalık ya da 
superenfeksiyon varlığını saptamak, tedavi sürecinde gelişen mukus tıkaçları 
ve atelektazik alanların temizliği, masif hemoptizi, ciddi santral havayolu 
obstrüksiyonu, yabancı cisim aspirasyonu durumunda bronkoskopik 
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işlemlerin acilen yapılması gerekebilir.

 » Olası/kesin COVID-19 hastasında malignite ya da diğer hastalıkların tanısı 
amacıyla bronkoskopinin tedaviden 28 gün sonraya ertelenmesi uygundur. 

 » Hastanede tedavi altında olan olası/kesin COVID-19 olguları izole odada 
kaldıklarından, zorunlu endikasyon durumunda, mümkünse bronkoskopi 
işlemi yatak başında yapılmalıdır.

 » İşlem bronkoskopi ünitesinde yapılacaksa, hasta o günkü en son vaka 
olarak alınmalıdır. 

Kaynaklar

1. Wahidi WM, Shojaee S, Lamb CR, et. al. The Use of Bronchoscopy During 
the COVID-19 Pandemic. CHEST/AABIP Guideline and Expert Panel 
Report. Article in Press. Chest Journal.DOI: https://doi.org/10.1016/j.
chest.2020.04.036. https://journal.chestnet.org/article/S0012-
3692(20)30850-3/fulltext

2. Baldwin DR, Lim WS, Rintoul R, et. al. Recommendations for day case 
bronchoscopy services during the COVID-19 pandemic Version 2: Services 
during the restoration and recovery COVID-19 endemic phase. https://www.
brit-thoracic.org.uk/document-library/quality-improvement/covid-19/
bronchoscopy-services-during-the-covid-pandemic/

3. Türk Toraks Derneği’nin Covıd-19 Pandemisi Süresinde Bronkoskopi 
Yapılırken ve Sonrasında Alınacak Önlemler Hakkında Önerileri. Türk 
Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu. Türk Toraks 
Derneği. 8 Nisan 2020. https://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=5817

1.3.2. Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Laboratuvarında Alınacak Önlemler

SFT laboratuvarlarında testler sırasında zorlu ekspirasyon, öksürük refleksinin 
uyarılması gibi nedenlerle aerosolizasyon gelişimi ortama damlacıklar saçılımı ve 
cihazın temizlenmesi sırasında bu damlacıklara temas gelişimi sebebiyle COVID-19 
bulaş riski yüksektir. Bu nedenle pandemi sürecinde SFT laboratuvarında önlemler 
eksiksiz olarak alınmalı, gerekmedikçe bu testlerin uygulanması ertelenmelidir. 
Her hasta sonrası cihazın ve odanın detaylı dezenfeksiyonu gerekeceğinden, bir 
hasta için ayrılan işlem süresi uzayacaktır. Bu durum göz önüne alınarak her bir 
hasta için yeterli süre verilecek şekilde test randevuları ayarlanmalıdır.

Pandemi hafifleme sürecinde gerekli önlemler alındığında sınırlı da olsa SFT’leri 
yapılabilir. 
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1.3.2.1. COVID-19 pandemisinde SFT uygulaması ile ilgili genel prensipler 

 » Çapraz bulaşı önlemek amacıyla SFT basit spirometri ve difüzyon kapasitesi 
ölçümü ile sınırlandırılmalıdır. 

 » Pletismograf ile akciğer hacim ölçümleri damlacık kontaminasyonu sonucu 
cihaz temizlik ve dezenfeksiyonu güç olduğundan önerilmez.

 » Kardiyo pulmoner egzersiz testleri ve bronkoprovakasyon testleri de ancak 
hastaya ait COVID-19 riski yoksa ve çok gerekli ise yapılabilir. 

 » Yatak başı testler, diğer bireylere damlacık inhalasyonu ile bulaş riski 
nedeniyle önerilmez.

 » COVID-19 hastalarına SFT iyileşmeden sonra en erken 28 gün sonra 
yapılmalıdır.

1.3.2.2. Testi yapacak personelin alacağı önlemler

 » Laboratuvar görevlilerinin güvenliğini sağlamak için KKE eksiksiz giymeleri 
gerekir. 

 » KKE giyerken sıralama önlük, N-95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu, 
eldiven şeklinde olmalı, çıkarırken de sıralama eldiven, gözlük/yüz 
koruyucu, önlük, maske şeklinde olmalıdır. Ekipmanın her birini takarken 
ya da çıkarırken her defasında el hijyeni sağlanmalıdır. El hijyeni için eller 
en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı el antiseptiği 
kullanılmalıdır.

 » Her solunum fonksiyon testi sonrası, hasta test yapılan alanı terk ettikten 
sonra, testi yapan sağlık çalışanı test yapılan ortamın hijyeninin sağlanması 
içinı odadan KKE sini çıkartarak temiz alana geçmeli ve ortam hijyeni 
sağlandıktan sonra tekrar KKE leri giyerek yeni hastaya test yapmak için 
laboratuvara girmelidir.

 » Kullanılmış KKE tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

1.3.2.3. Laboratuvara girişte hasta değerlendirilmesi

 » Teknisyenlerin ateş ölçümü ve hastalık bulguları konusunda eğitilmeli ve 
hastalar COVID-19 enfeksiyonu ve temas yönünden sorgulanmalıdır. 

 » COVID-19 riski düşük yada yok ise hastaya SFT yapılabilir.

 » COVID-19 riski varsa, teknisyen hastanın doktoru ile görüşerek, randevuyu 
ileri bir tarihe vermelidir (14 gün sonra). Gerekli olgulardan COVID-19 PCR 
testi istenir.
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 » SFT’den  48-72 saat öncesine ait COVID-19 PCR sonucu negatif olan hastalar 
standart laboratuvar koşullarına göre yönetilir. 

 » SFT planlanan hastaya laboratuvara girmeden önce test manevrasına 
ait video gösterilerek, test odasında geçireceği süre kısaltılabilir.  Hasta 
eğitiminde teknisyenlerin testi bire bir hastaya göstermeleri uygun değildir.

 » COVID-19 test sonucu pozitif olan hastalarda SFT yapılmaz. 

 » COVID-19 hastalarına iyileşmeden itibaren 28 günden önce SFT yapılmaz. 

1.3.2.4. Test sırasında spirometri kullanımı

 » Burun mandalı, ağızlık gibi malzemelerin her hasta için tek kullanımlık 
olması önerilir. Bakteri/virüs filtresi ve ağızlık/sensörünün birleştirildiği tek 
kullanımlık aparatların kullanımı önerilir. Ağızlık/sensor ile bakteriyel/viral 
filtresinin birleştirildiği aparatlar, SFT cihazının baş kısmının çok daha kısa 
sürede ve basit olarak temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.  

 » Aerosolizasyon riski nedeniyle her test için en fazla 2 test denemesi önerilir.

 » Hasta ile teknisyen arasındaki yeterli mesafe sağlanmalıdır. Manevra 
sırasında hasta ve teknisyenin yüzleri birbirine paralel ve aynı yönde 
bakmalıdır. 

 » Test sırasında laboratuvar kapısı kapalı ve pencere açık tutulmalıdır.  
Laboratuvarda teknisyen ve hasta dışında birey bulunması doğru değildir.  

 » Teknisyen hastaya ve hasta çevresine temas etmemelidir.

 » Test bittiğinde hasta maskesini takarak laboratuvardan ayrılmalıdır. 

 » Test yapılması gereken yüksek riskli hastalarda, mümkünse SFT negatif 
basınçlı bir odada yapılmalıdır. Negatif basınçlı oda olmayan merkezlerde 
yeterli havalandırılan hasta odasında ve KKE kullanılarak yapılması gereklidir.

Kaynaklar

1. Recommendation from ERS Group 9.1. (Respiratory function technologists 
/Scientists). Lung function testing during COVID-19 pandemic and 
beyond. European Respiratory Society.https://ers.app.box.com/s/
zs1uu88wy51monr0ewd990itoz4tsn2h

2. Pulmonary Function Laboratories: Advice Regarding COVID-19. American 
Thoracic Society. https://www.thoracic.org/professionals/clinical-
resources/disease-related-resources/pulmonary-function-laboratories.
php
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3. Peak Respiratory Bodies recommend suspension of lung function testing. 
The Thoracic Society of Australia & New Zealand. https://www.thoracic.
org.au/documents/item/1864

4. ARTP COVID19 Guidelines. Association for Respiratory Technology & 
Physiology. https://www.artp.org.uk/COVID19

5. Gemicioğlu B, Börekçi Ş, Görek Dilektaşı A, et. al. Türk Toraks Derneği 
Uzman Görüşü Raporu: COVID 19 Pandemisi Sırasında ve Sonrasında 
Solunum Fonksiyon Testleri İçin Öneriler.  https://www.toraks.org.tr/
userfiles/file/COVID%2019%20Pandemisi%20S%C4%B1ras%C4%B1nda%20
ve%20Sonras%C4%B1nda%20Solunum%20Fonksiyon%20Testleri%20
%C4%B0%C3%A7in%20%C3%96neriler.pdf

1.3.3. Nebulizatör ile Bronkodilatör İlaç Uygulamaları 

 » Bronkospazmı olan (astım, KOAH) hastalarda nebulizatör ile bronkodilatör 
uygulamaları aerosolizasyonu artıran bir diğer uygulamadır.  Olası/kesin 
COVID-19 enfeksiyonu varlığında nebülizatör ile nebul formda inhaler 
ilaç alınması hastalığın bulaşma olasılığını artırabileceği için bu yöntem 
kullanılmamalıdır. 

 » Nebülizatör kullanılması gereken durumlarda, bunun yerine yüksek 
dozda ölçülü doz inhaler ilaçlar kullanılmalı, eğer varsa bu ilacın ara parça 
kullanarak uygulanması gereklidir. İşlem sonrası ara parça su ve sabunla 
temizlenmeli, alkol bazlı solüsyon ile dezenfekte edilmelidir.

Kaynak

1. Astım ve Allerji Çalışma Grubu. Astım Hastalarına COVID-19 Salgınıyla İlişkili 
Olarak Bilgilendirme ve Öneriler. Türk Toraks Derneği. https://www.toraks.
org.tr/halk/News.aspx?detail=5766

1.3.4. Endoskopi Ünitesinde Alınacak Önlemler

 » “COVID-19 Pandemi Döneminde Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri” başlıklı 26.04.2020 tarihli yönerge geçerliliğini korumaktadır. 

 » COVID-19 pandemisinde hafifleme sürecinde endoskopik işlem öncesinde 
her vaka COVID-19 yönünden değerlendirilmelidir. Her ünite çalışma 
programını hasta sonrası temizlik, dezenfeksiyon ve ortam havalandırması 
için yeterli süre verilecek şekilde düzenlemelidir.

 » İşlem öncesi hastada COVID-19 semptomu sorgulanır, gerekli görülen 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeEndoskopiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeEndoskopiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
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hastalarda COVID-19 PCR testi yapılır. Endoskopi öncesi değerlendirmede 
Toraks BT’nin yeri yoktur.  İşlem sonrası 7. ve 14. günde COVID-19 semptomları 
açısından hastalar ile iletişim kurulmalıdır.  

Kaynaklar

1. Chiu PWY, Ng SC, Inoue H, et al. Practice of endoscopy during COVID-19 
pandemic: position statements of the Asian Pacific Society for Digestive 
Endoscopy (APSDE-COVID statements). Gut 2020; 69:991–996. doi:10.1136/
gutjnl-2020-321185. https://gut.bmj.com/content/gutjnl/69/6/991.full.
pdf

2. Gastroenterology Professional Society Guıdance on Endoscopic Procedures 
During The COVID-19 Pandemic. American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy (ASGE). https://www.asge.org/home/advanced-education-
training/covid-19-asge-updates-for-members/gastroenterology-
professional-society-guidance-on-endoscopic-procedures-during-the-
covid-19-pandemic

3. COVID-19 Pandemisinde Gastrointestinal Endoskopi. Türk Gastroenteroloji 
Derneği. http://www.tgd.org.tr/egitim_ve_kongreler/duyurular/covid19_
pandemisinde_gastrointestinal_endoskopi

4. T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 Pandemi Döneminde Endoskopi 
Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri. https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeEnd
oskopiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
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1.4. COVID-19 Pandemisinde Dental İşlemlerin Normale Dönüş Planı

COVID-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile virüse özgün etkili 
bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Pandeminin kontrol 
edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak 
salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha 
uzun bir süreye yayar. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak 
diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum COVID-19 olan 
ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

 » COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini 
sağlamak,

 » COVID-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için sağlık kuruluşlarını güvenli 
halde tutmak,

 » Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

 » Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını ve

 » Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde 
düzenlemektir. 

Bu süreçte tüm hastalara ve refakatçilere kişisel korunma önlemlerine dikkat 
etmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; COVID-19 pandemisi 
sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını 
yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar. 

1.4.1. Eğitim 

 » COVID-19 pandemisi sırasında verilen eğitimler güncellenerek 
sürdürülmelidir. Eğitimler mümkünse çevrimiçi (online) yapılmalı, kayıt 
altına alınmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı materyallerine uygun olmalıdır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr

 » Sağlık kuruluşları içinde görünür alanlara COVID-19 ve alınması gereken 
önlemler ile ilgili görseller yerleştirilmiş olmalıdır.

1.4.2. Genel Önlemler 

 » Sağlık kuruluşları İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün 
kararlarını takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. İl düzeyinde özellikle 
elektif hastalara verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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14 gün boyunca COVID-19 insidansında istikrarlı olarak azalma gözlenmesi 
dikkate alınmalıdır. 

 » Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin 
sunulduğu hastanelerde ve merkezlerde idari yöneticilerin de dahil olduğu 
çok disiplinli bir kurul oluşturulması önerilir.

 » Risk değerlendirilmesi ve acil durum planları pandeminin güncel 
durumu dikkate alınarak düzenlenmelidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından  
COVID-19’a yönelik güncellenen dokümanlara göre planlar yenilenmeli ve 
paylaşılmalıdır.  

 » Hastaları ve sağlık çalışanlarının zamanında, doğru ve açık bilgilendirilmesi, 
bir iletişim sistemi oluşturulması varsa tekrar gözden geçirilmesi önerilir. 

 » Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastada, COVID-19 
ayırıcı tanıda yer almalıdır.

 » Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında 
mümkün değilse poliklinikte COVID-19 bulguları açısından sorgulanması 
gereklidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-
SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

 » COVID-19 olası vaka tanımına uymayan hastalardan COVID-19 dışlanması 
için konsültasyon istenmemelidir

 » Yeni normalleşme sürecinde pandemi döneminde hizmet alamayan 
hastaların sağlık kuruluşlarına artan sayıda başvurusu olabilir. Sağlık 
kuruluşunun fiziksel kapasitesi, personel kapasitesi ve hizmet sayısındaki 
artış da göz önünde tutularak beklenen talebe yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 » Sağlık çalışanlarının hastalanma olasılığı göz önüne alınarak iş gücü 
planlaması yapılmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarının stres ve yorgunluk düzeyleri göz önünde 
bulundurularak gerekli destek sağlanmalıdır. 

 » Hastane içinde yer alan her birim hizmet özelliğine uygun olarak gerekli 
önlemleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) yönetiminde hazırlamalıdır. 
Hastane olmayan ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi bulunmayan sağlık 
kuruluşlarında bir diş hekimi ve bir hemşire COVID-19 sürecinde enfeksiyon 
kontrol uygulamalarını yürütmek üzere görevlendirilmelidir.  

 » Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri; kabul 
edilecek hasta sayıları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
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yapılmalıdır. Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörler sosyal 
mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmelidir. https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfisle
rdeAlinacakOnlemler-09042020.pdf

 » Toplantı, dinlenme ve yemek molalarında gerekli sosyal mesafeyi en az 1 
metre olacak şekilde korumaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-
SaglikKurumlarindaSosyalOrtamlardaAlinacakOnlemler.pdf

 » Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri/üniformaları işyerinde bırakılmalı ve 
günlük olarak değiştirilmelidir. 

 » Çalışanlara gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmeli, kolay 
ulaşabilecekleri yerlerde bulunmalı ve doğru kullanımı sağlanmalıdır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/
COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf. 

 » KKE stokları düzenli olarak takip edilmelidir.  Yeni normalleşme süreçlerine 
girerken zamanla artacak sayılar da göz önüne alınarak en az 30 günlük 
aktivite sağlanacak düzeyde KKE stokları hazır olmalıdır. https://www.cdc.
gov/vhf/ebola/healthcare-us/ppe/calculator.html. 

 » Sağlık çalışanına yönelik COVID-19 test politikası T.C. Sağlık Bakanlığı 
COVID-19 Rehberine göre belirlenecektir. 

1.4.3. Sağlık Kuruluşu Ortak Kullanım Alanlarında Alınması Gereken Önlemler 

 » Sağlık Kuruluşuna kontrollü giriş sağlanmalıdır.

 » Bekleme salonunda el teması ve kontaminasyonuna izin verecek her türlü 
ikram standı, gazete, dergi, broşür, kalem ve kitap gibi eşyalar kaldırılmalıdır

 » Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediyatrik hastalar, özel 
gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. 
Refakat gerekiyorsa en fazla bir kişi ile sınırlandırılmalıdır.

 » Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçiler ile ilgili kısıtlamalara devam 
edilmelidir. 

 » Sağlık kuruluşu içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi 
gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır.

 » Hastaların sağlık kuruluşuna başvurmadan önce uzaktan iletişim yöntemleri 
ile temas kurmaları teşvik edilerek gereksiz başvuruların önlenmesi 
sağlanmalıdır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinacakOnlemler-09042020.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinacakOnlemler-09042020.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinacakOnlemler-09042020.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-SaglikKurumlarindaSosyalOrtamlardaAlinacakOnlemler.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-SaglikKurumlarindaSosyalOrtamlardaAlinacakOnlemler.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-SaglikKurumlarindaSosyalOrtamlardaAlinacakOnlemler.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf. 
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/ppe/calculator.html
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/healthcare-us/ppe/calculator.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
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 » Sağlık kuruluşunda verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu 
olmalı, randevular birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde 
düzenlenmeli, hastaların bekleme sürelerinin en az olacağı şekilde 
düzenlemeler yapılmalıdır. Yeni randevu verilirken iki muayene arası yeterli 
sürenin (en az 30 dk) olması önerilir. Randevusuz gelen hastalar acil değil 
ise randevu sistemine yönlendirilmelidir. 

 » Kronik hastalığı olan hastaların sağlık kuruluşuna gelişleri en aza 
indirilmeli ve bu hastaların gelişlerini düzenleyecek bir sistem 
kurulmalıdır. 

 » Randevusu olmayan hasta kliniklere alınmamalıdır.

 » Bekleme alanlarında hastaların bir arada bulunmasından dolayı oluşabilecek 
bulaşma riskini azaltmak için randevulara tam zamanında gelinmesini 
sağlama, hastaların gerekirse bina dışında ya da araçlarında bekletilmesi 
gibi önlemler alınmalıdır. 

 » Sağlık kuruluşu içinde genel alanlarda dahil olmak üzere uygun alanlara 
alkol bazlı el antiseptiği yerleştirilmelidir.

 » Hastaların kuruluş içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek şekilde 
yönlendirmeler yapılmalıdır. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı 
üniteleri mümkünse dijital randevu ile çalışmalı, randevular klinik içinden 
sağlanmalı ve hastanın randevu için ayrıca o birime gitmesi engellenmelidir.

1.4.3.1. Sosyal mesafe 

 » Kurum içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde 
sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin 
korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir.

 » Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir metre 
olacak şekilde ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı 
azaltılmalıdır.

 » Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli 
buna uygun işaretlemelidir.

 » Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en 
az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar 
yerleştirilmelidir.
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1.4.3.2. Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri 

 » Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma 
sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalıdır. 
Havalandırması pandemi sürecinde kapanan bölüm/birim varsa tekrar 
çalıştırıldığında bakım yapılmalı ve etkinliği ölçülmelidir. 

 » Salon tipi klimalar ve vantilatörler sakıncalı olduğundan 
çalıştırılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima 
sistemleri kullanılmamalıdır. 

 » Merkezi havalandırma sistemlerinde temiz hava dış ortamdan alınmalıdır. 
Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli 
yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden 
bu işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz 
siperliği kullanmalı, çıkarılan filtre tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. 

 » Pencere bulunan mekânlarda sık olarak pencere açılarak havalandırma 
yapılmalıdır.

1.4.3.3. Sağlık Kuruluşlarında Temizlik, Dezenfeksiyon ve Atıklar 

 » Sağlık kuruluşu içindeki alanların özelliklerine uygun olarak temizlik/
dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik materyalleri kullanılarak 
yapılmalı özellikle sık dokunulan alanlara özen gösterilmelidir (masa, 
desk, köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, 
elektrik anahtar noktaları, yıkama odaları, klavye, telefon, diyafon, 
hasta çağrı zilleri vb.). Sık dokunulan yerlerin önceden her bölge için 
saptanarak bir kontrol listesi oluşturulmalıdır. Temiz alandan kirli alana 
doğru; 

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 oranında, 

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. 

 » Genel alanlarda bulunan tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt havlu 
bulundurulmalı; sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. El 
kurutma makinaları çalıştırılmamalıdır.

 » Asansörler günde en az 3 kez, temizlenmeli ve el teması olan yüzeyler 
dezenfekte edilmelidir 

 » Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı 
olması sağlanmalıdır.
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1.4.4. Sağlık Çalışanının ve Diğer Personelin Sağlık Kontrolü

 » Günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, vücut ağrıları, ishal, halsizlik ve son iki 
hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü, KKE kullanmadan COVID-19 
hasta teması sorgulanmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine 
göre yönetilmelidir.

 » Sağlık çalışanı, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 bulguları ve son iki 
hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanmalıdır.

 » Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka İzlem Formu doldurulur.

 » COVID-19 şüphesi olan bir çalışan derhal pandemi hastanesine 
yönlendirilmelidir. Bu kişilerin yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 
Rehberine göre yapılmalıdır. 

 » Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli 
bölgelere seyahat etmemelidir. 

 » Sağlık kuruluşu dışından hizmet alınan laboratuvar vb. çalışanlarının da 
sağlık kontrolü kurallarına uyması sağlanmalıdır. 

1.4.5. Klinikler 

 » Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise sağlık kuruluşuna giriş 
noktasında COVID-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-
KILAVUZU-A4_1.pdf

 » COVID-19 şüphesi olan hastalar pandemi hastanesine yönlendirilmeli 
ve bu hastaların yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre 
yapılmalıdır.

 » Klinik bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olmalıdır. 
Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.

 » Klinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafenin en az 1 metre olması 
sağlanmalı gerekirse bu mesafe işaretler ile belirlenmelidir. Hasta ve 
sekreter arasında bir bariyer yoksa sekreterlerin tıbbi maskeye ilave olarak 
yüz koruyucu kullanması önerilir.

 » Hasta ve hasta yakını bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre 
aralıklar ile oturmalıdır. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi veya koltuk 
eksiltilmesi ile sağlanmalıdır. 

 » Mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında 
tutulmalıdır. Hasta randevuları kliniklerde gereksiz yığılmayı önlemeye 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
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yönelik olmalıdır. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve 
havalandırmaya yeterli zaman ayıracak şekilde belirlenmelidir.

 » Erişilebilir alanlarda el antiseptiği bulunmalıdır.

 » Bekleme alanları temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık yapılmalıdır 
(günde iki kez ve kirlendikçe temizlenmeli). 

 » Hasta yakınları tedavi alanına alınmamalı ya da ihtiyaca göre hastanın 
yanında en fazla bir refakatçi olmalıdır. 

 » Hastayı muayene ve tedavi eden doktor uygun KKE kullanmalıdır. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr

 » Temassız ölçüm yapan ateş ölçerler kullanılmalıdır. Tansiyon ölçülmesi 
gereken durumlarda tansiyon manşonları hastalar arasında %70 alkol veya 
hastane dezenfeksiyonunda kullanılan yüzey dezenfektanı ile dezenfekte 
edilmelidir. 

 » Tedavi Prosedürü

 » Oluşabilecek hasta yoğunluğunu yönetebilmek için öncelikle acil 
ve zorunlu tedavi gereksinimi olan hastaların randevuları organize 
edilmelidir. 

 » Sağlık Kuruluşlarında kâğıt-dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak 
kullanımından kaçınılması gereklidir. 

 » Uzun süre aradan sonra tekrar çalışmaya başlanıyorsa ünitlerin su 
hatları temizlenmelidir. 

 » Birden çok hastada kullanılan dental ünit ve sandalyesi, dental röntgen 
cihazı, ışık gibi tıbbi cihazların her hastadan sonra dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır. Dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. 
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas 
yüzeyler için %70 lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu 
için kullanılabilir. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kâğıt 
havlu kullanarak kırtemizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681- 52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) ile dezenfeksiyon yapılır, kuruyana kadar beklenir. Uygun olan 
alet/cihazlarda tek kullanımlık kılıflar ya da şeffaf filmler kullanılmalıdır.

 » 1-3 ünitin yer aldığı tedavi birimlerinde sadece tek ünit aktif olarak 
kullanılacak şekilde hizmet verilmelidir. 2 ve 3 ünitli tedavi birimlerinde 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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hasta değişimlerinde birim içinde ünitin de değiştirilmesi önerilir. 

 » 4 veya daha fazla sayıda ünitin yer aldığı tedavi birimlerinde aktif olarak 
kullanılacak ünitlerin arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde 
çalışılmalıdır. 

 » Sağlık kuruluşlarında yoğunluğu azaltacak ve hizmet sunumunu 
kolaylaştıracak değişiklikler (izole tedavi alanları oluşturulması, kapı, 
pencere açılması/kapatılması, uygun bekleme alanları oluşturulması 
gibi) yapılmalıdır. 

 » Tedavi birimlerinde işlem sırasında sadece o işlem için gerekli 
malzemeler bulundurulmalıdır. 

 » Aerosol üreten işlemler izole alan ve ünitlerde yapılmalıdır. Bu şekilde 
birimleri olmayan sağlık kuruluşlarında bu konuda çalışmalar yapılarak 
bu alanlar oluşturulmalıdır. 

 » Aerosol oluşturan işlem randevuları saatte en fazla 1 hasta olacak 
şekilde organize edilmeli ve işlem süresi 45 dakikayı geçmemelidir. 

 » Aerosol oluşturabilecek işlem gerçekleştirileceğinde aerosollere 
maruz kalabilecek kişi sayısının en az olabileceği şekilde günün 
programlanması ve aerosol oluşturabilecek işlem randevularının 
mümkün olduğunca günün son randevusu olması sağlanmalıdır.

 » Elektrokoter ve lazer kullanımı ile oluşan dumanın tahliyesi etkin 
bir şekilde sağlanmalı ve bu cihazlar mümkün olan en düşük güçte 
çalıştırılmalıdır.  

 » Ortamdaki aerosolün tahliyesi için gerekli tedbirler alınmalı, öncelikle 
doğal yöntemlerle havalandırma sağlanmalıdır. 

 » Acil ve zorunlu hizmet kapsamındaki tedaviler için ayrı klinikler 
oluşturularak randevu süreçlerinin yönetilmesi önerilir. 

 » Klinik etkinliğinin tam olarak ortaya konulduğu yeterli çalışma 
olmamasına karşın oksidasyonun SARS-CoV-2 üzerindeki etkisinden 
faydalanmak üzere tedavilerden önce bir ön uygulama olarak %1,5 
hidrojen peroksit veya %0,2 povidon’un gargara olarak kullanılması 
önerilmektedir. 

 » COVID-19 enfeksiyonunun damlacık veya aerosoller yoluyla yayılması 
sebebiyle el aletleri ile tedavi yapılmasına öncelik verilmelidir.  

 » COVID-19 enfeksiyonunun damlacık veya aerosoller yoluyla yayılmasını 
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minimize etmek için uygun tedavilerde rubber dam kullanılmalıdır. 

 » Dental tedaviler esnasında bir yardımcı ile birlikte 4 el tekniğinin 
kullanılması tercih edilmelidir.

 » Çapraz enfeksiyonların önlenmesinde ilave fayda sağladığı bilinen anti 
retraksiyon fonksiyonuna sahip aletlerin kullanılması tercih edilmelidir. 

 » Dental tedaviler esnasında yüksek hacimli tahliye cihazlarının 
kullanılması tercih edilmelidir.  Tükürük emici kullanımı sırasında 
oluşabilen geri akışın bir çapraz enfeksiyon kaynağı olabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

 » Tedaviler esnasında dikiş atılması gerektiğinde rezorbe olabilen sütur 
materyalleri tercih edilerek hastaların dikiş aldırmak için tekrar randevu 
alması engellenmelidir. 

 » Üç parçalı şırıngalar güçlü enjeksiyon potansiyeline bağlı olarak 
damlacık oluşumunu artırabileceğinden dolayı mümkünse kullanımı 
minimize edilmelidir. 

 » Kurum çalışanları dışında ticari firma çalışanlarının da hizmet verdiği 
dental implant uygulamalarında bu elemanların da diğer sağlık 
çalışanları gibi uygun KKE kullanması ve bu çalışanların sadece hizmet 
verecekleri alanlarda ve olabilecek en kısa süre ile bulunmaları, zorunlu 
haller dışında işlem sırasında dışarı çıkıp tekrar içeri girmemeleri 
sağlanmalıdır. Yine bu ticari firmalar tarafından kurumlara getirilerek 
hizmete sunulan implant seti, fizyodispenser vb. alet ve cihazların 
dezenfeksiyon ve sterilizasyonundan hizmet alan kuruluş sorumlu 
olmalıdır. Bu alet ve cihazların sağlık kuruluşu tarafından sağlanması 
önerilir. 

 » Hastaların işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan bilgilendirmeler 
hastaların sonraki 14 gün içerisinde COVID-19 semptomu ya da bulgusu 
varlığında hekimine bilgilendirmesini de içermelidir. 

1.4.6. Özel Birimler

1.4.6.1. Ameliyathane ve Yataklı Servisler

Sağlık kuruluşlarının cerrahi operasyonlara geçişte alınması gereken tedbirler 
prensipte aynı olsa da bölümlerin yapısı ve donanımı açısından farklılıklar 
gösterebilir.  Kurumların kapasite ve imkanları çerçevesinde öncelikle kademeli 
bir geçiş dönemi ile başlanması önerilir. Pandemi ile ertelenen girişimlere öncelik 
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verilebileceği gibi olanakların kısıtlı olduğu durumlarda özellikle düşük riskli 
hastaların (ASA I-II) oluşturduğu günübirlik cerrahiler veya tanısal girişimler planlı 
operasyonlara geçişte ilk basamağı oluşturabilir.

Cerrahi operasyonlara geçiş hazırlığında il düzeyinde son 14 gün içerisindeki 
COVID-19 insidansında azalma ile yeni vaka görülme sıklığı dikkate alınmalıdır.

 » Kademeli geçişte ameliyatların önceliklendirilmesinde dikkate alınması 
gereken hasta, hastalık ve cerrahi işleme ait etkenler Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Normalleşme döneminde ameliyatların önceliklendirilmesinde dikkate 
alınması gereken hasta, hastalık ve cerrahi işleme ait etkenler

Hasta

• Yaş

• Kronik hastalıklar (KOAH, astım, SVH, KAH, malignite, DM)

• İmmunsupresyon (kemoterapi, diğer nedenlerle immunsupresif 
tedavi)

• COVID-19 veya grip benzeri semptomların varlığı

• COVID-19 hastası ile son 14 gün içinde temas öyküsü

Hastalık

• Ameliyat dışı tedavi seçeneği olup olmaması 

• Ameliyatın gecikmesinin hastalık progresyonuna etkisi 

• Ameliyatın gecikmesinin cerrahi teknikte zorlaşmaya neden olup 
olmayacağı

Cerrahi işlem

• Ameliyat süresi 

• Entübasyon olasılığı

• Cerrahi alanın riski (baş, boyun, burun-boğaz, solunum yolu, 
göğüs cerrahisi vb.)      

• Ameliyat sırasında öngörülen kan kaybı miktarı 

• Cerrahi ekipteki kişi sayısı 

• Postoperatif yoğun bakım takibi gerekliliği

• Postoperatif öngörülen yatış süresi

 » COVID -19 için PCR testi cerrahi işlemden en az 48 saat önce yapılmalıdır. 
İlk test sonucu negatif olan kişilerde ancak COVID-19 şüphesi yüksek ise, 
en az 24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilir. COVID-19 şüphesi yok ise 
ikinci test önerilmez. Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem 
yapılmalıdır.  

 » Hastanın testi pozitif ve/veya COVID-19 uyumlu semptomları var ise planlı 
cerrahi ertelenmeli ve hasta pandemi hastanesine yönlendirilmelidir.
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 » Tarama amaçlı olarak asemptomatik hastalarda Toraks BT istenmemelidir.

 » Test sonucu negatif olsa bile aerosol oluşturan işlemlerde N95/FFP2 
maske, gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

 » COVID-19 pandemi döneminde ameliyathanelerin yönetimi 
Ameliyathanelerde Alınacak Enfeksiyon Kontrol Önlemleri dokümanına 
uygun olarak yapılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-PandemiDonemindeAmeliyathan
elerdeAlinacakEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf 

 » Hastanın işlemi yatış yapıldıktan sonra en kısa sürede (mümkün ise aynı 
günde) gerçekleştirilmeli, işlem öncesi ve sonrası dönemler kısa tutulmalıdır. 

 »  COVID-19 hastaları için ayrılan bölümler ile diğer hastalara hizmet verilecek 
alanlar açıkça belirlenmelidir. Hasta transferi için araçlar ve yollar tarif 
edilmelidir.

 » Olası/kesin COVID-19 hastaları için ameliyat ve yatış zorunluluğu mevcutsa 
önceden belirlenmiş alanlarda standart, damlacık ve temas izolasyon 
önlemlerine uyularak yatırılmalıdır. 

 » Yatış yapılan hastalar başvurusu sırasında ve yattıkları süre içinde her gün 
COVID-19 semptom ve bulguları açısından sorgulanmalıdır. 

 » Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre boyunca tıbbi maske takması 
sağlanmalıdır. 

 » Hasta ve refakatçiler el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli, uygun el 
antiseptiği her hasta odasında ve koridorlarda kolay ulaşılabilir yerlerde 
bulunmalıdır.

 » Hasta ve refakatçilerin yattıkları süre içinde diğer hasta odalarına veya 
personel çalışma/dinlenme alanlarına girmemesi ve sık sık kuruluş dışına 
çıkmamaları konusunda uyarılmalıdır. 

 » Hasta odaları ve tuvaletleri günlük düzenli olarak ve kirlenme oldukça 
uygun temizlik materyali ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/.

 » Hasta odaları ve kliniklerdeki tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt 
havlu bulunmalıdır.

 » Hastaların kullandığı sedye, hasta sandalyesi gibi transferde kullanılan 
araçların her hasta kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu 
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sağlanmalıdır.

 » Hasta ve yakınlarının dışarıdan yiyecek ve içecek getirmesi önlenmelidir.

1.4.6.2. Radyoloji

 » Radyoloji ünitelerine gönderilen tüm hastalara karşı kişisel koruyucu 
önlemler alınmalıdır.

 » Tüm görüntüleme randevuları hasta giriş-çıkış ve oda dezenfeksiyonuna 
olanak sağlayacak süre göz önüne alarak düzenlenmelidir. 

 » Hastanın radyoloji bölümünde bulunacağı süreyi en aza indirmek için 
tetkikler en kısa sürede tamamlanacak şekilde ayarlanmalı, hastayı tetkike 
almadan önce gerekli hazırlıklar yapılmalı, sonra hasta çağırılmalıdır. 

 » Her hasta odadan çıkarıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon 
yapılmalıdır. İşlem sonrası odada su ve deterjanla temizlik sonrası hastane 
dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan kullanılarak yüzey 
dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) 
kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı 
yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas yüzeyler için 
%70 lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 
Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kağıt havlu kullanarak 
temizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit 
Cas No: 7681- 52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile dezenfeksiyon 
yapılır, kuruyana kadar beklenir.

 » Görüntüleme hizmetlerinde panoramik cihazlar için saatte en fazla 5 ve 
periapikal cihazlar için saatte en fazla 6 hasta alınması önerilir. 

 » Sağlık çalışanı mümkünse hastadan en az 1 metre uzakta durmalı, eğer 1 m 
ve daha yakın olması gerekirse tıbbi maskeye ek olarak önlük, gözlük/yüz 
koruyucu kullanmalıdır. 

 » Eldivenin doğru bir şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım 
sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler 
kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve 
el hijyenine özen gösterilmelidir. Hasta ve hasta çevresine her temas 
sonrasında eldiven değiştirilip el hijyeni sağlanmalıdır. 

 » Hasta değerlendirmelerinde sıkça kullanılan intraoral radyografilerin 
tükürük sekresyonunu artırması ve öksürük refleksini uyarması sebebiyle 
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panoramik radyografiler ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografilerin kullanımı 
tercih edilmelidir. 

 » Panoramik cihazlarda bulunan ısırma çubuklarının her hastada değişen 
tek kullanımlık kılıflar ile kullanılması gereklidir. Hastaların cihaza alın ve 
çenelerini dayaması sebebiyle her hastadan sonra cihazın dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır. 

 » Periapikal röntgen cihazı kullanılırken cihazın kon ucunun hastaya temas 
etmesi durumunda diğer hastadan önce yüzey dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

 » Artefakt sebebiyle gerekebilecek tekrarlayan radyografilerden 
kaçınabilmek için hastaların kullandığı maskelerde metal bulunmamasına 
özen gösterilmelidir. 

 » İntraoral grafilerde hastanın filmi tutması gerektiği için eldiven kullanması 
sağlanmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanının oje, sakal, takı, saat vb. kullanması KKE kullanımı ve 
dezenfeksiyon açısından risklidir.

 » Çekim sonrası hastaların tüm atık maddeleri tıbbi atık olarak kabul edilmeli 
ve ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 » Radyoloji ünitelerinin iyi havalandırılması sağlanmalıdır.  

1.4.6.3. Dental Laboratuvarlar

 » Laboratuvar hizmetleri sağlık kuruluşunun içerisinde ve/veya dış 
hizmet alımı şeklinde kurum dışında yürütülebilmektedir. Bu birimlerde 
enfeksiyonlardan korunmak amacıyla standart enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uyulması sağlanmalı, çalışanlara bilinç ve farkındalık 
kazandırılması amacıyla eğitimler yapılmalı ve bu eğitimler kayıt altına 
alınmalıdır.  

 » Laboratuvar çalışanları dezenfeksiyon alanında ve laboratuvar çalışma 
alanında önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır. 

 » Laboratuvar dışına KKE ile çıkılmamalıdır. 

 » Laboratuvar çalışma alanlarında yeme-içme faaliyeti yapılmamalı ve 
yiyecek veya kişisel eşya bulundurulmamalıdır.

 » Laboratuvarların iyi havalandırılması sağlanmalıdır.  

 » Laboratuvarlarda çalışma odalarından ayrı bir dezenfeksiyon alanı 
oluşturulmalı ve malzemeler dışarıdan dezenfekte edilmeden gelmişse 
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ilk olarak bu alana gitmeli, dezenfeksiyon işlemi tamamlanınca çalışma 
alanına transferi sağlanmalıdır. 

 » Dezenfeksiyon alanlarında yüzey kontaminasyonuna engel olmak için 
malzemelerin altına sıvı geçirmez disposibl örtüler serilmesi önerilir.

 » Kurum dışından laboratuvar hizmeti alınıyorsa; ölçü, prova materyalleri, 
protez, aperey vb. dezenfeksiyonu için sağlık kuruluşu ile laboratuvar 
arasında bir yazılı prosedür geliştirilmelidir. Bu prosedür ile ölçü 
aşamasından protezin bitim aşamasına kadar olan süreçte kurumların 
imkanları çerçevesinde hangi aşamada hangi tarafın sorumlu olduğu 
açıklanmalıdır. Ölçü alınması, model elde edilmesi, prova ve protez bitim 
aşamalarında sorumlu olan taraf kontaminasyona engel olmak için işlem 
yapılır yapılmaz en kısa sürede dezenfeksiyon ve/veya sterilizasyon işlemini 
gerçekleştirmelidir. 

 » Bu aşamalarda kullanılan malzemelerin üretici talimatlarına uygun olarak 
dezenfeksiyonu yapılarak yapısal değişikliğe uğramasına engel olunması 
sağlanmalıdır. Dezenfeksiyon işlemlerinde bu materyaller için uygun ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı dezenfektanlar kullanılmalıdır.  

 » Dezenfekte edilmiş materyal, protez, ölçü vb. kapalı bir kutu ya da kilitli 
bir poşet içerisine konulmalı ve üzerine dezenfekte edilmiştir etiketi 
yapıştırılmalıdır. 

 » Çapraz enfeksiyon riskinin önüne geçmek amacıyla protezlerin yapımında 
kullanılan motor başlıklarının dezenfeksiyon ve sterilizasyonu sağlanmalıdır. 
Polisaj sırasında kullanılan pomza içerisine dezenfektanların katılması ve 
vakumlu aspirasyon sistemlerinin kullanılması da enfeksiyonun önlenmesi 
için önerilir.

 » Hastanın oral kavitesi ile temas etmiş, üzerine kan veya sekresyon bulunan 
tüm atıklar tıbbi atık olarak atılmalıdır. 

 » Laboratuvar hizmeti kurum içinde sağlanıyorsa; standart enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uyulması sağlanmalı ve kurum dışından alınan hizmetlerde 
uygulanan yukarıdaki prosedürler kurum içinde uygulanmalıdır. 

1.4.7. Ulaşım/Servis Kullanımı

 » Personel servislerinde COVID-19 için alınması gereken kurallar belirlenmiştir. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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1.4.8. Yemekhane/Kafeterya 

 » Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak 
şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay 
yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün 
ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme 
molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

 » Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su 
ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda 
saklanmalıdır.

 » Mümkünse yiyecek ve içecekler tek kullanımlık kaplarda servis edilmelidir.

 » Açık büfe yemek servisi kullanılmamalıdır. Masalarda açıkta baharat, 
kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır. 

 » Yemekhane görevlileri tıbbi maske ve bone takmalıdır. Eldiven kullanmamalı 
ancak sık el hijyeni sağlanmalıdır.

 » Yemekhane girişinde lavabo veya el antiseptiği olmalıdır. 

1.4.9. Toplantı/Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

 » Toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle 
yapılması sağlanmalıdır. 

 » Toplantı salonlarında yapılması gereken toplantı ve eğitimlerin ise sosyal 
mesafe kuralları göz önünde bulundurularak iyi havalandırılan salonlarda 
uzun süre olmayacak şekilde planlanması yapılmalıdır. Toplantı sonrasında 
salonun havalandırılması ve özellikle sık temas edilen alanlarının uygun 
temizlik/dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
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1.5. COVID-19 Pandemisinin Hafifleme Sürecinde Aile Sağlığı 
Merkezlerinde Alınacak Önlemler

1.5.1. Salgın Döneminde Uygulanacak Genel Önlemler 

 » COVID-19 hastalık bilgilendirme ve korunma yöntemlerine ait görseller 
merkezin görünür yerlerine asılmalıdır. 

 » ASM’lere girişlerde personel ve hasta maske takmalıdır.

 » ASM’lere müracaatlarda kapı triyajı uygulamasına devam edilmelidir. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-
KILAVUZU-A4_1.pdf

 » Triyaj sırasında başvuranların kapı önünde (kapı dış alanında, bahçede) en 
az 1 (bir) metre aralıklarla beklemeleri sağlanmalı, triyaj soruları sorulmalı 
ve temassız ateş ölçer ile ölçümü yapılmalıdır. 

 » Triyajdaki sorulardan herhangi birine “EVET” cevabı verildiğinde derhal kişiye 
tıbbi maske takılır, birinci basamak sağlık tesisinin COVID-19 için ayrılmış 
muayene odası/alanına alınır. Burada hasta tekrar değerlendirilerek, ateşi 
ölçülür. En kısa sürede İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/
E2-E3 Entegre İlçe Devlet Hastanesi’ne bildirim yapılır ve bu hastalarının 
sevki İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiş usullere göre yapılır.

 » Bu soruların hepsine “HAYIR” cevabı verildiğinde şikayet/başvuru nedeni 
yönünde ASM’nin ilgili alanına alınarak değerlendirilir.

 » ASM içerisine alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 
metrekareye bir kişi düşecek şekilde belirlenir. Belirlenen kişi sayısı ASM dış 
kapısında ilan edilmelidir. 

 » İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesi önerilir, ancak 
refakatçi ile geldiyse, mümkünse, hastanın ve en azından refakatçinin 
sırasını dışarıda açık havada beklemesi risk azaltılması için önerilir.

 » ASM bekleme alanlarında hasta ve yakınlarının bekleme alanında oturma 
düzeni, birbirlerine en az 1 metre mesafe olacak şekilde planlanmalıdır.

 » ASM’nin tüm alanlarında (sosyal alanlar, dinlenme odası, toplantı ve eğitim 
odası dahil) sosyal mesafe korunmalı ve maske kullanılmalıdır.

1.5.2. Sağlık Çalışanlarının Yönetimi

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
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 » Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve 
diğer materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 hastalığına yönelik sağlık 
kuruluşu, personel ve faaliyet türüne göre kullanılması önerilen koruyucu 
ekipmanlar” tablosundaki uygulamalara uyulmalıdır. https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_
EKIPMAN_KULLANIMI.pdf

 » Sağlık kurumlarında sosyal ortam olarak; çalışma ortamı dışında dinlenme, 
çay içme, yemek yeme ortamları ifade edilmektedir.

 » Sağlık kurumu personeli hasta baktığı ortamdan çıkarken KKE’ları uygun 
şekilde çıkararak el hijyeni sağladıktan sonra (tıbbi maske takılı olarak) 
sosyal alanlara geçmelidir.

 » Sosyal ortamlarda, kişiler arası en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak sayıda 
personelin bulunması sağlanmalı ve maske takılmasına dikkat edilmelidir.

 » Tüm sağlık çalışanları COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her 
gün sorgulanmalıdır. 

 » Temaslı sağlık personelinin takibi T.C. Sağlık Bakanlığının COVID-19 
Rehberine göre yapılmalıdır. Rehberdeki güncellemeler takip edilmelidir.

1.5.3. Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

 » Pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi 
havalandırma sistemleri bulunan kurumların havalandırması temiz 
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Vantilatör ve klimalar kullanılmamalıdır.

 » El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye 
boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda 
alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya 
gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Lavabolarda sabun ve kağıt havlu ile 
kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı 
olması sağlanmalıdır.

 » Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven 
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
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kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el 
yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir. 

 » Bekleme alanlarının sık ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen 
yerlere (elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Su ve 
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 
litre suya yarım küçük çay bardağı) Sodyum hipoklorit içeren çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 
yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması 
önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer 
cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

 » Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalıdır. 

 » Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı 
ve el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 
yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile 
ovalanmalıdır. 
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1.6. COVID-19 Kapsamında E2 ve E3 Grubu İlçe Devlet Hastanelerinde 
(Entegre Hastane) Alınması Gereken Önlemler

COVID-19’un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 
hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle 
temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. 
Bu nedenle hem hastane çalışanı hem de başvuran kişiler COVID-19 kapsamında 
sağlıklarını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır. COVID-19 Kapsamında 
Aile Sağlığı Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ile İlçe Sağlık Müdürlüğü/
Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarında Alınması Gereken Önlemlere 
uyulmalıdır.

1.6.1. Entegre Hastanelerde Alınması Gereken Genel Önlemler

 » Hastaneler İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını 
takip ederek hizmetlerini planlamalıdır.

 » Entegre hastaneye girişlerde sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) 
uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması 
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 
işaretleriyle belirlenmelidir.

 » Hastanelerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske 
kullanımı gibi) asılmalıdır. Hastane girişinde ve ihtiyaç duyulan alanlarda el 
antiseptiği bulundurulmalıdır.

 » Temassız ölçüm yapan ateş ölçerler kullanılmalıdır. Tansiyon manşonları 
hastalar arasında %70 alkol veya hastanede kullanılan yüzey dezenfektanı 
ile dezenfekte edilmelidir.

 » Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında 
mümkün değilse poliklinikte COVID-19 bulguları açısından sorgulanması 
gereklidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-
SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

 » COVID-19 şüphesi olan hastalar 2. veya 3. basamak hastaneye yönlendirilmeli, 
bu hastaların yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre 
yapılmalıdır.

 » COVID-19 pandemisi sırasında verilen eğitimler güncellenerek 
sürdürülmelidir. Eğitimler mümkünse çevrimiçi (online) yapılmalı, kayıt 
altına alınmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı materyallerine uygun olmalıdır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr. 

 » Hastane aciline başvuran hastalar için gerekli tedbirler alınarak yoğunluk 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr. 
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oluşması engellenmelidir. Acil servis/ünitesinde alınması gereken önlemler 
“COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında 
Çalışma Rehberi”ne uygun şekilde olmalıdır. 

 » Entegre hastanenin tüm alanlarında (sosyal alanlar, dinlenme odası, 
toplantı ve eğitim odası dâhil) sosyal mesafenin korunmasına ve maske 
kullanılmasına devam edilmelidir.

 » T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 hastalığına yönelik 
sağlık kuruluşu, personel ve faaliyet türüne göre kullanılması önerilen 
koruyucu ekipmanlar” tablosundaki uygulamalara uygun şekilde 
davranılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-
kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf

 » Bekleme alanlarındaki gazete, dergi, broşür, kalem ve kitap gibi eşyalar 
kaldırılmalıdır.

 » Hastane bünyesinde hizmet sunan diş polikliniğine/uzman aile hekimi 
polikliniğine başvuran hastalar genel alanlarda kalabalık oluşturmaması için 
ayrı olarak kabul edilmelidir. Ancak bunun sağlanamadığı durumlarda hasta 
bekleme alanlarında sosyal mesafenin (en az 1 metre mesafe) sağlanması 
gerekir. Hasta bekleme alanları uygun “sosyal mesafeye” izin vermiyorsa 
veya hastaların tercih etmesi durumunda kişisel araçlarında veya cep 
telefonu ile temasa geçebilecekleri şekilde binanın dışında beklemeleri 
uygundur. Mümkün olduğu kadar randevulu çalışma düzeni sağlanmalıdır. 

 » Diş polikliniğinde çalışma prosedürü “COVID-19 Pandemisinde 
Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi” ne göre 
uygulanmalıdır.

 » Yatan hastanın bulunduğu serviste, refakatçilerin durumu T.C. Sağlık 
Bakanlığı talimatlarına uygun şekilde olmalıdır. Hasta ziyareti için mesai 
saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan 
kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir. 
Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel 
gereksinimi bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmemelidir. 

 » Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin en fazla üçte biri sayıda 
kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. 
Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması 
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 
işaretleriyle belirlenmelidir. 

 » Entegre hastanelerde bulunan ofislerde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
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hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 
Kapsamında Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e 
uygun hareket edilmelidir. 

1.6.2. Entegre Hastanelere Başvuran Kişilerde Alınması Gereken Önlemler

 » Hasta ve hasta yakınlarının mümkün ise hastaneye giriş noktasında 
mümkün değilse poliklinikte COVID-19 bulguları açısından sorgulanması 
gereklidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-
SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf

 » Girişte görünür bir yere uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme 
afişleri asılmalıdır.

 » Hastaneye başvuranlar ile çalışanlar arasında sosyal mesafe korunmalıdır.

 » Hastaneye girmeden önce maske takılmalıdır. Maske kullanım kurallarına 
uyulmalıdır. Hastane içinde de maske çıkarılmamalıdır. 

 » Hastaların çevreye temas olasılığının yüksek olduğu yerlerde el antiseptiği 
bulundurulmalıdır.

1.6.3. Entegre Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Önlemler

 » Sağlık personelinin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 » Sağlık personeli ve diğer personelin günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, 
vücut ağrıları, ishal, halsizlik ve son iki hafta içinde herhangi bir yere seyahat 
öyküsü, kişisel koruyucu ekipman kullanmadan COVID-19 hastası ile teması 
sorgulanmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre durum 
yönetilmelidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-
rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_
VE_FILYASYON.pdf

 » Sağlık personeli, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 bulguları ve son 
iki hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanmalı, 
gerektiğinde Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka İzlem Formu 
doldurulmalıdır. 

 » Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli 
bölgelere seyahat etmemelidir.

 » Sağlık personelinin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve 
sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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 » Sağlık personelinin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini 
sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 
ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 
Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven 
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 
kullanılmamalıdır.

 » Sağlık personeli dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/
kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı 
anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

1.6.4. Entegre Hastanelerin Soyunma Odalarında Alınması Gereken Önlemler

 » Girişlere el antiseptiği konulmalıdır.

 » Sosyal mesafeye uyumun sağlanacağı düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Odalar sık sık havalandırılmalıdır.

 » Dolap kolları ve askıların her kullanımdan sonra temizlenmesi sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarının iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin farklı yerlerde 
saklanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

1.6.5. Entegre Hastanelerin Yemekhanelerinde Alınması Gereken Önlemler

 » Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.

 » Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak 
şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

 » Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri çalışanlar gruplara 
bölünerek belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek 
yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat 
edilmelidir.

 » Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye 
boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel 
hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde 
sunulması sağlanmalıdır. 

 » Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske 
takmalıdır.



SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 61

 » Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

1.6.6. Entegre Hastanelerin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

 » Kurumlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan 
ve malzemeler daha sık temizlenmelidir. 

 » Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. 
Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

 » Kurum temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon 
ahizeleri, masa yüzeyleri, fiziksel aktivite salonunda bulunan aletler gibi) 
temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon 
için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Hasta çıkartıları ile 
kirlenmiş alanlarda 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 
No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürünün kullanma önerisine göre) kullanılır. 
Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Bu nedenle korozyona 
dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilir. 

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı vücut analiz cihazları, boy ölçer, bilgisayar 
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle veya virüslere 
etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren, yer ve yüzey dezenfeksiyonu 
için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları 
kullanılabilir. http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/
Dezenfektan.aspx

 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 
malzemelerinin en az 60 0C’de yıkanması önerilir.

 » Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava 
ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabun gerekli değildir. 

 » Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
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Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp atık kutusuna 
atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurumların havalandırması doğal 
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 
“COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak 
Önlemler”e uygun hareket edilmelidir. 

 » Pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanmalıdır. 

 » Hizmet araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 
“Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” ile ilgili 
uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 » Ambulans temizliği ve dezenfeksiyonu için T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 
Rehberinde yer alan kurallar geçerlidir.

1.6.7. Entegre Hastanelerde Atık Yönetimi 

 » Entegre Hastanelerde atık yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 atık 
yönetimi dokümanına göre yapılmalıdır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-AtikYonetimi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-AtikYonetimi.pdf
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1.7. COVID-19 Kapsamında İlçe Sağlık Müdürlükleri / Toplum Sağlığı 
Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarında Alınması Gereken Önlemler

COVID-19’un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 
hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle 
temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık 
bulaşabilir. Bu nedenlerle İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ve 
Bağlı Kuruluşlarında (ÇEKÜS, KETEM, Enfeksiyon Kontrol, İSG, Diyabet ve Obezite 
Birimleri, Göçmen Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Evleri) hem kurum çalışanları hem 
de başvuran kişiler COVID-19 kapsamında sağlıklarını korumak için aşağıdaki 
kurallara uymalıdır. Kişilere yönelik doğrudan sağlık hizmeti sunulan bağlı kuruluşlar 
(ÇEKÜS, KETEM, Enfeksiyon Kontrol, Diyabet ve Obezite Birimleri); Sağlıklı Hayat 
Merkezlerinden (SHM) bağımsız hizmet binalarında bulunuyorsa SHM’ler için 
COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlere göre hizmet sunulmalıdır. 
Tüberküloz hastaları için solunum izolasyonuna yönelik önlemler alınmaktadır. Bu 
önlemler COVID-19 için yeterlidir.

1.7.1. İlçe Sağlık Müdürlükleri / Toplum Sağlığı Merkezleri Ve Bağlı Kuruluşlarında 
Alınması Gereken Genel Önlemler

 » İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek 
hizmetlerini planlamalıdır.

 » Kurum girişlerinde sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, 
girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken 
alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 
belirlenmelidir.

 » Kurumlara müracaatlarda kapı triyajı uygulamasına devam edilmeli, 
başvuran kişi ve yakınlarının mümkün ise bina giriş noktasında mümkün 
değilse uygun bir yerde COVID-19 bulguları açısından sorgulanması 
gereklidir.  COVID-19 şüphesi olan hastalar 2. veya 3. basamak hastaneye 
yönlendirilmeli, bu hastaların yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 
Rehberine göre yapılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMAKILAVUZU-A4_1.pdf

 » Triyajdaki sorulardan herhangi birine “EVET” cevabı verildiğinde derhal kişiye 
tıbbi maske takılarak, birinci basamak sağlık tesisinin COVID-19 için ayrılmış 
muayene odası/alanına alınmalıdır. Burada hasta tekrar değerlendirilerek, 
ateşi ölçülmeli, en kısa sürede İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirim 
yapılmalıdır. Bu hastalarının sevki İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 
usullere göre yapılmalıdır.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMAKILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMAKILAVUZU-A4_1.pdf
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 » Bina girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı 
gibi) asılmalıdır. Bina girişinde ve ihtiyaç duyulan alanlarda el antiseptiği 
bulundurulmalıdır.

 » Kurumlarda danışmanlık birimlerine gelen danışanlar ile danışmanlar 
sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat ederek bireysel danışmanlık/
terapi hizmetlerini vermeli, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Görüşme 
esnasında maske takılmaya devam edilmelidir. Beslenme danışma 
birimlerinde kişilerin temas ettiği alanlar (boy ölçer, vücut analiz cihazı, 
tansiyon ölçer manşonu, masa, sandalye vb.) her görüşme sonrasında 
%70’lik alkol ile veya yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği 
gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Biyosidal 
Ürün Ruhsatı’ verilmiş yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır. Randevu sıklığı 
bu işlem için ayrılacak süre dikkate alınarak belirlenmelidir.

 » İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarınca 
yapılan eğitimler çevrimiçi (online) eğitim olarak verilmeli, toplu eğitimler 
yapılmamalı ve eğitim içeriği T.C. Sağlık Bakanlığı materyallerine uygun 
olmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr. 

 » Kurumlara alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 
metrekareye bir kişi düşecek şekilde belirlenmeli, belirlenen sayıda kişi 
içeriye alınmalıdır.

 » Bekleme alanlarında gazete, dergi, broşür, kalem ve kitap gibi eşyalar 
kaldırılmalıdır.

 » İlçe Sağlık Müdürlükleri / Toplum Sağlığı Merkezleri Ve Bağlı Kuruluşlarının 
tüm alanlarında (sosyal alanlar, dinlenme odası, toplantı ve eğitim odası 
dahil) sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ve maske kullanılması 
sağlanmalıdır.

 » T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 hastalığına yönelik 
sağlık kuruluşu, personel ve faaliyet türüne göre kullanılması önerilen 
koruyucu ekipmanlar” tablosundaki uygulamalara uygun şekilde 
davranılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-
kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf

 » Sosyal alanlarda masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede 
olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

 » Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin en fazla üçte biri sayıda 
kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. 
Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
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gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 
işaretleriyle belirlenmelidir. 

 » Kurumlarda bulunan ofislerde, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında 
Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uygun hareket 
edilmelidir. 

 » COVID-19 salgın döneminde mamografi ünitelerinde alınması gereken 
önlemler, COVID-19 Radyoloji Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü  
dokümanına göre uygulanmalıdır.

 » Taşımalı Sistem ile toplu Taramaya Gelen Danışanlar için Alınması 
Gereken Önlemler 

 » Araçlara binmeden ateş ölçümü ve semptom sorgulaması 
yapılmalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri 
olan, COVID-19 vakası veya temaslısı olanlar araca alınmamalı, tıbbi 
maske takılarak bir sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

 » Araçlar, özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere su ve 
deterjanla temizlenmelidir. 

 » Araçların girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.

 » Araçta sürücü dahil herkes maske takmalıdır. 

 » Araçlarla transferi yapılan danışanların, servislerde yan koltuk boş 
kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende 
oturtulması sağlanmalıdır.

 » Araçların her sefer sonrası temizliğinde, T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer 
alan Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler ile 
ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 » Mobil KETEM ve tüberküloz mobil tarama hizmetlerinin sunumu 
sırasında da yukarıdaki önlemler geçerlidir.

1.7.2. İlçe Sağlık Müdürlükleri / Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarına 
Başvuran Kişilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 » Kuruma girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 38 0C’dan yüksek olanlar, 
öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası 
veya temaslısı kuruma alınmamalıdır. Bu kişilere tıbbi maske takılarak T.C. 
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre vaka yönetilmelidir.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-RadyolojiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolu-22042020.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html
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 » Girişte görünür bir yere uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme 
afişleri asılmalıdır.

 » Kuruma kişilerin tek başlarına girmeleri sağlanmalıdır. Engelli kişiler veya 
18 yaş altı ya da 65 yaş üstü bireyler için birden fazla refakatçi kabul 
edilmemelidir.

 » Kuruma başvuranlar ile çalışanlar arasında sosyal mesafe korunmalıdır.

 » Kuruma girmeden önce maske takılmalıdır. Maske kullanım kurallarına 
uyulmalıdır. Bina içinde de maske çıkarılmamalıdır. 

 » Kişilerin çevreye temas olasılığının yüksek olduğu yerlerde el antiseptiği 
bulundurulmalıdır.

1.7.3. İlçe Sağlık Müdürlükleri / Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarında 
Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 » Sağlık personelinin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 » Sağlık personeli ve diğer personelin günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, 
vücut ağrıları, ishal, halsizlik ve son iki hafta içinde herhangi bir yere 
seyahat öyküsü, kişisel koruyucu ekipman kullanmadan COVID-19 hasta 
teması sorgulanmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre vaka 
yönetimi yapılmalıdır. 

 » Sağlık personeli, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 bulguları ve son 
iki hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanmalı, 
gerektiğinde Sağlık Çalışanı için COVID-19 Temas/Vaka İzlem Formu 
doldurulmalıdır. 

 » Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli 
bölgelere seyahat etmemelidir.

 » Sağlık personelinin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe 
ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el 
antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Sağlık personelinin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini 
sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 
ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 
Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven 
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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kullanılmamalıdır.

 » Sağlık personeli dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/
kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı 
anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 » Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık ve RİA Uygulama Odasında 
enfeksiyon önleme basamaklarına uygun hizmet sunumu sağlanmalıdır.

1.7.4. İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşları 
Soyunma Odalarında Alınması Gereken Önlemler

 » Girişlere el antiseptiği konulmalıdır.

 » Sosyal mesafeye uyumun sağlanacağı düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Odalar sık sık havalandırılmalıdır.

 » Dolap kolları ve askıların her kullanımdan sonra temizlenmesi sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarının iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin farklı yerlerde 
saklanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

1.7.5. İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşları 
Yemekhanelerde Alınması Gereken Önlemler

 » Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.

 » Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak 
şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

 » Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara bölünerek 
belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 
sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

 » Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye 
boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel 
hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde 
sunulması sağlanmalıdır. 

 » Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske 
takmalıdır.

 » Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

1.7.6. İlçe Sağlık Müdürlükleri /Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşları 
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Personel Servis Araçlarında Alınması Gereken Önlemler 

 » Personel Servis Araçlarında Alınması Gereken Önlemler, T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde 
yer alan Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler ile ilgili 
dokümanına göre yapılmalıdır. 

 » Ambulansı olan işletmelerde ambulansın dezenfeksiyonu için T.C. Sağlık 
Bakanlığı COVID-19 Rehberinde yer alan kurallar geçerlidir.

1.7.7. İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarının 
Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

 » Kurumlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan 
ve malzemeler daha sık temizlenmelidir. 

 » Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. 
Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

 » Kurum temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, fiziksel aktivite salonunda bulunan 
aletler gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası 
dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) 
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde 
korozyon oluşturabileceği için bu solüsyon, korozyona dayanıklı yüzeylerde 
kullanıma daha uygundur. 

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı vücut analiz cihazları, boy ölçer, bilgisayar 
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle (veya Sağlık 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış antiviral etkili yüzey dezenfektanları 
ile) silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir. http://cbs.cevresaglik.
gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 
malzemelerinin en az 60 0C’de yıkanması önerilir.

 » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava 
ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
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 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabun gerekli değildir. 

 » Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit) kullanılmalıdır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kişisel koruyucu 
ekipman atık kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve 
sabunla yıkamalıdır.

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurumların havalandırması doğal 
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 
“COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak 
Önlemler”e uygun hareket edilmelidir. 

 » Kurumlarda pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanmalıdır. 

 » Hizmet araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 
“Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” ile ilgili 
uyarılar dikkate alınmalıdır. 

1.7.8. İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Kuruluşlarının 
Atık Yönetimi

 » Kurumlarda atık yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 atık yönetimi 
dokümanına göre yapılmalıdır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-AtikYonetimi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-AtikYonetimi.pdf
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1.8. COVID-19 Kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Alınması 
Gereken Önlemler

COVID-19’un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 
hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle 
temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. 
Bu nedenle hem Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) çalışanı hem de başvuran kişiler 
COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır. 

1.8.1. SHM’lerde Alınması Gereken Genel Önlemler

 » SHM’ler İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip 
ederek hizmetlerini planlamalıdır.

 » Girişlerde sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde 
kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında 
en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

 » Merkez girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske 
kullanımı gibi) asılmalıdır. Girişte ve ihtiyaç duyulan alanlarda el antiseptiği 
bulundurulmalıdır.

 » SHM’ye girmeden önce maske takılmalıdır. Maske kullanım kurallarına 
uyulmalıdır. SHM içinde de maske çıkarılmamalıdır. 

 » SHM’lere müracaatlarda kapı triyajı uygulamasına devam edilmelidir. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-
SORGULAMAKILAVUZU-A4_1.pdf

 » Triyajdaki sorulardan herhangi birine “EVET” cevabı verildiğinde derhal kişiye 
tıbbi maske takılıp birinci basamak sağlık tesisinin COVID-19 için ayrılmış 
muayene odası/alanına alınmalıdır. Burada hasta tekrar değerlendirilerek, 
ateşi ölçülür. En kısa sürede İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirim yapılır ve 
bu hastaların sevki İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenmiş usullere göre 
yapılır.

 » Girişte görünür bir yere uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme 
afişleri asılmalıdır.

 » SHM’lere kişilerin tek başlarına girmeleri sağlanmalıdır. Engelli kişilere 
veya 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü bireylere birden fazla refakatçi kabul 
edilmemelidir. 

 » SHM’ye başvuranlar ile çalışanlar arasında sosyal mesafe korunmalıdır.

 » SHM’de diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapi 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMAKILAVUZU-A4_1.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMAKILAVUZU-A4_1.pdf
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danışmanlık birimlerine gelen danışanlar ile Üreme Sağlığı Yöntemleri 
Danışmanlık Odasına danışmanlık veya uygulama hizmeti almaya gelenler 
ile danışmanlar sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat etmeli ve görüşmeler 
esnasında maske takılmaya devam edilmelidir. Bireysel danışmanlık/terapi 
hizmetleri verilmeli, çift/grup danışmanlığı yapılmamalıdır.

 » Psikososyal görüşmeler en kısa sürede yapılmalı, görüşme aralarında 
odanın penceresi açılarak havalandırılması sağlanmalıdır. Sık dokunulan 
yüzeyler uygun şekilde temizlenmelidir. Psikososyal danışmanlıkta 
bir danışmanın günlük vaka sayısı 6’yı geçmemelidir (Her birinin kendi 
görüşme odasının olduğu varsayılarak bu sayı verilmiştir; görüşme 
odası ortak kullanılan oda ise bu sayı oda için geçerli olmalıdır). 

 » Beslenme danışma birimlerinde kişilerin temas ettiği alanlar (boy ölçer, 
vücut analiz cihazı, masa, sandalye vb.) her görüşme sonrasında %70’lik 
alkol ile veya yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği 
gösterilmiş etken maddeleri içeren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları 
kullanılarak dezenfekte edilmelidir. Randevu sıklığı bu işlem için 
ayrılacak süre dikkate alınarak belirlenmelidir. 

 » Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu kullanımı bireysel 
danışmanlık şeklinde olmalı, toplu seanslar yapılmamalıdır. Fizyoterapist 
danışanına 1 metreden yakın temas etme durumunda tıbbi maskeye ek 
olarak gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır. 

 » Koruyucu ağız ve diş sağlığı birimine başvuran kişiler SHM giriş kurallarına 
göre içeri alınmalı, yoğunluk oluşturmayacak şekilde organize edilmelidir. 
Mümkün olduğu sürece randevulu sistemle çalışılmalıdır. Ancak 
randevulu sistemin sağlanamadığı durumlarda bekleme alanlarında 
sosyal mesafenin (en az 1 metre mesafe) korunmasına yönelik tedbirler 
alınmalıdır. Aerosol oluşturacak işlemlerden kaçınılmalıdır (Plağın 
polisajla uzaklaştırılması gibi). “COVID-19 Pandemisinde Normalleşme 
Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi”nde yer alan dental 
unit, malzeme ve cihazlara yönelik temizlik önerileri dikkate alınmalıdır. 

 » Hamileler, yaşlılar, engelliler, bebekler ve çocuklara yapılan muayene ve 
verilen danışmanlık hizmetlerinde birden fazla refakatçi bulunmamalıdır. 

 » Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında SHM’lerde danışmanlık 
hizmeti sunan psikolog, sosyal çalışmacı veya çocuk gelişimciler gelen 
tüm danışanları HSYS yazılım sisteminin bağımlılık modeline işlemeli 
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ve randevularını buradan düzenlemelidir. SHM’lerde belirlenen sosyal 
mesafe ve maske kuralına uyularak bireysel danışmanlığa devam 
edilmelidir. Aynı zamanda danışanların temiz kalma durumlarının takip 
edilmesi amacı ile yapılması gereken 1, 3, 6 ve 12. ay izlem görüşmelerine 
yüz yüze devam edilmelidir. Takip görüşmeleri için verilen yüz yüze 
danışmanlık hizmetleri ve randevu aralıkları danışanın ihtiyacına göre 
kısaltılıp uzatılabilir, buradaki amaç COVID-19 döneminde kişilerin 
ve sağlık personelinin en az riskle bağımlılık danışmanlığı sürecinin 
kesintisiz devam ettirilmesidir.

 » SHM’lerde yapılan eğitimler çevrimiçi (online) eğitim olarak verilmeli, toplu 
eğitimler yapılmamalıdır. Toplum bilgilendirmesi için ulusal-yerel kitle 
iletişim araçları (TV-radyo-gazete vb.); sosyal medya ve video paylaşım 
siteleri kullanılabilir. Kullanılan eğitim materyalleri T.C. Sağlık Bakanlığı 
materyallerine uygun olmalıdır. 

 » SHM’lere alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 
metrekareye bir kişi düşecek şekilde belirlenmeli, kişiler SHM vaka 
koordinatörü tarafından belirlenen sayıda içeriye alınmalıdır.

 » SHM’nin tüm alanlarında (sosyal alanlar, dinlenme odası, toplantı ve eğitim 
odası dahil) sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ve maske 
kullanılması sağlanmalıdır.

 » Bekleme alanlarındaki gazete, dergi, broşür, kalem ve kitap gibi eşyalar 
kaldırılmalıdır.

 » T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 hastalığına yönelik 
sağlık kuruluşu, personel ve faaliyet türüne göre kullanılması önerilen 
koruyucu ekipmanlar” tablosundaki uygulamalara uygun şekilde 
davranılmalıdır.

 » Sosyal alanlarda masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede 
olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

 » Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin en fazla üçte biri sayıda 
kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. 
Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması 
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 
işaretleriyle belirlenmelidir. 

 » SHM’lerde bulunan ofislerde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında 
Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uygun hareket 
edilmelidir. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
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1.8.2. SHM’de Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Önlemler

 » Sağlık personelinin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 » Sağlık personeli ve diğer personelin günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, 
vücut ağrıları, ishal, halsizlik ve son iki hafta içinde herhangi bir yere 
seyahat öyküsü, kişisel koruyucu ekipman kullanmadan COVID-19 hasta 
teması sorgulanmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre 
yönetilmelidir. 

 » Sağlık personeli, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 bulguları ve son iki 
hafta içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü açısından sorgulanmalıdır.

 » Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka İzlem Formu doldurulmalıdır. 

 » Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli 
bölgelere seyahat etmemelidir.

 » Sağlık personelinin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe 
ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında eller 
su ve sabunla yıkanmalı ya da  el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Sağlık personelinin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini 
sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 
ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 
Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven 
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 
kullanılmamalıdır.

 » Sağlık personeli dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/
kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı 
anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 » Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık ve RİA Uygulama Odasında standart 
enfeksiyon kontrol önlemleri yeterlidir. 

 » Tüberküloz hastaları için solunum izolasyonuna yönelik önlemler 
alınmaktadır. Bu önlemler COVID-19 için yeterlidir.

1.8.3. Mamografi Ünitelerinde Alınması Gereken Önlemler

 » Mamografi ünitelerinde alınması gereken önlemler COVID-19 Radyoloji 
Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü dokümanına göre uygulanmalıdır.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-RadyolojiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolu-22042020.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-RadyolojiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolu-22042020.pdf
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 » Taşımalı Sistem ile toplu Taramaya Gelen Danışanlar için Alınması Gereken 
Önlemler 

 » Araçlara binmeden ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılmalıdır. 
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 
vakası veya temaslısı olanlar araca alınmamalı, tıbbi maske takılarak bir 
sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

 » Araçların özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere su ve 
deterjanla temizlenmelidir. 

 » Araçların girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.

 » Araçta sürücü dahil herkes maske takmalıdır. 

 » Araçlarla transferi yapılan danışanların servislerde yan koltuk boş 
kalacak ve arka arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende 
oturtulması sağlanmalıdır.

 » Araçların her sefer sonrası temizliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan Personel 
Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler ile ilgili uyarılar 
dikkate alınmalıdır. 

 » Mobil KETEM ve tüberküloz mobil tarama hizmetlerinin sunumu sırasında 
da yukarıdaki önlemler geçerlidir.

1.8.4. SHM’de Bulunan Soyunma Odalarında Alınması Gereken Önlemler

 » Girişlere el antiseptiği konulmalıdır.

 » Sosyal mesafeye uyumun sağlanacağı düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Odalar sık sık havalandırılmalıdır.

 » Dolap kolları ve askıların her kullanımdan sonra temizlenmesi sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarının iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin farklı yerlerde 
saklanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

1.8.5. SHM’de Bulunan Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler

 » Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.

 » Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak 
şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

 » Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre 
belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
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sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

 » Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye 
boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel 
hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde 
sunulması sağlanmalıdır. 

 » Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske 
takmalıdır.

 » Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

1.8.6. Personel Servis Araçlarında Alınması Gereken Önlemler 

 » Personel Servis Araçlarında Alınması Gereken Önlemler T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde 
yer alan Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler ile ilgili 
dokümana göre yapılmalıdır. 

1.8.7. SHM’lerin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

 » SHM’lerde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve 
malzemeler daha sık temizlenmelidir. 

 » Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. 
Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

 » Sağlık kurumu temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, fiziksel aktivite salonunda bulunan 
aletler gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası 
dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) 
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Kişilere 
ait çıkartılar ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. 
Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için 
kullanılması önerilen bir dezenfektandır. 

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı vücut analiz cihazları, boy ölçer, bilgisayar 
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek 
dezenfeksiyon sağlanmalı veya yer ve yüzey dezenfeksiyonu için; virüslere 
etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir. 
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
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 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 
malzemelerinin en az 60 0C’de yıkanması önerilir.

 » Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava 
ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

 » Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp atık kutusuna 
atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan SHM’lerin havalandırması doğal 
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 
“COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak 
Önlemler”e uygun hareket edilmelidir. 

 » SHM’lerde pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanmalıdır. 
Özellikle enfeksiyon kontrol birimi odaları daha sık havalandırılmalıdır.

 » Hizmet araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunda T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 
“Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” ile ilgili 
uyarılar dikkate alınmalıdır. 

1.8.8. SHM’lerde Atık Yönetimi 

 » SHM’lerde atık yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 atık yönetimi 
dokümanına göre yapılmalıdır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-AtikYonetimi.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-AtikYonetimi.pdf
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2. SAĞLIK KURUMLARINDA ENFEKSİYON KONTROL 
ÖNLEMLERİ

2.1 Sağlık Kurumlarında Sosyal Ortamlarda Alınacak Genel Önlemler

 » Sağlık kurumlarında yöneticiler, aşağıdaki kurallara uyulmasını sağlamalı, 
buna yönelik gerekli düzenlemeleri ve takipleri yapmalıdır.

 » Sağlık kurumlarında sosyal ortam olarak; çalışma ortamı dışında dinlenme, 
çay içme, yemek yeme ortamları ifade edilmektedir.

 » Pencereler   açılarak   odanın   sık   havalandırılması   sağlanmalıdır. 

 » Merkezi havalandırma sistemlerinde temiz hava dış ortamdan alınmalıdır. 
Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli 
yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu 
işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği 
kullanmalı, çıkarılan filtre tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

 » Sağlık kurumu personeli hasta baktığı ortamdan çıkarken KKE’ları uygun 
şekilde çıkararak el hijyeni sağladıktan sonra (tıbbi maske takılı olarak) 
sosyal alanlara geçmelidir.

 » Sosyal ortamlarda, kişiler arası en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak sayıda 
personelin bulunması sağlanmalı ve maske takılmasına dikkat edilmelidir.

 » Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak 
şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.  Temaslı takibinin kolay 
yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün 
ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.

 » COVID-19 semptom, tanısı ve temaslısı olan sağlık çalışanı Teması Olan 
Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi algoritmasına göre yönetilmelidir.

 » El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye 
boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda 
alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun 
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. İş yerlerinde, lavabolarda 
sabun ve kağıt havlu ile kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği 
bulundurulmalıdır.

 » Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven 
kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 
kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el 
yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir.
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 » Sağlık kurumu temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su 
ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 
litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 
yüzeylerde korozyon oluşturabilir.  Dayanıklı yüzeyler için kullanılması 
önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer 
cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

 » Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalıdır.

 » Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp iş yerindeki çöpe atılmalı 
ve el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 
yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile 
ovalanmalıdır.

 » Sağlık kurumunda COVID-19 pozitif bir personel varlığı durumunda, 
Enfeksiyon Hastalıkları Komitesine ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.
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2.2. Kan Merkezlerinde Alınacak Önlemler

COVID-19 pandemisi nedeniyle kan merkezlerinde alınacak önlemler aşağıda 
belirtilmiştir.

2.2.1. Kan Bağışı

 » Bugüne kadar solunum virüsleri ve COVID-19’un kan ve kan ürünleri ile 
bulaştığı gösterilmemiş olmakla birlikte teorik bir risk söz konusudur. 
Kesin COVID-19 vakalarının iyileşme döneminde, vireminin ve/veya 
vücut sıvılarında virüs olma ihtimali ile ilgili mevcut belirsizlik nedeniyle 
semptomların sonlanmasından itibaren en az 28 gün sonra bağış kabul 
edilmelidir.

 » Kan bağışçıları, son 28 günde COVID-19 belirtileri ve COVID-19 hastası ile 
temas açısından sorgulanmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf 

 » COVID-19 belirti ve bulguları olan hastalardan bağış kabul edilmemelidir. 

 » COVID-19 hastasıyla temas edenlerden, 28 gün süreyle (14 günlük 
maksimum kuluçka süresinin iki katı) bağış kabul edilmemelidir.

 » Kan bağışından 48 saat sonra solunum yolu enfeksiyonları belirti ve bulguları 
gösteren hastaların merkezi bilgilendirmesi istenmeli veya telefonla 
sorgulanmalıdır. Bu durumda bağışlanan kan ürünleri imha edilmelidir.

 » Bağışçının COVID-19 ile uyumlu bağış sonrası gelişen hastalıkları ve 
kanıtlanmış olgu ile temasını bildirmek için bir sistem oluşturulmalıdır. 
Hastalığın başlangıcının veya temasın 14-28 günleri arasında toplanan kan 
ve kan ürünleri bilinmelidir.

 » Bağışı ertelenen bağışçılara, 28 gün boyunca potansiyel bağışçılarla temas 
etmemesi konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.

2.2.2. Kan Merkezinde Enfeksiyon Kontrolü

2.2.2.1. Sağlık çalışanı

 » Çalışan sayısı mümkünse azaltılmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve 
diğer materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Solunum sistemi belirti ve bulgusu olan personel tıbbi maske takılarak 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf 
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COVID-19 açısından değerlendirilmek üzere COVID-19 rehberinde 
belirtildiği şekilde bir sağlık kurumuna gönderilmelidir.

 » Kan merkezlerinde çalışan personelde COVID-19 pozitifliği saptanması 
durumunda, diğer personelin yönetimi Teması Olan Sağlık Çalışanlarının 
Değerlendirilmesi  algoritmasına göre ilgili bölüm tarafından planlanır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/
COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_
FILYASYON.pdf. Hasta personel ile yakın temaslılar saptanıp İl Sağlık 
Müdürlüğünce takip edilir. Merkez, hastalara hizmet vermeye devam eder. 
Kana ürünleri dairesine bakılacak

 » Sağlık çalışanı ve bağışçılar arasında en az 1 metre mesafe bulunması 
sağlanmalı,1 m’den yakın mesafede yaklaşmak gerekirse tıbbi maske 
dışında sağlık çalışanı KKE (önlük, eldiven ve gözlük/yüz koruyucu) 
kullanmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara 
uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu 
ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske) 
dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin odadan çıkınca, en son çıkartılması 
ve sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.

 » Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler 
kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve el 
hijyenine özen gösterilmelidir.  Eldiven giymeden önce ve çıkardıktan sonra 
el hijyeni sağlanmalıdır. El hijyeni en az 20 saniye süreyle su ve sabunla el 
yıkama ya da alkol içeren el antiseptiği ile el ovalama ile sağlanabilir.

 » Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi 
atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz 
koruyucu) %70’lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok 
kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilir.

 » Kan merkezine gelen tüm bağışçılar için bekleme alanında oturma düzeni 
her yöne aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

2.2.3. Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan merkezlerin havalandırması 
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.

 » Pencere bulunan mekanlarda pencereler sık sık açılarak havalandırma 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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yapılmalıdır.

 » Her bağışçıdan sonra işlem yapılan alanda temizlik ve dezenfeksiyon 
yapılmalıdır.

 » Temizlik özellikle elle sık temas edilen yüzeylere yoğunlaşmalıdır.  Su 
ve deterjanla temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen 
bir dezenfektan kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da 
klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde 
korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir 
dezenfektandır. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde 1/10 sulandırılmış 
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün 
önerisine göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol kullanılabilir. Dezenfektanın 
temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.
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2.3. Kanser Hastaları Tanı ve Tedavi Merkezlerinde Alınması Gereken 
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

2.3.1. Hasta

 » Hasta ve yakınları, COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri (poster, 
broşür vb.) hakkında bilgilendirilmelidir.

 » Hasta ve yakınları, ayaktan kemoterapi üniteleri, klinik ve poliklinik başvurusu 
öncesinde COVID-19 belirtileri açısından sorgulanmalıdır.

 » COVID-19 uyumlu belirtileri olan hastaların tedavi aldıkları merkezi arayarak 
bildirmesi teşvik edilmelidir. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_GENEL_BILGILER_
EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf

 » Hastalar ve yakınları, merkeze maske takarak gelmelidir.

2.3.2. Sağlık Çalışanı

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi bir ekip olarak uygulanmaktadır. Hastaların 
tedavisinin kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğinden, kemoterapi ve/
veya radyoterapi bölümlerinde çalışan personel (hekim, hemşire, sekreter, 
temizlik personeli, hastabakıcı vb.) başka birimlerde görevlendirilmemelidir.

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi 
için, kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulamalarında dönüşümlü sisteme 
geçilerek, tedavi ekiplerinin birbirinden ayrılması sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler, T.C: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber 
ve diğer materyaller ile uyumlu olmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/
tr/

 » Sağlık çalışanları, COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün 
sorgulanmalıdır.

 » İmmunsüpresif hastaya bakım veren sağlık personelinin kendilerinde 
ve ailelerinde, COVID-19 enfeksiyon belirti ve bulgularını izlemesi ve 
saptandığında bunu bildirmesi istenmelidir.

 » Hasta ve temaslı sağlık çalışanının takibi T.C. Sağlık Bakanlığının COVID-19 
Rehberine göre yapılmalıdır.

 » Bu hastaların takip edildiği yataklı/ayaktan ünitelerde daimi personel 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
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dışında üniteye kimse alınmamalı ve mümkünse çalışan personel sayısı 
kısıtlanmalıdır.

 » COVID-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık 
izolasyon önlemlerini almalıdır.

2.3.3. Kişisel Koruyucu Ekipman

 » Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun 
bir şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve 
eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat 
edilmelidir. Özellikle maskenin istasyondan çıkınca, en son çıkartılması ve 
sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.

 » Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi 
atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz 
koruyucu) %70 lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok 
kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilir.

 » Personelin yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve sandalyeler 
arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme 
yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri 
gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek 
yemeleri sağlanmalıdır.

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi gören hastalara hizmet veren personelde 
COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, diğer personelin yönetimi 
Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi algoritmasına göre 
ilgili bölüm tarafından planlanır https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/
rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_
EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf. Hasta personel ile yakın 
temaslılar saptanıp İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilir. 

2.3.4. Bekleme alanı/Triyaj

 » Hasta randevuları, işlemden önce en az süre bekletilecek şekilde 
düzenlenmelidir.

 » Hasta ve yakınlarının bekleme alanında oturma düzeni, birbirlerine en az 1 
metre mesafe olacak şekilde planlanmalıdır.

 » Ulaşılabilir yerlere alkol bazlı el antiseptikleri konulmalıdır.

 » Bekleme alanlarının sık ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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yerlere (elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Temizlik su 
ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın 
temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır. 

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » COVID-19 hastası varlığında, hasta ayrıldıktan hemen sonra temizlik ve 
dezenfeksiyon yapılmalıdır.

 » Semptomları sorgulamak için ayrı giriş yeri ve/veya triyaj alanı 
oluşturulmalıdır. Bu alanda çalışacak personel uygun KKE (tıbbi maske, 
gözlük/yüz koruyucu, önlük) giymelidir.

 » İhtiyacı olmayan hastaların refakatçisiz olarak kabul edilmesi önerilir, ancak 
refakatçi ile geldiyse, mümkünse, hastanın ve en azından refakatçinin 
sırasını dışarıda açık havada beklemesi risk azaltılması için önerilir.

 » Poliklinik sekretaryası ile en az 1 metre mesafenin korunması ve hastanın 
maske kullanımı zorunludur. Burada çalışan personel, maske, gözlük/yüz 
koruyucu kullanmalıdır. Sekreter, mümkünse cam paravan arkasında hasta 
kabullerini yapmalıdır.

2.3.5. Takip ve Tedavi sırasında

 » Klinik vizitler sırasında her muayenede değişecek eldiven, maske, gözlük, 
bone ve önlük önerilir. Hasta viziti yapan kişiler sayıca sınırlandırılmalıdır.

 » COVID-19 pandemisi süresince hastaların tedavileri konusunda hekim, 
hasta ve yakını mevcut riskleri beraberce gözden geçirmeli, takip ve tedavi 
yeniden planlanmalıdır.

 » COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olmayan hastalarda, kanser tedavisi 
başlanması ve devam edilmesi önerilebilir. Bununla birlikte yeni tanı almış 
hastalarda tedavi başlama kararı; tedavi hedefleri, hastanın genel durumu, 
tedaviyi tolere edebilmesi ve COVID-19 enfeksiyon riski göz önüne alınarak, 
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hekim tarafından hasta özelinde karar verilmelidir.

 » Hastaların poliklinik vizitleri mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır (stabil 
hastalar için daha seyrek kontroller, intravenöz yerine oral/subkutan tedavi 
seçenekleri, telekonsültasyon gibi).

 » Remisyonda izlemde olan hastaların kontrolleri takip eden hekim tarafından 
planlanır.

 » Hastalar, tedavi almaya gelirken, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını 
kullanmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.

 » COVID-19 şüpheli bir hasta tespit edildiğinde, hastanenin COVID-19 takibini 
yapan bölümlerine yönlendirilir.

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi gören/kanser tedavisi alan hastalarda 
COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, gerekli izolasyon önlemleri 
alınarak söz konusu klinikte onkoloji tedavi hizmetlerine devam edilebilir.

 » Kemoterapi ve/veya radyoterapi görmekte olan bir hastada COVID-19 
pozitifliği saptanması durumunda, onkolojik tedaviye devam, ara verme 
veya tedaviyi bitirme kararı onkoloji tedavisini yapan hekimi tarafından 
verilmelidir.

 » COVID-19 hastasında onkolojik tedavi devam edecekse, mutlaka diğer 
hastalardan ayrı bir saatte tedaviye alınması, hastaya tıbbi maske takılması, 
işlem sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun uygulanması gerekir.

 » Oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılmalı ve oda 
havalandırılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen 
yerlere (elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Temizlik su 
ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın 
temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.
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 » COVID-19 hasta odasını temizlerken temizlik görevlisi KKE (tıbbi maske, 
gözlük/yüz koruyucu, steril olmayan önlük ve eldiven) kullanmalı, işlem 
öncesinde ve sonrasında el hijyenine uyması sağlanmalıdır.

 » Bu dönemde gerekli olmadıkça radyolojik tetkikler (temas nedeniyle 
yüksek bulaş riski olan ultrasonografi başta olmak üzere, tomografi vb.) 
ertelenmelidir.

 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 
malzemelerinin 60 oC’de yıkanması önerilir.

 » Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulmalıdır. Hava 
ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

 » Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı 
olması sağlanmalıdır.
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2.4. Psikiyatri Kliniklerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri

2.4.1. Salgın Döneminde Uygulanacak Genel Önlemler

 » Hasta ve yakınları, COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri (poster, 
broşür vb.) hakkında bilgilendirilmelidir.

 » Yatan hastalar yemeklerini mümkünse odalarında yemeli ya da 
yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve sandalyeler arası 
mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Temaslı 
takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli 
ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.

 » Hasta ziyaretleri sınırlandırılmalı, telefonla görüşme saatleri arttırılmalıdır.

 » Hasta odaları gün içerisinde düzenli ve sık aralıklarla havalandırılmalıdır.

 » Hasta odalarında ve koridorlarda bulunan tuvaletlerde sabun, tuvalet 
kağıdı, kağıt havlu bulundurulmalı, düzenli kontrolleri sağlanmalıdır.

 » Her servis girişinde, ortak alanlarda, izolasyon odalarında çalışanların 
kontrolünde olacak şekilde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 » Hastaların ihtiyaçları için yakınları tarafından getirilen eşyalar, servis 
çalışanı tarafından dış kapıdan teslim alınmalı, hasta yakınları servis içine 
alınmamalıdır.

 » Servislerde; TV izleme, alışveriş gibi aktivitelerin zamana yayılarak ve 
sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde kişi sayısı azaltılarak yapılması 
sağlanmalıdır.

 » Ortak kullanım alanları her grup değişiminden sonra havalandırılmalı, 
temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

 » Servislerde çay vb. ikramlar yapılıyor ise bu saatler sınırlandırılmalı, serviste 
tek bir personel görevlendirilmelidir.

 » Psikiyatri servisinde yatan hastalar için öncelikle temel strateji sigarayı 
bırakmak olmalıdır. Bırakmayı başaramayan servis hastalarının ise 
belirlenmiş saatlerde, kliniğin/servisin/merkezin açık alanlarını sosyal 
mesafeye riayet ederek kullanmaları, açık alanı bulunmayan yerlerde ise 
4207 sayılı Kanuna uygun olarak belirlenmiş diğer alanlardan sırayla giriş 
yapacak şekilde faydalanmalıdırlar.
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2.4.2. Acil Servis

 » Acil serviste psikiyatrik değerlendirme gereken COVID-19 vakaları, 
COVID-19 için ayrılmış ilk değerlendirme odasına alınmalı ve ilgili bölüm 
bilgilendirilerek konsültasyonun en kısa süre içinde yapılması sağlanmalıdır.

 » Hastayı değerlendiren hekim ve hastanın ajitasyonuna müdahale etmek 
için bulunan yardımcı sağlık çalışanı için Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 
hazır bulundurulmalıdır.

2.4.3. Poliklinik

 » Psikiyatri muayeneleri randevulu olarak planlanmalıdır.

 » Takip gerektiren poliklinik uygulamaları sürdürülmelidir.

 » Poliklinik başvurularını azaltmak için telefon, e-mail, Skype adresleri vb. 
dijital sistemlerle hasta ve yakınlarına destek hizmeti sunma seçenekleri 
kullanılmalıdır.

 » Poliklinik sekreteryası ile başvuranlar arasında en az 1 metre mesafe 
olmalıdır. Bu alanda görevlendirilen sağlık çalışanı KKE (tıbbi maske, 
gözlük/yüz koruyucu) kullanmalıdır.

 » Polikliniğe başvuran tüm hastalara T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde 
ayaktan başvuran hastalar için önerilen triyaj sorgulaması yapılmalıdır.

 » COVID-19 hastaları tıbbi maske takılarak COVID-19’la ilgili değerlendirmelerin 
yapılacağı bölüme gönderilmelidir.

 » Poliklinik girişlerine, bekleme alanlarına ve tüm polikliniklere çalışanların 
kontrolünde olmak koşulu ile alkol bazlı el antiseptiği konulabilir.

 » Poliklinik alanlarında oturma alanları azaltılmalı, oturma alanları arasında en 
az 1 m mesafe sağlanmalıdır.

 » Psikiyatrik tedavide kullanılan ilaç kan düzeyleri ve ilaç yan etkilerinin 
laboratuvar takipleri sürdürülmelidir.

2.4.4. Psikiyatri Yataklı Tedavi Hizmetleri

 » Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde mümkünse; erkek ve kadın 
servisi ayrı ayrı olmak üzere en az iki karantina servisi düzenlenmelidir.

 » Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde ilk yatışlarda;

 » COVID-19 veya temaslısı olup olmadığı kontrol edilmelidir (HES 
kodu istenmesi).
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 » Hastane koşulları izin veriyorsa;

 » Varyant suşlar nedeniyle, farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin 
(özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde 
rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden 
olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek 
olarak odalarda yatırılması önerilir. 

 » Varyant suş ile enfekte vakaların izolasyonunun en erken 10. 
güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik 
görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. 
günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol 
testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.

 » Koşullar uygun değilse en az 24 saat ara ile iki kez PCR testi negatifliği 
olan hastalar aynı koğuşta takip edilmesi düşünülmelidir.

 » Hastalar PCR sonuçları çıkana kadar izolasyon odasında takip 
edilmelidir. 

 » Acil hastalar tek PCR negatifliği ile izole edilebilir.

 » Hasta odaları mümkünse tek kişilik olarak düzenlenmelidir. Her serviste bir 
oda izolasyon odası olarak ayrılmalıdır.

 » Yatan hastalara yönelik vital bulgu (ateş, nabız, solum sayısı, tansiyon vb.) 
takibi sıklaştırılmalı, COVID-19 semptomlarına yönelik sorgulama ve gözlem 
yapılmalıdır.

2.4.5. COVID-19 tanısı olan psikiyatri hastaları

 » COVID-19 hasta yönetimi T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde 
belirtildiği gibi kurallarına göre değerlendirilmelidir.

 » İlgili birimlerden konsültasyon istenerek hastaların COVID-19 servisi ve 
yoğun bakım ünitesinde takip edilmeleri sağlanmalıdır. Psikiyatrik hastanın 
takip ve tedavisi COVID-19 servisi ve yoğun bakımda sürdürülmelidir.

 » COVID-19 servislerinde psikiyatrik hasta yatırılacağı zaman odaların bu 
hastaların takibi için uygun (ör. güvenlik, izolasyon, tespit, kırılmaz veya 
açılmaz cam, tespit yatağı, tespit kayışları vb.) olmasına dikkat edilmelidir.

2.4.6. COVID-19 PCR pozitif bulunan asemptomatik psikiyatri hastaları

 » COVID-19 testi pozitif olan, COVID-19 yönünden klinik belirti ya da akciğer 
BT bulgusu saptanmayan ve psikiyatrik yönden yatış endikasyonu 
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belirlenen hastaların psikiyatri servislerinde COVID-19 için ayrılmış izolasyon 
odalarında takip ve tedavisi uygundur.

 » Bu odalarda standart, temas ve damlacık izolasyon önlemleri alınmalıdır.

2.4.7.  Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Uygulamaları

 » EKT gereken durumlarda tüm hastalar COVID-19 kabul edilerek sağlık 
çalışanı aerosol oluşturan işlemler için kullanılması önerilen KKE (Önlük, 
N95/FFP2, gözlük/yüz koruyucu, eldiven) kullanmalıdır. Mümkünse aynı 
hasta için aynı ekip görevli olmalıdır.

 » Anestezi sırasında T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Hastalarında Acil Anestezi 
Yönetimi https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ kuralları uygulanmalıdır.

 » COVID-19 vakalarında EKT uygulamaları sadece zorunlu durumlarda ve 
solunum sıkıntısının uzaması olasılığına karşı yoğun bakım ünitesi bulunan 
merkezlerde yapılmalıdır.

2.4.8. Sağlık Çalışanlarının Yönetimi

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve 
diğer materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (önlük, tıbbi maske, gözlük/
yüz koruyucu, eldiven) hazır bulundurulmalıdır. Aerosol oluşturan işlemler 
için N95/ FFP2 maske kullanılmalıdır.

 » Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir 
şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven) ve 
çıkarmaya (eldiven, gözlük/yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat edilmelidir. 
Özellikle maskenin odadan çıkınca, en son çıkartılması ve sonrasında el 
hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.

 » Kullanılan KKE tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan 
malzeme (gözlük ve yüz koruyucu) %70 lik alkol ile dezenfekte edilerek 
tekrar kullanılabilir. Çok kullanımlık tekstil önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilir.

 » COVID-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık 
izolasyon önlemlerini almalıdır.

 » Sağlık çalışanı ve hastalar arasında en az 1 metre mesafede bulunması 
sağlanmalı, 1m’den yakın mesafede yaklaşmak gerekirse sağlık çalışanı 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
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önlük, tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu, eldiven kullanmalıdır.

 » Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler 
kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve el 
hijyenine özen gösterilmelidir.

 » El hijyeni en az 20 saniye su ve sabunla el yıkama ya da alkol içeren el 
antiseptiği ile sağlanabilir.

 » Sağlık çalışanlarının yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve 
sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) 
düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek 
saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada 
yemek yemeleri sağlanmalıdır.

 » Tüm sağlık çalışanları COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her 
gün sorgulanmalıdır.

 » Solunum sistemi belirti ve bulgusu olan sağlık çalışanı tıbbi maske takılarak 
COVID-19 açısından değerlendirilmek üzere COVID-19 rehberinde 
belirtildiği şekilde ilgili bölüme gönderilmelidir (link).

 » Sağlık çalışanında COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda temaslı 
çalışanların yönetimi Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi 
algoritmasına göre ilgili bölüm tarafından planlanır. https://covid19bilgi.
saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_
TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf. Hasta sağlık 
çalışanı ile yakın temaslılar saptanıp İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilir.

2.4.9. Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan merkezlerin havalandırması 
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.

 » Pencere bulunan mekanlarda pencereler sık sık açılarak havalandırma 
yapılmalıdır.

 » Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen yerlere (elektrik 
düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Su ve deterjanla temizlik 
sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan 
kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir.1/100 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)   ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.  Hasta çıkartıları ile 
kirlenmiş yüzeylerde 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit 
Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. %70 lik 
alkol 1 dakika süre yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna 
atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 
malzemelerinin 60 oC’de yıkanması önerilir.

 » Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulmalıdır. Hava 
ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

 » Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı 
olması sağlanmalıdır.
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2.5. Otopsilerde Alınacak Önlemler

 » COVID-19 ölümlerinde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar 
verilmeye çalışılması, otopsi yapılmaması önerilir.

 » COVID-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs 
bulunabilir. Otopside yoğun aerosol oluşturan işlemler yapılması nedeniyle 
olası/kesin COVID-19 otopsileri mümkünse negatif basınçlı salonlarda, 
mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak 
yapılmalıdır. 

 » Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev almalıdır. Otopsiye katılan 
ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin 
kaydı tutulmalıdır. 

 » Otopsiyi yapan kişinin kişisel koruyucu ekipman (KKE) (su geçirmez önlük, 
N95/FFP2 maske, gözlük /yüz siperliği, çift eldiven) kullanması gereklidir.

 » Ceset torbasının dışı çamaşır suyu (sodyum hipoklorid) (1:10 normal 
sulandırmada) [Çamaşır suyu hazırlama oranları (%10’luk): 1/10’luk çamaşır 
suyu hazırlanışı:1 ölçü çamaşır suyu +9 ölçü su (5000-6000 ppm klor açığa 
çıkarır) ile dezenfekte edilmelidir.

 » Otopsi sırasında kullanılan malzemeler otopsiden hemen sonra mutlaka 
temizlenmeli ve steril edilmelidir.

 » Otopsinin yapıldığı çevresel yüzeyler önce su ve deterjanla temizlenmelidir. 
Temizlik sonrası en az 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla ya da %70 
alkol yüzeyde en az 1 dakika tutularak dezenfekte edilmelidir. Hastanelerde 
kullanılan yüzey dezenfektanları ya da klor tablet ürün talimatlarına uygun 
olarak kullanılabilir.

 » Personel, dezenfeksiyon solüsyonlarını hazırlarken ve kullanırken solunum 
ve göz koruması dahil uygun KKE kullanmalıdır.

 » Otopside ortaya çıkan atıklar tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf 
edilmelidir. 





SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 99

2.6. COVID-19 Pandemisinde Atık Yönetimi

COVID-19 hastasının atıkları ile hastalık bulaşmasını gösteren bir kanıt yoktur.

 » Hastane ortamında olası ve kesin COVID-19 hastasına ait atıklar ve sağlık 
çalışanının kullandığı KKE enfeksiyöz atık olarak kabul edilerek tıbbi atık 
kutusuna atılır.

 » Evde hasta takibi kapsamında izlenen olası ve kesin COVID-19 hastalarının 
atıkları gerekli koruyucu önlemler alınarak ayrı toplanıp, çift torba içinde 
muhafaza edilerek evsel atık torbasına atılmalıdır.

 » Toplu yaşam alanlarında (yurt vb.) 14 gün gözlem altında tutulan temaslılara 
(olası ve kesin COVID-19 vakalarının temaslıları, hastalığın yaygın görüldüğü 
bir ülkeden ya da ilden gelenler) ait atıklar evsel atık torbasına atılmalıdır

 » Toplumda korunma amaçlı kullanılan tek kullanımlık maskeler ve eldivenler 
evsel atık torbasına atılmalıdır.

 » Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 
(ECDC) gibi önemli sağlık kuruluşlarının rehberlerinde COVID-19 hastasına 
ait atıkların hastane ve diğer sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere herhangi 
bir bekleme süresinden sonra atılmasına ait bir bilgi bulunmamaktadır.
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2.7. COVID-19 Hastalarında Kullanılan Çarşaf ve Diğer Tekstil Ürünlerinin 
Temizliği

COVID-19, esas olarak hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve konuşma gibi 
davranışları sırasında etrafa saçtıkları damlacıkların, hasta kişilere 1 metre ve daha 
yakın bulunan kişilerin ağız, burun ve göz mukozasına sıçraması ile bulaşır (damlacık 
yolu ile bulaş). Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları 
damlacıklara, diğer kişilerin elleri ile temas etmesi, sonrasında ellerini ağız, burun 
ve göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır (temas ile bulaş). 

COVID-19 hastalarına ait çarşaf, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin toplanması, 
taşınması ve yıkanması sırasında enfeksiyon bulaştığına dair kanıt yoktur.

Çamaşırları toplayan personelin ve diğer çamaşırhane görevlilerinin el hijyeni 
başta olmak üzere genel hijyen kurallarını uygulaması ve uygun kişisel koruyucu 
ekipman (KKE) kullanması gerekir.

 » COVID-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünlerinin toplanmasında 
görevli personel, tıbbi (cerrahi) maske, eldiven ve uzun kollu sıvı geçirimsiz 
önlük giymeli, işlem sonrasında KKE’ları çıkarmalı ve el hijyeni sağlamalıdır. 
Hastalar tarafından kullanılan tekstil ürünleri (nevresim, çarşaf, havlu 
vb.), toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme 
yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır.

 » COVID-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünleri çamaşır torbasına 
konulmalı, çamaşır torbası bu iş için ayrılmış taşıma arabasına 
yerleştirilmelidir.

 » Bu hastaların kirli çarşaf ve diğer tekstil malzemelerinin taşınması için 
rutinde kullanılan taşıma sistemi yeterlidir.

 » COVID-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil malzemelerinin temizliğinde 
rutin yıkama işlemi uygulanmalıdır. Çamaşırhane görevlisinin normal 
işlem sırasında kullandığı KKE’leri kullanması yeterlidir. Örneğin çeşit ve 
büyüklüğüne göre malzemeleri gruplara ayıran personel eldiven, önlük ve 
maske kullanmalıdır.

 » Yıkama için deterjan ve sıcak su (60-90 oC) kullanılmalıdır.

 » Bu malzemeler kurutma makinesinde kurutulmalıdır.
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2.8. COVID-19 N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı

COVID-19’dan korunmak için sağlık çalışanlarının kullanacağı maskeler N95/
FFP2 ve tıbbi maskelerdir. N95/FFP2 maskeler sadece aerosol oluşturan işlemler 
sırasında kullanılmalıdır (COVID-19 Pandemisi Normalleşme Döneminde Aerosol 
Oluşturacak İşlemler ile İlgili Alınacak Önlemler). Bu işlemler daha önce hazırlanmış 
afiş ve broşürlerde belirtilmiştir.

COVID-19’da maskelerin etkinliğini araştıran bir meta analize* göre; tıbbi maskelerin 
aerosol oluşturan işlemler dışında yeterli olduğu, N95/FFP2 maskelerin sadece 
aerosol oluşturan işlemlerde gerekli olduğu gösterilmiştir.

N95/FFP2 maskelerin birden fazla kullanım ve uzamış kullanımı aşağıdaki şekilde 
yapılabilir.

2.8.1. N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı

 » Solunum salgıları veya hastalardan gelen diğer vücut sıvılarıyla gözle 
görülebilir şekilde kontamine olmuş ise N95/FFP2 maske atılmalıdır.

 » Açıkça hasar görmüş veya nefes alınması zor olan herhangi bir N95/FFP2 
maske atılmalıdır.

 » Yüzey kirlenmesini azaltmak için N95/FFP2 maskesi üzerinde tıbbi maske 
ya da temizlenebilir bir yüz koruyucu kullanılabilir.

 » Maske çıkartılmadan hastalar arası geçişlerle 8 saat süre ile kullanılabilir**.

 » Kişiye özel maskenin tekrar kullanımı için el hijyeni sağlandıktan sonra 
çıkarılan maskeler hava alabilen kağıt torba veya kağıt havluya sarılarak 
temiz bir ortamda saklanabilir. Her kullanımdan sonra torba veya havlu 
değiştirilmelidir. Bu amaçla naylon torba kullanılması önerilmez. Bu saklama 
koşullarında 5 kereden fazla kullanılmamalıdır.

 » Kullanılmış bir N95/FFP2 maske takarken temiz (steril olmayan) eldiven 
kullanılmalıdır. N95/FFP2 maskesi takıldıktan ve maskenin yüze rahat 
bir şekilde oturması sağlandıktan sonra eldivenler çıkarılıp atık kutusuna 
atılmalıdır.

*Bartoszko et al. Medical masks vs N95 respirators for preventing COVID-19 in 
healthcare workers: A systematic review and meta-analysis of randomized trials 
DOI: 10.1111/irv.12745.

** CDC. Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 
Filtering Facepiece Respirators in Healthcare Settings. https://www.cdc.gov/
niosh/topics/ hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
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2.9. Diş Hekimliği Uygulamalarındaki Acil ve Zorunlu Hizmetler

Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu hizmetler;

 » Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı

 » Perikoronitis veya üçüncü molar kaynaklı şiddetli ağrı

 » Postoperatif olarak gelişen osteitis veya alveolit

 » Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon

 » Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü

 » Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu

 » Çene ve yüz bölgesi fraktürleri

 » Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları

 » Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar

 » Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ekstraoral enfeksiyonlar

 » Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ 
nakli planlanan hastaların tedavileri

 » Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar

 » Dikiş alınması

 » Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel 
olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi

 » Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması 
sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı 
ve/ veya enfeksiyon

 » Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları

 » Çene eklemi luksasyonu

 » Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tüm sağlık kuruluşlarında “COVID-19 
Pandemisinde Dental İşlemlerin Normale Dönüş Planı” çerçevesinde oluşabilecek 
hasta yoğunluğunu yönetmek ve klinik planlaması yapmak üzere acil ve zorunlu 
hizmetlere öncelik verilerek çalışılması gereklidir. 
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2.10. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Alınacak Önlemler

2.10.1. Hasta Yönetimi

 » Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri; kabul 
edilecek hasta sayıları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır.

 » Hasta randevuları merkezde gereksiz yığılmayı önlemeye yönelik olmalıdır. 
Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli 
zaman ayıracak şekilde belirlenmelidir.

 » Polikliniğe başvuran veya tedaviye gelen hastalar ve varsa refakatçileri ateş, 
öksürük, nefes darlığı gibi solunum semptomları açısından sorgulanmalıdır.

 » Tam kapasite çalışılamayacağı için uygun hasta gruplarında basılı, görsel 
materyal üzerinden eğitimlerle tedavilerin ev programı olarak verilmesi 
uygundur.

 » COVID-19 hastasının fizik tedavi hizmetleri tanıdan en az 28 gün sonrasına 
ertelenmelidir. 

2.10.2. Sağlık Çalışanı

 » Merkezde çalışan sayısı azaltılmalıdır. Hastalığın ağır seyrettiği grup (60 
yaş üstü, diyabet, kronik kardiyovasküler sistem ve akciğer hastalığı, 
hipertansiyon, kanser vb.) içinde olan personel mümkünse çalıştırılmamalıdır.

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve 
diğer materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu önlük, tıbbi maske, 
gözlük/yüz koruyucu, eldiven) hazır bulundurulmalıdır.

 » Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun 
bir şekilde sırayla giymeye (önlük, tıbbi maske, gözlük, yüz koruyucusu 
ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, tıbbi 
maske) dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin istasyondan çıkınca, en son 
çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.

 » Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi 
atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz 
koruyucu) %70’lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok 
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kullanımlık tekstil önlükler 60-90 oC’de yıkanıp tekrar kullanılabilir.

 » COVID-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık 
izolasyon önlemlerini almalıdır.

 » Hastanın COVID-19 durumundan bağımsız olarak personel ve hastalar 
arasında en az 1 metre mesafe bulunması sağlanmalı, 1 m’den yakın 
mesafede yaklaşmak gerekirse sağlık çalışanı tıbbi maskeye ek olarak; 
önlük, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır. Hasta ile yakın temas 
olan durumlarda koruyucu önlük kullanılmalıdır.

 » Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler 
kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve el 
hijyenine özen gösterilmelidir.

 » El hijyeni en az 20 saniye süreyle su ve sabunla el yıkama ya da alkol içeren 
el antiseptiği ile el ovalama ile sağlanabilir.

 » Tüm sağlık çalışanları COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her 
gün sorgulanmalıdır.

 » Personelin yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve sandalyeler 
arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme 
yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri 
gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek 
yemeleri sağlanmalıdır.

 » Solunum sistemi belirti ve bulgusu olan personel, tıbbi maske ile COVID-19 
açısından değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

 » Personelde COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda diğer personelin 
yönetimi Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi algoritmasına 
göre ilgili bölüm tarafından planlanır. Hasta personel ile yakın temaslılar 
saptanıp İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilir.

2.10.3. Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan merkezlerin havalandırması 
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.

 » Pencere bulunan mekanlarda pencereler sık sık açılarak havalandırma 
yapılmalıdır.

 » Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen yerlere (elektrik 
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düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Su ve deterjanla temizlik 
sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan 
kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir.1/100 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir Dayanıklı 
yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hasta çıkartıları ile 
kirlenmiş yüzeylerde 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit 
Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılır. %70 lik 
alkol 1 dakika süre yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna 
atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 
malzemelerinin 60 oC’de yıkanması önerilir.

 » Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulmalıdır. Hava 
ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

 » Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları kullanılmalı ve kapalı 
olması sağlanmalıdır.
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2.11. Patoloji Laboratuvarlarında Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri

COVID-19 için solunum sistemi örnekleri başta olmak üzere, kan ve diğer vücut 
sıvıları ve dışkı potansiyel risk taşımaktadır. Bu nedenle COVID-19 vakasına gerekli 
ise histopatolojik inceleme yapılmalıdır.

Tüm histopatolojik işlemlerde aşağıda belirtilen enfeksiyon kontrol önlemleri 
alınmalıdır.

 » İşlem sırasında görev alacak tüm sağlık personeline enfeksiyon kontrol 
kuralları, kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı ve el hijyeni konusunda 
eğitim verilmelidir.

 » El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 
yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 
kullanılmalıdır.

 » İşlemler belirlenmiş bir alanda, mümkün olduğu kadar az kişi ile yapılmalıdır.

 » Formalinle fikse edilmiş örnekler, %70 üzeri alkol içeren sıvı bazlı sitoloji 
örnekleri, %70 üzeri alkol tesbitli yaymalar şeklindeki sitoloji örnekleri, 
alkol ve formalinin virüs öldürücü olması nedeniyle biyogüvenlik seviye 
II (BSL2) kuralları güvenlidir. %70’ten düşük oranda alkol içeren sıvı bazlı 
sitoloji örneklerinin virüsü inaktive edip etmediği konusunda yeterli bilgi 
bulunmamaktadır.

 » Aerosol oluşturabilecek, COVID-19 bulaşı açısından yüksek risk taşıyan 
işlemler ve materyaller:

 » Patoloji ve sitoloji laboratuvarında yüksek bulaş riski taşıyan materyaller: 
alkol veya formaldehid ile tesbit edilmemiş olan bronş lavajı, ince iğne 
aspirasyon örnekleri, kan, kemik iliği aspiratı hazırlanması ve diğer vücut 
sıvıları, intraoperatif konsültasyon veya “frozen” inceleme için gönderilen 
taze doku örnekleri, intraoperatif konsültasyon inceleme dışındaki tespit 
edilmeden laboratuvara gönderilen operasyon materyalleridir. Riskli 
materyallerin diseksiyonla incelenmesi veya incelemeye hazırlanması, 
bu materyallerden yapılacak DNA, RNA eldesi işlemleri sırasında görevli 
hekim ve personel; su geçirmez önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/
yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır. İşlemler tercihen kabinde ve 
havalandırmalı ortamda gerçekleştirilmelidir.

 » Hasta başı sitolojik örnek yeterliliği değerlendirmesinden pandemi 
döneminde zorunlu olmadıkça kaçınılmalıdır. Yapılması zorunlu ise 
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patoloji personelinin; su geçirmez önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz 
koruyucu ve eldiven kullanarak, havalandırması sağlanan ortamlarda 
bu işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 » Enjektör ile çekilen aspirasyon materyallerinin lama yayılması, aspirasyon 
preparatlarının havada veya sıcak hava ile kurutulması işlemleri yüksek 
oranda aerosol oluşturma ve bulaş riski taşır. Bu işlemlerin; su geçirmez 
önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven kullanılarak, 
tercihen sınıf II biyogüvenlik kabinlerinde yapılması önerilir.

 » Sitolojik örnek hazırlanması ve bunlardan DNA, RNA eldesi aşamalarında 
teknik personelin dikkat etmesi gereken aerosol oluşma riski yüksek 
işlemler: materyalin bulunduğu tüplerin kapaklarının açılması, 
materyalin kuvvetli çalkalama, karıştırma, vorteksleme, pipetleme, 
dilüsyon veya santrifüj işlemleri ile santrifüj sonrası süpernatanların 
ayrılması gibi işlemlerdir. Bu işlemlerin sınıf II biyogüvenlik kabinlerinde 
ve su geçirmez önlük, N95/FFP2 maske, gözlük /yüz koruyucu ve 
eldiven kullanarak yapılması önerilir.

 » İntraoperatif konsültasyon sırasında frozen kesit yapılan cihazların 
düzenli ve her inceleme sonrasında alkol ile temizlenmesi önerilir. 
Frozen kesit yapan ve cihaz temizliği yapan kişilerin KKE; su geçirmez 
önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven kullanması 
gerekmektedir.

 » Aerosol oluşturmayan işlemlerde kullanılacak KKE; su geçirmez önlük, 
tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldivendir.

 » İşlem sonrası önce su ve deterjanla temizlik ve ardından dezenfeksiyon 
yapılmalıdır. 

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Disseksiyon tezgahı dezenfeksiyonu için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Çalışılan materyal 
ile kontaminasyon olan diğer yüzeyler de benzer şekilde dezenfekte edilir. 
Dezenfektanın temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 »  Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.
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 » Diğer alanlarda (mikroskop, idari alanlar, arşiv vb.) standart temizlik yeterlidir. 
Ancak İntraoperatif konsültasyon “frozen” inceleme preparatlarının 
değerlendirilmesi sırasında da lamların ve mikroskopların kontaminasyon 
riski bulunduğundan eldiven kullanılması önerilir. Aynı şekilde sitoloji 
preparatlarının incelemesi sırasında da eldiven kullanılması önerilir.

 » Sitolojik materyal kontaminasyonuna bağlı dezenfeksiyonda kontamine 
alan izole edilmelidir. Cam kırıkları, maşa/forseps ile toplanmalı, dökülen 
sıvı materyal üzerine absorban madde (süzgeç kağıdı/talaş) örtülmelidir. 
Absorban üzerine dezenfektan dökülmelidir. Dezenfektanın en az 20 
dakika kalması sağlanmalıdır. Absorban kaldırıldıktan sonra ortam tekrar 
dezenfektan ile temizlenmelidir. Absorban madde ve diğer tüm materyal 
tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

 » Eğitim kurumlarında çoklu mikroskobik değerlendirmelerde maske 
kullanılmalı, ikiden çok kişiyle uzun süreli değerlendirmeden kaçınılmalı, 
ortamların sık sık havalandırılması sağlanmalıdır.

 » Temizlik yapan personel tıbbi maske, eldiven, su geçirmez önlük ve göz 
koruyucu kullanmalıdır.

 » Temiz ve kirli alan oluşturulmalı, işlem sırasında kullanılan tek kullanımlık 
malzemeler ve oluşan atıklar tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

 » İşlemler sırasında KKE olmadan bir temas gerçekleşmesi durumunda 
ilgili personel risk değerlendirmesi için Enfeksiyon Kontrol Komitesine 
yönlendirilmelidir.
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2.12. Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol Önerileri

2.12.1. Hasta ve sağlık personelinin eğitimi

 » Hasta ve yakınları COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
bilgilendirilmelidir. Bu bilgileri içeren posterler merkezin görünür yerlerinde 
bulundurulmalıdır.

 » Sağlık personeline, COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 
materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Hasta ve temaslı sağlık personelinin takibi T.C. Sağlık Bakanlığının 
COVID-19 Rehberine göre yapılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/
depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_
EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf

2.12.2. Sağlık personeli

 » Sağlık personeli diyaliz merkezinde bulunduğu süre boyunca maske 
takmalıdır.

 » Sağlık personeli her gün COVID-19 enfeksiyon belirti ve bulguları açısından 
sorgulanmalıdır. 

 » Sağlık personelinden kendilerinde ve ailelerinde COVID-19 enfeksiyon 
belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında bunu bildirmesi istenmelidir. 

 » Merkezde COVID-19 tanısı olan sağlık çalışanı saptandığında diğer 
personelin yönetimi “Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi” 
algoritmasına göre ilgili bölüm tarafından planlanır. 

 » COVID-19 tanısı alan personel ile yakın temaslıları İl Sağlık Müdürlüğünce 
T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre takip edilir. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_
REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf

2.12.3. Hastaların Diyaliz Merkezine Gelmeden Önce Alınması Gereken Tedbirler

 » Diyalize gelen tüm hasta ve yakınları maske takarak gelmelidir.

 » Diyaliz merkezine geliş ve gidişlerde halka açık toplu taşıma araçları 
kullanılmamalı, imkânı olan hastaların özel araçla merkeze gelmeleri teşvik 
edilmelidir. Diyaliz merkezine ait servis araçlarını kullanan hastalar için 
araçtaki hasta sayısı mümkün olduğunca düşük tutulmalı, sosyal mesafeye 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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dikkat edilecek şekilde oturma düzenleri sağlanmalıdır. Araçlarda tıbbi 
maske ve alkollü el antiseptiği bulundurulmalıdır. Servis aracını kullanan 
personel maske takmalıdır. Hastaların da serviste maske takması ve taşıma 
sırasında şüpheli yüzey temaslarından sonra el antiseptiği kullanmaları 
önerilmelidir. Servis araçlarının gün sonunda genel kurallar çerçevesinde 
iç temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.
tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/
COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf

 » Günlük gelecek hastalar telefon ile aranarak kendi ve yakınlarında COVID-19 
enfeksiyonu bulguları açısından sorgulanmalıdır.

 » Ateş ve solunum semptomları olan hastaların diyaliz merkezini arayarak 
bildirmesi teşvik edilmelidir. 

 » Merkeze geldiğinde de hasta tedavi ünitesine girmeden COVID-19 
enfeksiyonu bulguları sorgulanmalıdır. Bu amaçla merkezde ayrı giriş yeri 
ve/veya triyaj alanı oluşturulmalıdır. Bu alanda çalışacak personel uygun 
KKE (tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, önlük) giymelidir.

 » Diyaliz merkezinde semptomatik bir hasta tespit edildiğinde, hasta diyaliz 
ünitesi olan bir hastaneye yönlendirilmelidir.

2.12.4. Hastaların bekleme alanında yerleştirilmesi ve yönetimi

 » Diyaliz merkezleri, hasta randevularını işlemden önce en az süre bekletecek 
şekilde düzenlemelidir.

 » Diyaliz ünitesine gelen tüm hasta ve yakınları bekleme alanında, hastanın 
her yönüne en az 1 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.

 » Ulaşılabilir yerlere alkol bazlı el antiseptikleri konulmalıdır.

 » Bekleme alanlarının sık ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen 
yerlere (elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Temizlik su 
ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf


SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 117

temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş 
etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal 
Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » COVID-19 hastası varlığında, hasta ayrıldıktan hemen sonra temizlik ve 
dezenfeksiyon yapılmalıdır.

2.12.5. Diyaliz İşlemi 

 » COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomu olup olmadığına bakılmaksızın 
her hastanın diyaliz istasyonları arasında en az 1 metre olmalıdır. 

 » Hastalar diyaliz işlemi boyunca maske takmalıdır. 

 » Diyaliz sırasında yemek yemekten kaçınılmalıdırlar. Hipoglisemiyi önlemek 
için şeker gibi basit yiyecekler getirebilirler.

 » COVID-19 nedeni ile hastaneye yatması gereken hastalar COVID-19 için 
ayrılmış servislerde izlenmelidir. Bu hastaların diyaliz işlemi sırasında:

 » Yoğun bakım hastalarına yapılan diyaliz ve diğer renal replasman 
işlemleri sırasında, yoğun bakım ortamında önerilen uygun KKE 
giyilmelidir.

 » Yatak başı diyaliz imkanı olmayan durumlarda, işlem sırasında 
semptomlu hasta diğer hastalar ile aralarında en az her yöne 1 metre 
mesafe kalması sağlanmalı, tercihen kapısı kapalı ayrı bir odada diyalize 
girmelidirler.

 » Ayrı bir oda yoksa, hasta ana trafik akışından (varsa) uzakta bir köşede 
veya en son sıradaki istasyonda tedavi edilmelidir. Mümkün olduğunca 
günün son seansında/yoğunluğun en az olduğu seansda diyaliz 
hizmeti verilmelidir.

 » Birden fazla COVID-19 hastası varsa gruplandırılır, mümkünse aynı 
sağlık çalışanının aynı seansta hizmet vermesi sağlanmalıdır.

 » Solunum semptomlarının etiyolojisi biliniyorsa, farklı etiyolojileri olan 
hastalar aynı gruba alınmamalıdır (örneğin, influenza ve COVID-19 tanılı 
hastalar birlikte kabul edilmemelidir).

 » Hepatit B hastaları için ayrılan izolasyon odaları, sadece solunum 
belirtileri olan HBs Ag pozitif hastalar için kullanılmalıdır.

 » Bu hastaların odasına mümkün olduğunca az sayıda personel girmeli 
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ve ziyaretçi kesinlikle kabul edilmemelidir.

 » COVID-19 hastasında kullanılan bir cihaz, standart dezenfeksiyon 
işleminden sonra her hastada kullanılabilir.

2.12.6. Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

 » Pencereler açılarak odaların sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi 
havalandırma sistemleri bulunan kurumların havalandırması temiz 
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalıdır. Vantilatör ve klimalar kullanılmamalıdır.

 » Her diyaliz seansı sonrasında ünitelerin hastanın COVID-19 tanısı olup 
olmadığına bakılmaksızın temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Temizlik 
ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen yerlere (elektrik düğmeleri, 
kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. Temizlik su ve deterjan ile yapıldıktan 
sonra dezenfeksiyon aşağıdaki şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın 
temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

 » Diyaliz istasyonu temizlerken temizlik görevlisi KKE (tıbbi maske, gözlük/
yüz koruyucu, steril olmayan önlük ve eldiven) kullanmalı, işlem öncesinde 
ve sonrasında el hijyenine uyması sağlanmalıdır.

 » Tüm hastalara bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık 
izolasyon önlemlerini almalıdır.

2.12.7. Kişisel Koruyucu Ekipman:

 » Eldiven

 » Önlük

 » Tıbbi maske (Aerosol oluşturan işlemler ve santral venöz kateter takma 



SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ 119

işlemi sırasında N95/FFP2 maske kullanılır). 

 » Gözlük/yüz koruyucu

Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir şekilde 
sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya 
(eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat edilmelidir. Özellikle maskenin 
istasyondan çıkınca, en son çıkartılmalı ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi atık 
kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz koruyucu) 
%70 lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok kullanımlık tekstil 
önlükler yıkanıp tekrar kullanılabilir.

2.12.8. Sosyal Alanlar

 » Yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve sandalyeler arası mesafe 
en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. 
Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre 
belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 
sağlanmalıdır.

2.12.9. Ev Diyalizi ve Periton Diyalizi Alan Hastalarda Enfeksiyonları Önleme ve 
Kontrol Önerileri

 » Bu hastalara mümkün olabildiğince telefon, bilgisayar ve diğer elektronik 
sistemler kullanılarak hastaneye gelmelerine ihtiyaç duymadan evde klinik 
bakım hizmeti verilmeli ve gerekli olduğu düşünüldüğünde sağlık personeli 
tarafından ev ziyaretleri yapılmalıdır.
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2.13. Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

COVID-19 etkeni olan koronavirüs, esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. 
Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara, 
diğer kişilerin temas etmesi ile de bulaşabilmektedir. Fekal atılım olması endoskopi 
ünitelerindeki hasta ve sağlık çalışanları için risk oluşturabilir.   

 » Tüm endoskopik işlemler riskli olmak ile birlikte özellikle üst GİS endoskopi 
işlemleri (özafagogastroduodenoskopi, ince barsak enteroskopisi, 
endoskopik USG, endoskopik retrograt kolonjiopankreatografi (ERCP), 
solunum testi, özafageal manografi) aerosol oluşturan yüksek riskli işlemler 
olarak kabul edilir.  GIS sekresyonları ve dışkıdan uzun süre virüs izole 
edilebildiği için alt GİS işlemleri kolonoskopi, sigmoideskopi ve anorektal 
manometre aerosol oluşumu açısından risk taşıyabilir. 

 » Endoskopi uygulanan tüm hastalar potansiyel olarak COVID-19 vakası gibi 
kabul edilmeli ve sağlık personelinin korunması sağlanmalıdır. 

 » Endoskopik işlemden en az 48 saat önce COVID-19 için PCR testi 
yapılmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta serviste/evde izole edilmelidir. 
Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılmalıdır. https://
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-
KILAVUZU-A4_1.pdf. 

2.13.1. Sağlık Personeli

 » Sağlık personeline, COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 
materyaller ile uyumlu olmalıdır. 

 » Sağlık personeli her gün COVID-19 enfeksiyon belirti ve bulguları açısından 
sorgulanmalıdır. 

 » Sağlık personelinden kendilerinde ve ailelerinde COVID-19 enfeksiyon 
belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında bunu bildirmesi istenmelidir. 

 » Merkezde COVID-19 tanısı olan sağlık çalışanı saptandığında diğer 
personelin yönetimi “Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi” 
algoritmasına göre ilgili bölüm tarafından planlanır. 

 » Temaslı sağlık personelinin takibi T.C. Sağlık Bakanlığının COVID-19 
Rehberine göre yapılmalıdır. 

 » Endoskopi ünitesinde çalışan sağlık personeli mobil telefon, bilgisayar 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU-A4_1.pdf. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_TEMASLI_TAKIBI_EVDE_HASTA_IZLEMI_VE_FILYASYON.pdf
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klavyesi, pens gibi aletleri ortak    kullanmamalı, saat, bilezik, yüzük vb. 
takıları çıkarmalıdır.

2.13.2. Endoskopi İşlemi Öncesi Alınması Gereken Önlemler 

 » Endoskopi üniteleri, hasta randevularını yığılmaları önlemeye yönelik ve 
işlemden önce en az süre bekletecek şekilde düzenlemelidir. 

 » Hasta ve yakınları COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
bilgilendirilmelidir. Bu bilgileri içeren görseller ünite görünür yerlerinde 
bulundurulmalıdır.

 » Ulaşılabilir yerlere alkol bazlı el antiseptikleri konulmalıdır. 

 » COVID-19 hastası veya COVID-19 için yüksek risk taşıyan hastaların 
endoskopik işlemleri sadece acil durumlarda (GIS kanaması, yabancı cisim 
çıkarılması, kolanjit için ERCP gibi) yapılmalıdır. 

 » Endoskopi ünitesinde sağlık personeli, hasta ve hasta yakını maske 
takmalıdır.

 » Ayaktan başvuran hastalar telefon ile aranarak kendi ve yakınlarında 
COVID-19 enfeksiyonu bulguları açısından sorgulanmalıdır. Aynı sorgulama 
serviste yatan hastalar için de yapılmalıdır.

 » COVID-19 semptomları olan hastalar endoskopi ünitesini bilgilendirmesi 
konusunda uyarılmalıdır. 

 » Hasta ve yakını tedavi ünitesine girmeden COVID-19 bulguları açısından 
sorgulamak için bir triyaj alanı oluşturulmalıdır. Bu alanda çalışacak personel 
uygun KKE (önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu) giymelidir.

 » COVID-19 bulguları olan hasta ilgili birime yönlendirilir.  

 » Endoskopi ünitesine gelen tüm hasta ve yakınları bekleme alanında 
aralarında her yöne en az 1 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.

 » COVID-19 hastaları beklemeden işlem odasına alınmalıdır. Mümkün ise 
COVID-19 hastaları için ayrı bir bekleme salonu oluşturulmalıdır. 

 » COVID-19 hastaları için endoskopi öncesi, endoskopi odası ve endoskopi 
sonrası için ayrı alanlar tahsis edilmelidir.

 » Hastaların kullandığı tuvaletler sık temizlenmeli, sabun, kağıt havlu ve 
tuvalet kağıdı bulundurulmalıdır. COVID-19 hastalarının kullandığı tuvaletler 
mümkünse ayrılmalıdır. Mümkün değilse hastanın kullanımından sonra 
uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır.
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 » Tüm bekleme alanlarının sık ve düzenli temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
yapılmalıdır. Semptomatik   hasta   ayrıldıktan   sonra   mutlaka   temizlik   
ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık 
temas edilen yerlere (elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) yoğunlaştırılmalıdır. 
Temizlik su ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki 
şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın 
temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

2.13.3. Endoskopi İşlemi Sırasında Alınması Gereken Önlemler 

 » COVID-19 hastası o günkü en son vaka olarak alınmalıdır.

 » COVID-19 hastalarının endoskopi işlemi mümkün ise negatif basınçlı bir 
odada yapılmalıdır. Böyle bir oda yok ise bu hastalara ayrılmış iyi havalanan 
odalar kullanılmalıdır. Taşınabilir HEPA filtreleri kullanılabilir. 

 » Hasta dışında bakıcı, refakatçi endoskopi ünitesine alınmamalıdır.

 » İşlem en az sayıda sağlık çalışanı ile yapılmalıdır. İşlem sırasında çok gerekli 
olmadıkça sağlık personeli işlem odasına girip çıkmamalıdır. İşlem devam 
ederken personel değiştirilmemelidir.

 » Tek kullanımlık malzemeler asla tekrar kullanılmamalıdır.

 » İşlem odasında gerekli malzeme ve cihazlar dışında başka bir şey 
olmamalıdır.

 » Tüm hastaların endoskopi işlemi sırasında odada bulunan tüm personel KKE 
giymelidir: su geçirmez önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu, 
eldiven. Gerektiğinde ayakkabı koruyucu/galoş ve bone kullanılabilir.

 » KKE giyme/çıkarma alanları ayrı olmalı ve giyme/çıkarma sırasına 
uyulmalıdır. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_
Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_Personeli/COVID-19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf
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2.13.4. Endoskopi İşlemi Sonrasında Alınması Gereken Önlemler 

 » COVID-19 hastası işlem odasında ayılmasını takiben, hemen servise veya 
evine gönderilmelidir.

 » Tüm atıklar ve tek kullanımlık endoskopik cihazlar tıbbi atık kutusuna 
atılmalıdır.

 » COVID-19 durumundan bağımsız olarak hastalarda kullanılan endoskoplar 
ve ekipmanlar için standart temizlik ve dezenfeksiyon yeterlidir.

 » Endoskopi ve ekipmanların temizliğini yapan personel için uygun 
kullanılması gereken KKE: su geçirmez önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/
yüz koruyucu ve eldiven. Gerektiğinde ayakkabı koruyucu/galoş ve bone 
kullanılabilir.

 » Her hasta sonrası endoskopi yapılan alan/oda temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir. Her hasta sonrası gerekli süre bırakılarak işlem 
gerçekleştirilmelidir. Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven, 
gözlük/yüz koruyucu, önlük. Gerektiğinde bone ve ayak koruyucu/galoş 
giyilmelidir.

 » Temizlik su ve deterjan ile yapıldıktan sonra dezenfeksiyon aşağıdaki 
şekilde yapılır.

 » Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir.

 » Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılır. Bu amaçla %70 lik alkol de kullanılabilir. Dezenfektanın 
temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.
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2.14. COVID-19 Vaka veya Temaslı İzleminde Çalışan Saha Ekiplerinin 
Kullanacakları Koruyucu Kişisel Ekipman (KKE)

Sağlık çalışanı kullanacağı KKE’nı eve girmeden önce giymelidir.

 » KKE giyerken sıralama önlük, maske, gözlük/yüz koruyucu/eldiven (ÖMGE) 
ve çıkarırken sıralama eldiven, gözlük/yüz koruyucu/önlük/maske (EGÖM) 
şeklinde olmalıdır.

 » Eldiven giymeden önce ve sonra el hijyeni sağlanmalıdır. Bu amaçla eller 
en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı el antiseptiği 
kullanılmalıdır.

 » Her ev ziyaretinde tek kullanımlık önlük kullanılmalıdır. Kullanılan KKE çift 
poşet içinde evsel atık kutusuna atılmalıdır.

2.14.1. COVID-19 Hasta ve Temaslı Muayenesi

Temaslı ve hasta muayenesi için evlere giden sağlık personeli şu kurallara uymalıdır:

 » Hasta muayenesi evin iyi havalanan bir odasında yapılmalıdır.

 » Muayene öncesi hasta tıbbi maske takmalıdır.

 » Sağlık personeli tıbbi maske, önlük, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven 
takmalıdır.

2.14.2. COVID-19 İçin Test Örneği Alma

Gezici ekiplerin test örneği alması gerekirse, sağlık personeli şu kurallara uymalıdır:

 » Örnek alma işlemi aerosol oluşturan bir işlem olduğu için, evin iyi havalanan 
bir odasında yapılmalıdır. İşlemden sonra oda kapısı kapatılarak en az yarım 
saat havalandırılmalıdır.

 » Örnek alan sağlık personeli önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu 
ve eldiven kullanılmalıdır.
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2.15. SARS CoV-2 Enfeksiyonu ile İlişkili Yardımcı Üreme Teknikleri 
Kılavuzu

Bu kılavuz “Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği” ile Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 
işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Doküman; SARS CoV-2 COVID-19 pandemisinde 
plato ve iniş eğrisine geçiş ile birlikte yeni Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) tedavisi 
planlanacak çiftlerin ve hasta yönetimine dahil olan sağlık personelinin “İyi Klinik 
Uygulamalar” çerçevesinde COVID-19’dan korunma stratejilerinin ve Asiste 
Reprodüktif Teknikler (ART) merkezlerinde risk önleyici veya minimalize edici 
tedavi yönetimini içermektedir.

 » Bu merkezlerde  tüm uygulamalarda “standart enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uyulmalı ve COVID-19 salgını nedeniyle ek önlemler alınmalıdır.

 » COVID-19’da ana bulaşma virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 
hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar yoluyladır. Damlacıklarla 
kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere 
dokunulması ile de hastalık bulaşabilir.

 » Her merkezin görünür bir yerine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el 
yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve merkezde uyulması gereken 
kurallar) asılmalıdır.

 » Çalışanlar ve hastaların, COVID-19 korunma önlemlerine uyması 
sağlanmalıdır. 

2.15.1. Hastalara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 » Randevu ile hasta kabul edilmelidir.

 » Randevu sırasında ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas 
ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal bulguları açısından sorgulanmalıdır. 
Hastalık belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ya da temaslısı olanlara 
randevu verilmemelidir.

 » Bütün hastalara (eşler dahil) tedaviye başlamadan önce tedavi yönetimi 
(triyaj) ile ilişkili sorgulama formu (triyaj)  doldurtulmalıdır. “EK I”

 » Bütün çiftlere tedaviye başlamadan önce ve overyan stimulasyona başlama 
anında “tedavi yönetim algoritması” uygulanmalıdır. “EK II” 

 » Şüpheli veya semptomu olan hastalar ilgili sağlık kurumlarına COVID -19  
PCR testinin işlemden en az 48 saat önce yapılması amacıyla yönlendirilir. 
İlk test sonucu negatif olanlarda ancak COVID-19 şüphesi yüksek ise, en az 
24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilir. COVID-19 şüphesi yok ise ikinci 
test önerilmez. 



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI130

 » COVID-19 hastasıyla temas etmiş ise, 28 gün süreyle (14 günlük maksimum 
kuluçka süresinin iki katı) hücre toplama işlemi yapılmamalıdır.  

 » Hasta/çiftlerin yüksek risk ile karşılaşma durumunda tedavinin 
sonlandırılabileceği ile ilişkili bilgilendirme yapılmalı ve onam alınmalıdır 
“EK I”

 » 38oC üzerinde ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, burun akıntısı,  boğaz ağrısı, 
baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal öksürük, burun 
akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren hastalar tıbbi maske takılı 
olarak ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 
Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir

2.15.2. Sağlık Çalışanını Korumaya Yönelik Alınması Gereken Önlemler 

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber ve diğer materyaller 
ile uyumlu olmalıdır.

 » Sağlık çalışanı  ve diğer çalışanların öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş 
ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal bulguları ve son iki hafta 
içinde herhangi bir yere seyahat öyküsü, KKE kullanmadan COVID-19 teması 
sorgulanmalı, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir. 

 » Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu önlük, tıbbi maske 
gözlük/yüz koruyucu, eldiven) hazır bulundurulmalıdır. Aerosol oluşturan 
işlemler yapılacaksa N95/FFP2 maske kullanılmalıdır.

 » Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) giyilirken ve çıkartılırken kurallara 
uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük/yüz koruyucu ve 
eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük/yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat 
edilmelidir. İşlem öncesi ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

 » Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu tıbbi 
atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan gözlük ve yüz koruyucu 
%70’lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir.

 » Sağlık çalışanının el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için, 
eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun 
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik 
içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Sağlık çalışanları dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi korumalı ve maske 
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takmayı sürdürmelidir.

 » Tüm sağlık çalışanları gereksiz temaslardan kaçınmalıdır. 

2.15.3. Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler 

Bütün hastaların tedavileri yeniden değerlendirilmeli ve bireyselleştirilmelidir. 
Gereksiz hasta temasını önlemek amacı ile bütün tedavi aşamaları ile ilgili olarak 
uzaktan hasta bağlantıları, telekonferanslar ve görüntülü bilgilendirme görüşmeleri 
ayarlanmalıdır.

2.15.4. YÜT İşlemleri ile İlişkili Düzenlemeler

 » Merkezlerde aynı anda bulunan sağlık çalışanlarının sayısının en alt sayıda 
tutulması sağlanmalıdır.

 » Hastalara olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmelidir. Hasta ve 
işlem yapan personel temaslı takibi için kayıt altına alınmalıdır

 » Çiftlerin ve eşlik eden kişilerin sayısı kısıtlanmalıdır

 » Bekleme odaları ve çalışma alanları kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak 
şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak oturtulmalı) 
düzenlenmelidir. 

 » Üniteye koltuk/birim sayısı kadar hasta ve refakatçi kabul edilmelidir. 

 » Hasta randevuları, kan testleri ve ultrasonografik incelemeler dikkate alarak  
düzenlenmelidir.

 » Merkezlere maskesiz kimse alınmamalıdır. Merkez içinde de maske 
kullanmaya devam edilmelidir.

 » Merkezlerde hasta/refakatçi ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir 
alınmamalıdır. 

 » Merkez içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık 
kâğıt havlular bulundurulmalıdır. 

 » Merkez girişinde hastalar tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği 
bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. 

 » Merkezlerde hizmet verilirken su hariç yiyecek ve içecek servisi 
yapılmamalıdır.

 » İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundurulmamalıdır. 

 » Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal 
mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmelidir. Tercihen temassız olmak 
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üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir. 

2.15.5. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

 » Temizlik günlük olarak yapılmalıdır. Ancak, sık kullanılan alanlar daha sık 
temizlenmelidir.

 » Merkezlerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. 
Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit 
içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. 
Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için 
kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı 
bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silerek 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.  http://cbs.cevresaglik.
gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

 » Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, 
%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. 

 » Ödeme terminali sık sık %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

 » Tuvaletlere el yıkama ve ilgili afişler asılmalıdır 

 » Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit 
Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

 » Merkezlerin tuvalet ve lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu 
bulundurulmalı ve bu bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması 
sağlanmalıdır. Tuvaletlerde kullanılan bataryalar, sabunluklar ve kağıt 
havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları 
çalıştırılmamalıdır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp tıbbi atık 
kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Ünite odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. 
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması 
%100 doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, 

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
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havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri 
doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer 
alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak 
Önlemler”e uygun hareket edilmelidir. 

 » Çalışma ekibinin gereksiz teması azaltmak amacı ile mini ekiplere ayrılması  

 » Hastaların işlem bitimini takiben en az 2 hafta süre ile COVID-19 ile ilişkili 
semptomlar açısından takip edilmelidir.   

2.15.6. Overyan Stimülasyonun Takibi

 » Minimum hasta ve ekip temasının sağlanması

 » Kişisel koruyucu ekipman temini ve kullanılmasının sağlanması 

 » Vajinal prob hijyeninin sağlanması 

 » Yüksek risk varlığında tekrar “tedavi yönetim algoritması” uygulanmasının 
sağlanması (Bakınız EK II) 

 » Şüpheli veya semptomu olan hastalar ilgili sağlık kurumlarına COVID -19  
PCR testinin işlemden en az 48 saat önce yapılması amacıyla yönlendirilir. 
İlk test sonucu negatif olanlarda ancak COVID-19 şüphesi yüksek ise, en az 
24 saat sonra ikinci testin yapılması önerilir. COVID-19 şüphesi yok ise ikinci 
test önerilmez. 

 » Hastalar işlemden sonra en az 14 gün süre ile COVID-19 ile ilişkili semptomlar 
açısından takip edilmelidir. 

2.15.7. Oosit Toplama İşlemi

 » EK II’de yer alan algoritmaya göre tedavi yönetimi yapılmalıdır.

 » EK II algoritmaya istisna olarak, yüksek OHSS riski var ise oosit toplama 
(total kriyo) işlemi yapılmalı ve COVID-19  (+) hasta şeması doğrultusunda 
gerçekleştirilmelidir

 » Fertilite koruma amacı ile tedaviye alınan kanser hastası ve yüksek OHSS 
riskine sahip COVID-19 (+) bir hastada tedavinin devamı gerekiyor ise; 

 » Hasta işlemlerinde kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı  

 » OPU-transfer odası ile embriyoloji laboratuvarının dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır.
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2.15.8. Laboratuvar

 » Laboratuvar ekibi iyi klinik uygulamalar prensipleri çerçevesinde standart 
olarak maske ve eldiven kullanmalıdır

 » Mini ekipler olarak çalışma planlaması yapılmalıdır

 » Foliküler sıvı ve sperme maruziyeti azaltmak amacı ile dilusyonda ekstra 
dikkat edilmeli ve sıvılar kapalı konteynırlar da hızlı bir şekilde atılmalıdır

 » Hastalar bu dönemde COVID-19  (+) saptanır ise veya şüpheli semptomlar 
ortaya çıkar ise transfer iptal edilerek total kriyo gerçekleştirilmelidir

2.15.9. Embriyo Transferi

 » Transfer odasında personel sayısı sınırlandırılmalıdır.

 » Eşlik eden kişilerin transfer odasına girişi kısıtlanmalıdır.

 » Sadece düşük risk asemptomatik hastalarda embriyo transfer işlemi 
gerçekleştirilmelidir.

 » OPU sonrasında çiftlerden herhangi birinde COVID ile ilişkili semptom 
ortaya çıkar ise transfer iptal edilerek total kriyo işlemi gerçekleştirilmelidir

 » Kriyoprezervasyon işlemleri

 » COVID-19  (+) hastalarda yüksek güvenlikli straw’lar veya buhar fazlı tanklar 
kullanılmalıdır

2.15.10. Ekler

 » EK I. Tedaviye başlanacak hastaların COVID-19 açısından sorgulanması ve 
onam formu

 » EK II.  Yeni tedaviye alınacak hastaların değerlendirilmesi ile ilgili algoritma

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi-ve-enfeksiyon-kontrol-onlemleri/links/EK1_YUT.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi-ve-enfeksiyon-kontrol-onlemleri/links/EK1_YUT.pdf
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/saglik-kurumlarinda-calisma-rehberi-ve-enfeksiyon-kontrol-onlemleri/links/EK2_YUT.pdf
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2.16. COVID-19 Acil Anestezi Yönetimi

2.16.1. Tüm Acil Cerrahiler için Hasta Hazırlığı

 » Hastalar servisten gelirken hastaya tıbbi maske takılmalıdır. 

 » Acil cerrahi gereken hastalar primer triyajdan geçmiş olmalıdır. 

 » İkincil triyaj operasyona alınmadan önce anestezistler tarafından yapılmalıdır 
ve şunları içermelidir; anamnez, ateş ölçülmesi, ayrıntılı fizik muayene, 
akciğer filminin ve gerekli durumlarda toraks tomografisinin incelenmesi. 
COVID-19 dışlanan hastalara normal cerrahi prosedür uygulanmalıdır. 

 » 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 pozitif  veya  olası  vakalarda acil cerrahiler için hastalar direkt 
ameliyathane odasına alınmalı ve mümkünse COVID-19 için ayrılmış 
ameliyathanelerde ameliyat edilmelidir. COVID-19 için ayrılmış bir 
ameliyathane yoksa veya hastanın COVID-19 olduğu öğrenilirse hasta 
çıktıktan sonra rutin temizlik yapılmalı ve varsa temaslı takibi yapılmalıdır.

2.16.2. COVID-19 Şüphesi ya da Tanısı Olan Hastalarda Anestezi Yönetimi

Preoperatif hazırlık

 » Her hastada ayrı solunum devresi kullanılmalı ve bu solunum devrelerinin 
inspiratuvar ve ekspiratuvar bağlantılarına filtre yerleştirilmelidir. 

 » COVID-19’lu hastalar için ayrılmış ameliyathane ve preoperatif alan negatif 
basınç sistemleri ile havalandırılmalıdır ve negatif basınç seviyesi kontrol 
edilmelidir. Negatif basınç sistemlerinin bulunmadığı hastanelerde pozitif 
basınç sistemleri ve klimalar kapatılmalıdır. 

 » COVID-19’lu bir hastanın operasyona alınması durumunda enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinden konuyla ilgili belirlenmiş olan 
uzman, anestezi ekibi ile görüşmelidir.

 » Ameliyathanenin kapısı operasyon süresince kapalı tutulmalı ve içeri 
giriş çıkışlar minimumda tutulmalıdır. Operasyon odasına sadece direkt 
bakım sağlayacak kişilerin girmesine izin verilmelidir, gereksiz hareketlilik 
engellenmelidir. Teknik personel tarafından laminar akımın uygunluğu ve 
yüksek etkili filtrelerin fonksiyonları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

 » COVID-19’lu hastalar için ayrılmış ameliyathanenin anestezi makinesi 
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sadece o odaya ait olmalıdır. Anestezi makinesi, perfüzörler, defibrilatör gibi 
ameliyathane odasında kullanılan aygıtların üzerinin geniş şeffaf naylon 
örtülerle kaplanması önerilir, naylon örtü kullanılsa bile her operasyondan 
sonra naylon örtü atılmalı ve gerekli uygun şekilde dezenfeksiyonları 
yapılmalıdır. 

 » Operasyon odasındaki anestezistlerin giymesi gereken kişisel koruyucu 
ekipmanlar (KKE) şu standartlarda olmalıdır; 

 » Hastane formalarının üzerine koruyucu tulumlar/kıyafetler, 

 » N95/FFP2 maske, disposable cerrahi bone, gözlük/yüz koruyucu 
ekipman, 

 » Eldivenler, galoş 
Takılar (yüzük, saat vb) çıkarılmalıdır, anahtar, cüzdan, telefon vb. 
dışarıda bırakılmalıdır.

Anesteziye başlangıç

 » Öksürük ile bulaş riskini azaltmak amacı ile, COVID-19 şüphesi veya tanısı 
olan hastalarda entübasyon ile genel anestezi önerilmektedir. Hastaların 
bireysel durumlarına göre diğer anestezi yöntemleri de tercih edilebilir. 

 » Obstetrik sebep ile operasyona alınacak hastalara rejyonel anestezi 
önerilmektedir. Enfekte anneye cerrahi maske takılmalıdır. Oksijen desteği 
gerekiyor ise nazal kanül takılmalı veya maske üzerinden oksijen verilmelidir. 

 » Gereksiz ekipman oda dışına çıkarılır. Gerekli olabilecek anestezi ve acil 
ilaçları ile diğer malzemeler oda dışında hazırlanıp getirilmelidir. Kirli 
gereçlerin konacağı uygun büyüklükte tepsiler hazır edilmelidir. Solunum 
sistemi filtreleri inspirasyon ve ekstübasyon hattına, ayrıca entübasyon 
tüpünün hemen sonrasına takılır.

 » Genel anestezi uygulanacak ise hızlı seri indüksiyon önerilmektedir, maske 
ile ventilasyondan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Anestezi indüksiyonu 
odadaki herkesin KKE giydiğine emin olduktan sonra başlamalıdır. 

 » Preoksijenizasyon sırasında, hastanın sekresyonlarından kaçınmak 
amacı ile hastanın burnunun ve ağzının 2 kat ıslak gazlı bez ile örtülmesi 
veya yüzü ve yüz çevresini genişçe kaplayan naylon örtü ile örtülmesi 
önerilmektedir. Islak gazlı bezin hastanın havayolunu tıkamadığına emin 
olunmalıdır. Entübasyon sırasında öksürüğü önlemek için yeterli kas 
gevşemesi sağlanmalıdır.Maske ventilasyon minimize edilmeli, krikoid bası 
uygulanmamalıdır.
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 » Eğer mümkünse videolaringoskop* veya bronkoskop ile oral entübasyon 
önerilmektedir. Eğer entübasyon için direkt laringoskopi yapılacaksa 
öksürmeyi önlemeye ekstra özen gösterilmelidir. Hastanın yüzüne 
eğilmeden, distal kısmı klemplenmiş tüple entübasyon yapılır. Entübasyonun 
zor olduğu düşünülürse tüp içine kılavuz tel yerleştirilmelidir.

 » Endotrakeal tüp tek seferde ideal derinliğe ulaştırılır (sıklıkla ağız kenarı 
22cm), kaf şişirilir (kaçağa izin verilmez), sonra tüp klempi kaldırılır. 
Mümkünse kapnograf ve toraks hareketleri ile endotrekeal tüpün yeri 
doğrulanır. Kapnograf yoksa oskültasyon ile tüp yeri doğrulanabilir. 

 » Ameliyat süresince solunum devresinin bütünlüğü kontrol edilir. Eğer hattın 
ayrılması mutlaka gerekli ise önce tüp klempe edilir ve HME filtresine en 
uzak yerden yapılır.

 » Viral aerosol üretiminin azaltılması amacı ile eğer mümkün ise kapalı 
havayolu aspiratör sistemlerinin kullanılması önerilmektedir. Mümkün değil 
ise, aspirasyon uygulamaları minimumda tutulmalıdır.

Anesteziden uyanma

 » Eğer hasta ekstübasyon kriterlerini sağlıyorsa, ameliyathanede ekstübe 
edilmelidir. Mümkünse kapalı sistem aspirasyon yapılmalıdır. Çıkarılan tüp 
ve diğer bütün hastaya temas etmiş geri dönüşümsüz malzemeler (maske, 
tüp, aspirasyon sistemi, atık uygun atık kutusuna atılmalıdır.

 » 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. 

 » COVID-19’lu hastalar anestezi sonrası derlenme ünitelerine getirilmeden 
doğrudan izole yoğun bakım ünitesine veya servisteki izole odasına 
alınmalıdır. 

 » Bütün yeniden kullanılabilir malzemeler klinik kirli tepsisinde toplanır, 
COVİD-19 uyarıları asılmış olan ve odaya en yakın lavaboya taşınır. Yukarıda 
anlatıldığı üzere giyinmiş ve korunmuş 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 şekilde üzerindekileri çıkarır.
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Hasta transferi

 » COVID-19’lu hasta cerrahi sonrasında stabilse ve yoğun bakım ihtiyacı yok 
ise, doğrudan negatif basınçlı odalara ya da izole servis odalarına alınabilir. 

 » Tek kullanımlık malzemelerin hepsi özenle atık kutusuna atılmalıdır. 
Anestezi makinesi, perfüzörler, defibrilatör gibi ameliyathane odasında 
kullanılan aygıtların naylon örtüsü özenle toplanarak atık kutusuna atılır.

 » Transfer sırasında, ekip ameliyathane dışında da KKE’ları giymelidir. Transfer 
sırasında hasta cerrahi maske takmalıdır. 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 solunum devresine 
bağlanmalıdır ve transfer sonrası solunum devresi atılmalıdır.

 » Ameliyatın ardından anestezi cihazları, tepsileri temizlenmeli ve dezenfekte 
edilmelidir. Bu konuda sağlık bakanlığının hazırladığı temizlik önerileri 
dikkate alınmalı ve öneriler doğrultusunda eğitilmiş ekipler tarafından 
yapılmalıdır.

*Videolaringoskop Kullanımı Sonrası Dezenfeksiyon İşlemi

 » Kullanım sonrası videolaringoskop kapalı kutu içerisinde muhafaza 
edilecek.

 » Dezenfeksiyonu gerçekleştirecek personel KKE olarak önlük, cerrahi maske, 
çift eldiven, gözlük/siperlik kullanmalı. KKE giyme-çıkarma prosedürüne 
uymalı.

 » Blade kısmı çıkarılarak uygun dezenfektan içerisinde 15 dakika bekletilecek.

 » Cihazın kendisi %70 etil alkol ve veya hızlı yüzey dezenfektanı ile bir gazlı bez 
ile ıslatılarak 2 kere temizlenecek. Islatılan gazlı bezle silme işlemi temizden 
kirliye doğru yapılacak. Dezenfektanın cihazın üzerine püskürtülmesinden 
kaçınılmalı.

 » Dezenfektan da bekletilen blade çıkarıldıktan sonra steril su ile yıkanmalı.

 » Laringoskopun parçaları kendiliğinden kuruma için temiz bir ortamda 
bırakıldıktan sonra birleştirilmeli.
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2.17. Engelli Bakım Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri

COVID-19 pandemisi kapsamında Engelli Bakım Merkezlerinde enfeksiyon 
bulaşma riskini azaltmak için önerilen korunma ve kontrol ilkeleri ile uygulamalar 
aşağıda belirtilmiştir:

2.17.1. Engelli Bakım Merkezlerinde genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak 
için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri

 » Engelli bakım merkezlerinde genel yüzey temizliği ve odaların genel 
temizliği (zemin, kapı ve pencereler, vb.) günlük olarak su ve deterjanla 
yapılması yeterlidir.

 » Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin [kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, 
sık dokunulan düğmeler (asansör, aydınlatma vb), telefon ahizesi, TV 
kumandası] ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği 
günde en az iki kez yapılmalıdır. Bu alanların temizliği için, su ve deterjan 
ile temizlik yapıldıktan sonra çamaşır suyuyla temizlik yapılmalıdır. 1/100 
oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) 
veya klor  tablet  (ürün  tarifine göre) kullanılabilir.1/100 sulandırma için, 5 
litre suya yarım küçük çay bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) eklenmelidir.

 » Engelli bakım merkezlerinde odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde 
sık sık havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan 
binaların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde 
düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici 
firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

 »  Oda temizlenirken eldiven kullanılmalıdır. Her odanın temizliğinden hemen 
sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan 
sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

 » Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.

 » Her odada pedallı ve kapaklı çöp kovası bulundurulmalıdır. Eldiven, maske, 
alt bezi gibi kişisel atıkların, ortadan kaldırılmasında malzemeler iç içe iki 
poşete konularak evsel çöpe atılmalıdır.

 » Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su 
ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda 
saklanmalıdır. Mümkünse yiyecek ve içecekler tek kullanımlık kaplarda 
servis edilmelidir.
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 » Çarşaf, havlu gibi tekstil materyalleri en az 60oC’de normal deterjan ile 
çamaşır makinasında yıkanmalıdır.

 » Engelli bakım merkezlerinde bireylerin odalarında ya da bulundukları 
katlarda yemek yemeleri sağlanması önerilir. Binanın fiziki koşullarının 
buna uygun olmaması ve yemekhanenin kullanılması durumunda, temaslı 
takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli 
ve mümkünse aynı kişilerin aynı masada, en az 1 metre mesafeli oturmaları 
sağlanmalıdır.

 » Engelli Bakım Merkezlerinde bireylerin mümkün olduğu ölçüde tek kişilik 
odalarda kalmaları sağlanmalı, sağlanamıyorsa yataklar arasında en az 1,5 
metre mesafe bırakılmalıdır.

 » Özbakım becerilerine sahip olmayan bireylerin oda ve kişisel hijyenlerine 
daha fazla özen gösterilmelidir.

 » Engelli Bakım Merkezlerinde bireylerin kişisel hijyen malzemeleri 
kendilerine ait olmalı, ortak kullanılmamalıdır.

 » Her bir engellinin bakımı sırasında ayrı eldiven kullanılmalı ve her bakımdan 
sonra eller su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde 
yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Temizlikte fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt bulunmaması 
nedeniyle mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) karşı daha etkili 
olduğu öne sürülen birtakım özel ürünler kullanılmamalıdır.

 » Engelli bakım merkezi sakinlerinin günlük ateş ve semptom takipleri, sağlık 
personeli tarafından düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

2.17.2. Engelli Bakım Merkezleri çalışanlarına yönelik öneriler:

 » Engelli bakım merkezlerinde çalışan personele COVID-19 enfeksiyonu ve 
korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

 » Engelli bakım merkezlerindeki çalışanların, günlük ateş ve semptom 
takipleri sağlık personeli tarafından düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır.

 » Bireylerle sosyal mesafenin korunması, arada en az 3-4 adım mesafe 
bulunması sağlanmalıdır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan 
kaçınılmalıdır.

 » Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde 
yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır. 
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Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 
normal sabun yeterlidir.

 » Engelli bakım merkezi sakinlerinin kişisel eşyalarına temas öncesi ve 
sonrası ellerin yıkanması veya el antiseptiği ile el temizliğinin yapılması 
sağlanmalıdır.

 » Solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili standart kişisel korunma önlemleri 
alınmalıdır.

 » Eller ile gözlere, ağıza ve buruna dokunulmamalıdır.

 » Çalışanların tıbbi maskeyi doğru kullanması sağlanmalıdır.

 » Engelli odasına giren ancak kişiye temas etmeyecek olan yemek servis 
personelinin tıbbi maske kullanması gereklidir. Yemek servisi öncesi el 
hijyeni sağlamalıdır.

 » Yemek dağıtımı esnasında engelliye veya çevresine temas olduğu durumda 
el hijyeni sağlanmalıdır.

 » Engelli bakım merkezlerinde aynı kişilerden oluşan 14 günlük vardiyalı 
sistem sürdürülmesi önerilir. Engellilerin mümkün olduğu kadar hep aynı 
personelden hizmet alması sağlanmalıdır.

 » Merkezde çalışan personel, ailesinde ya da yakın çevresinde hasta ya da 
temaslı olması durumunda merkezi haberdar etmelidir.

 » Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) 
bulgusu ve temaslı öyküsü olan personel çalıştırılmamalıdır. Bu personelin 
merkeze girmesine ya da merkezde kalmasına da izin verilmemelidir.

 » Vaka çıkan kurumda COVID-19 semptomu göstermeyen ve temas öyküsü 
olmayan bireylerin kurumda kalması sağlanmalıdır.

2.17.3. Engelli  Bakım  Merkezinde  COVID-19  hastalığı  ile  uyumlu  yakınmalar  
(ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı) olması durumunda;

 » Semptom gelişen bireyler ivedilikle izole edilmeli, tıbbi maske takılmalı, 
sağlık kuruluşlarıyla derhal irtibata geçilmelidir.

 » Engelli Bakım Merkezlerinde kalan bireylerin COVID-19 için yüksek risk 
grubunda olmaları nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, 
solunum sayısı, solunum sıkıntısı, şuur durumu, genel durum bozukluğu 
ve oksijen satürasyonu vb.) bakım merkezi sağlık personeli tarafından yakın 
takip edilmelidir.

 » COVID-19 rehberine göre vaka yönetimi yapılmalıdır.
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 » Hastaneye giden olası vakalara refakat edecek personelin, mümkünse 
bireye merkezde bakım veren, engellinin tanıdığı/bildiği personel olması 
sağlanmalıdır.

 » COVID-19 vakası ile temas eden personelin tıbbi maske takması sağlanmalı 
ve süreç “Sağlık Bakanlığı COVID-19 (SARS-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi”ne 
göre yönetilmelidir.

 » Hastaneye gidene kadarki  dönemde, COVID-19 vakasına muayene  gibi 1 
metreden yakın temas gerektiren işlem yapılacaksa veya bakım verilecekse 
temas ve damlacık izolasyonu önlemleri alınmalı, bu kapsamda tıbbi maske, 
gözlük/yüz koruyucu, önlük, eldiven kullanılmalı ve işlemler sonrasında 
mutlaka eller en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

 » Sağlık personeli, kişisel koruyucu ekipmanların doğru sırada takılması 
(önlük, maske, gözlük/göz koruyucu, eldiven) ve doğru sırayla güvenli 
bir şekilde çıkarılması (eldiven, gözlük/göz koruyucu, önlük, maske) için 
gerekli prosedürleri izlemelidir.

 » Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkarılması sırasında, aktif bir 
şekilde yardım edilmesi kontaminasyon riskini arttıracağından, kişilerin bu 
işleri kendi başlarına yapmaları gerekir. Personelin ekipmanları giyerken 
birbirlerine yardım etmesi önlenmelidir. Ekipmanın çıkarılmasından hemen 
sonra el hijyeni sağlanmalıdır.

 » Birden fazla kişinin kaldığı odalarda, COVID-19 vakası olması durumunda, 
odada kalan diğer bireylerin mümkünse ayrı ayrı boş odalara geçmeleri; 
mümkün değilse aynı odaya (kuruluştaki diğer bireylerden ayrılarak) 
geçmeleri sağlanmalıdır. 14 gün bu odalarda izolasyon ve takipleri 
yapılmalıdır.

 » COVID-19 vakasının kaldığı odanın genel temizliğinin yapılması ve 
havalandırılması sağlanmalıdır. Söz konusu oda bu uygulamalardan en 
erken 12 saat sonra kullanıma açılmalıdır.

 » COVID-19 vakasının odasının temizliği esnasında kullanılan temizlik bezi, 
eldiven vb. malzemeler iç içe iki poşete konularak çöpe atılmalıdır.

2.17.4. Engelli Bakım Merkezlerinde yapılacak diğer düzenlemeler

 » Personelin merkeze girişinde maske takması, el antiseptiği kullanması ve 
ateş kontrolünün yapılması sağlanmalıdır. Ateş, öksürük belirtileri günlük 
olarak sorgulanmalı, kayıt altına alınmalı ve semptomu olanlar bakım 
merkezine alınmamalıdır. Bu ölçüm ve değerlendirmeyi yapan personel 
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tıbbi maske takmalıdır.

 » Merkezde bulunan herkesin sosyal mesafeye dikkat etmeleri sağlanmalıdır.

 » COVID-19 dışında bir başka nedenle hastaneye yatırılmış kişiler merkeze 
geri döndüğünde, tek başına ayrı bir odada izolasyona alınmalı, ortak 
alanları kullanmamalı ve 14 gün boyunca semptomlar açısından takip 
edilmelidir. İzolasyon sürecinde bu kişilerin ruhsal açıdan yıpranmalarını 
önlemek amacıyla odalarında mümkünse TV, bilgisayar sağlanmalı ve 
fiziksel aktivite vb. bireysel aktivite imkanları sunulmalıdır.

 » Merkeze yeni bir başvuru olduğunda yeni gelen bireyin 14 gün süreyle izole 
edilmesi sağlanmalıdır.

 » Zorunlu haller dışında ailelerin, yakınların, merkeze gelen tüm gönüllülerin 
ve aciliyet oluşturmayan diğer bakım görevlilerinin (berber vb.) ziyaretleri 
engellenmelidir.

 » Rehabilitasyon gibi ertelenmesi mümkün olmayan hizmetler için dışardan 
gelen fizyoterapist, ergoterapist vb. görevliler COVID-19 semptomu olması 
durumunda merkeze alınmamalıdır. Semptomu olmayan görevlilerin ise 
engelli bireyler ile yakın teması olacağı için kişisel koruyucu ekipman (maske, 
eldiven) kullanması ve her uygulamadan sonra ekipman değiştirmesi, el 
hijyeni sağlaması zorunludur.

 » Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler merkeze alınmamalı, teslimatlar dış kapıda 
yapılmalıdır.

 » Merkeze dışarıdan yiyecek-içecek alınmamalıdır.

 » Merkez çalışanlarının dinlenme, yemek yeme vb. aktivitelerde sosyal 
mesafeye dikkat etmeleri sağlanmalıdır.

 » Merkeze ulaşımda servis kullanan personel maske takmalı ve seyreltme 
kuralına uygun olarak oturmalıdır.

 » Merkez içinde Sağlık Bakanlığının broşür ve afişlerinin eğitim materyali 
olarak kullanılması sağlanmalıdır.

 » Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her 
kullanımdan sonra uygun temizliği sağlanmalıdır.

2.17.5. Personelin evde kaldığı dönemde alması gereken önlemler

Engelli merkezinde çalışan personelin aynı kişilerden oluşan gruplar halinde 14 
günlük vardiyalarla çalışmaları, vardiya sonrasında da 14 günlük süreci aşağıda 
belirtilen enfeksiyon önleme kurallarına sıkı bir şekilde uyarak evlerinde geçirmeleri, 
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hem kendi hem de bakım verdikleri engelli bireylerin sağlığı açısından hayati önem 
taşımaktadır.

 » Kişilerle sosyal mesafenin korunması ve arada en az 3-4 adım mesafe 
bulunması sağlanmalıdır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan 
kaçınılmalıdır.

 » Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde 
yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır. 
Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 
normal sabun yeterlidir.

 » Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille 
kapatılmalı ve sonrasında mendil çöpe atılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç 
kısmı kullanılmalıdır.

 » Eller ile gözlere, ağza ve buruna dokunulmamalıdır.

 » Evde kalınmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

 » Yakın akraba bile olsalar misafir kabul edilmemeli, zorunlu hallerde misafir 
sayısının 2-3 ile sınırlandırılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat 
edilmelidir.

 » Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

 » Kapı kolları, banyo bataryaları, musluklar, lavabolar gibi sık kullanılan 
yüzeyler su ve deterjanla her gün temizlenmelidir.

 » Kıyafetler en az 60°C’de normal deterjanla yıkanmalıdır.

 » Havlu gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.

 » Toplu taşıma araçlarına binmek, market, pazar yeri gibi kalabalık yerlere 
gitmek zorunda kalındığında maske takarak dışarı çıkılmalıdır.

 » Bol sıvı tüketilmeli, dengeli beslenilmeli, uyku düzenine dikkat edilmeli, 
tütün ve tütün mamulleri ile nargile kullanılmamalıdır.

 » Ateş, öksürük ve nefes darlığı yakınmalarından en az birisinin varlığında 
ALO 184 aranmalıdır.

 » Soğuk algınlığı belirtileri varlığında maske takılmalı; özellikle yaşlılar ve 
kronik hastalığı olanlarla temas edilmemelidir.

 » Personel işe dönmeden 2 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 
COVID-19’a yönelik PCR testi yapılmalıdır. PCR testi negatif çıkanlar işe geri 
dönebilirler.
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2.18. Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Alınacak Önlemler

COVID-19 pandemisi kapsamında Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde 
enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için önerilen korunma ve kontrol ilkeleri ve 
uygulamalar aşağıda belirtilmiştir. 

2.18.1. Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde genel enfeksiyon bulaşma 
riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve 
kontrol ilkeleri 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde genel yüzey temizliği ve odaların 
genel temizliği (zemin, kapı ve pencereler, vb.) günlük olarak su ve deterjanla 
yapılması yeterlidir.

 » Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin [kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, 
sık dokunulan düğmeler (asansör, aydınlatma vb), telefon ahizesi, TV 
kumandası]ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği 
günde en az iki kez yapılmalıdır. Bu alanların temizliği için, su ve deterjan 
ile temizlik yapıldıktan sonra çamaşır suyuyla temizlik yapılmalıdır. 1/100 
oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-
9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılabilir.1/100 sulandırma için, 5 
litre suya yarım küçük çay bardağı sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu 
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) eklenmelidir.

 » Oda temizlenirken eldiven kullanılmalıdır. Her odanın temizliğinden hemen 
sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan 
sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır. 

 » Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır. 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde odalar pencereler açılarak 
düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma 
sistemleri bulunan binaların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu 
sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 
filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

 » Her odada pedallı ve kapaklı çöp kovası bulundurulmalıdır. Eldiven, maske, 
alt bezi gibi kişisel atıkların, ortadan kaldırılmasında malzemeler iç içe iki 
poşete konularak evsel çöpe atılmalıdır.

 » Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su 
ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda 
saklanmalıdır. Mümkünse yiyecek ve içecekler tek kullanımlık kaplarda 
servis edilmelidir.
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 » Çarşaf, havlu gibi tekstil materyalleri en az 60oC’de normal deterjan ile 
çamaşır makinasında yıkanmalıdır.

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde bireylerin odalarında ya 
da bulundukları katlarda yemek yemeleri sağlanmalıdır. Binanın fiziki 
koşullarının buna uygun olmaması ve yemekhanenin kullanılması 
durumunda, temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri 
gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada, en az 
1 metre mesafeli oturmaları sağlanmalıdır. 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde bireylerin mümkün olduğu 
ölçüde tek kişilik odalarda kalmaları sağlanmalı, sağlanamıyorsa yataklar 
arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.

 » Özbakım becerileri yeterli olmayan bireylerin oda ve kişisel hijyenlerine 
daha fazla özen gösterilmelidir.

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde bireylerin kişisel hijyen 
malzemeleri kendilerine ait olmalı, ortak kullanılmamalıdır.

 » Her bir yaşlının bakımı sırasında ayrı eldiven kullanılmalı ve her bakımdan 
sonra eller su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde 
yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Temizlikte fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt bulunmaması 
nedeniyle mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) karşı daha etkili 
olduğu öne sürülen birtakım özel ürünler kullanılmamalıdır.

2.18.2. Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri çalışanlarına yönelik öneriler

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri çalışan personele COVID-19 
enfeksiyonu ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerinin ateş ve semptom takipleri 
sağlık personeli tarafından düzenli olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

 » Bireylerle sosyal mesafenin korunması, arada en az 3-4 adım mesafe 
bulunması sağlanmalıdır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan 
kaçınılmalıdır. 

 » Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde 
yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerinin kişisel eşyalarına temas 
öncesi ve sonrası ellerin yıkanması veya el antiseptiği ile el temizliğinin 
yapılması sağlanmalıdır. 
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 » Solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili standart kişisel korunma önlemleri 
alınmalıdır.

 » Eller ile gözlere, ağıza ve buruna dokunulmamalıdır. 

 » Çalışanların tıbbi maskeyi doğru kullanması sağlanmalıdır. 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerinin odasına giren ancak kişiye 
temas etmeyecek olan yemek servis personelinin tıbbi maske ve eldiven 
kullanması gereklidir. 

 » Yemek dağıtımı esnasında bireye veya çevresine temas olduğu durumda 
eldiven çıkarılmalı ve hemen el hijyeni sağlanmalıdır. 

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde aynı kişilerden oluşan 14 günlük 
vardiyalı sistem sürdürülmelidir. Yaşlıların hep aynı personelden hizmet 
alması sağlanmalıdır.

 » Merkezde çalışan personel, ailesinde ya da yakın çevresinde hasta ya da 
temaslı olması durumunda merkezi haberdar etmelidir. 

 » Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı 
vb.) bulgusu ve temaslı öyküsü olan personel izolasyon süresi boyunca 
çalıştırılmamalıdır. Bu personelin merkeze girmesine ya da merkezde 
kalmasına da izin verilmemelidir.

 » Vaka çıkan kurumda COVID-19 semptomu göstermeyen ve temas öyküsü 
olmayan bireylerin kurumda kalması sağlanmalıdır.

2.18.3. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde COVID-19 hastalığı ile uyumlu 
yakınmalar (ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı) olması durumunda

 » Semptom gelişen bireyler ivedilikle izole edilmeli, tıbbi maske takılmalı, 
sağlık kuruluşlarıyla derhal irtibata geçilmelidir.

 » Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezinde kalan bireylerin COVID-19 için yüksek 
risk grubunda olmaları nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, 
solunum sayısı, solunum sıkıntısı, şuur durumu, genel durum bozukluğu ve 
oksijen satürasyonu vb.) bakım merkezi sağlık personeli tarafından yakın 
takip edilmelidir.

 » Olası vakalar COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir.

 » Hastaneye giden olası vakalara refakat edecek personelin, mümkünse 
bireye merkezde bakım veren, yaşlının tanıdığı/bildiği personel olması 
sağlanmalıdır.

 » COVID-19 vakası ile temas etmiş personelin 14 gün izole edilmesi gerekir.
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 » Olası COVID-19 vakası ile temas eden personelin tıbbi maske takması 
sağlanmalı ve süreç “Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi”ne göre 
yönetilmelidir

 » Hastaneye gidene kadarki dönemde olası COVID-19 vakasına muayene 
gibi 1 metreden yakın temas gerektiren işlem yapılacaksa veya bakım 
verilecekse temas ve damlacık izolasyonu önlemleri alınmalı, bu kapsamda 
tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, önlük, eldiven kullanılmalı ve işlemler 
sonrasında mutlaka eller en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

 » Sağlık personeli, kişisel koruyucu ekipmanların doğru sırada takılması 
(önlük, maske, gözlük/göz koruyucu, eldiven) ve doğru sırayla güvenli 
bir şekilde çıkarılması (eldiven, gözlük/göz koruyucu, önlük, maske) için 
gerekli prosedürleri izlemelidir.

 » Kişisel koruyucu ekipmanların takılması ve çıkarılması sırasında aktif bir 
şekilde yardım edilmesi kontaminasyon riskini arttıracağından kişilerin bu 
işleri kendi başlarına yapmaları gerekir. Personelin ekipmanları giyerken 
birbirlerine yardım etmesi önlenmelidir. Ekipmanın çıkarılmasından hemen 
sonra el hijyeni sağlanmalıdır. 

 » Birden fazla kişinin kaldığı odalarda COVID-19 vakası olması durumunda, 
odada kalan diğer bireylerin mümkünse ayrı ayrı boş odalara geçmeleri; 
mümkün değilse aynı odaya (kuruluştaki diğer bireylerden ayrılarak) 
geçmeleri sağlanmalıdır. 14 gün bu odalarda izolasyon ve takipleri 
yapılmalıdır.

 » COVID-19 vakasının kaldığı odanın genel temizliğinin yapılması ve 
havalandırılması sağlanmalıdır. Söz konusu oda bu uygulamalardan en 
erken 12 saat sonra kullanıma açılmalıdır.

 » COVID-19 vakasının odasının temizliği esnasında kullanılan temizlik bezi, 
eldiven vb. malzemeler iç içe iki poşete konularak çöpe atılmalıdır. 

2.18.4. Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde yapılacak diğer düzenlemeler 

 » Personelin merkeze girişinde maske takması, el antiseptiği kullanması ve 
ateş kontrolünün yapılması sağlanmalıdır. Ateş, öksürük belirtileri günlük 
olarak sorgulanmalı ve semptomu olanlar bakım merkezine alınmamalıdır. 
Bu ölçüm ve değerlendirmeyi yapan personel tıbbi maske takmalıdır. 

 » Merkezde bulunan herkesin sosyal mesafeye dikkat etmeleri sağlanmalıdır. 

 » COVID-19 dışında bir başka nedenle hastaneye yatırılmış kişiler merkeze 
geri döndüğünde, tek başına ayrı bir odada izolasyona alınmalı, ortak 
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alanları kullanmamalı ve 14 gün boyunca semptomlar açısından takip 
edilmelidir. İzolasyon sürecinde bu kişilerin ruhsal açıdan yıpranmalarını 
önlemek amacıyla odalarında mümkünse TV, bilgisayar sağlanmalı ve 
fiziksel aktivite vb. bireysel aktivite imkanları sunulmalıdır. 

 » Merkeze yeni bir başvuru olduğunda yeni gelen bireyin 14 gün süreyle izole 
edilmesi sağlanmalıdır.

 » Zorunlu haller dışında ailelerin, yakınların, merkeze gelen tüm gönüllülerin 
ve aciliyet oluşturmayan diğer bakım görevlilerinin (berber vb.) ziyaretleri 
engellenmelidir. 

 » Rehabilitasyon gibi ertelenmesi mümkün olmayan hizmetler için dışardan 
gelen fizyoterapist, ergoterapist, vb görevliler COVID-19 semptomu olması 
durumunda merkeze alınmamalıdır. Semptomu olmayan görevlilerin ise 
bireyler ile yakın teması olacağı için kişisel koruyucu ekipman (maske, 
eldiven) kullanması ve her uygulamadan sonra ekipman değiştirmesi, el 
hijyeni sağlaması zorunludur.

 » Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler merkeze alınmamalı, teslimatlar dış kapıda 
yapılmalıdır.

 » Merkeze dışarıdan yiyecek-içecek alınmamalıdır. 

 » Merkez çalışanlarının dinlenme, yemek yeme vb. aktivitelerde sosyal 
mesafeye dikkat etmeleri sağlanmalıdır. 

 » Merkeze ulaşımda servis kullanan personel maske takmalı ve seyreltme 
kuralına uygun olarak oturmalıdır. 

 » Merkez içinde Sağlık Bakanlığının broşür ve afişlerinin eğitim materyali 
olarak kullanılması sağlanmalıdır.

 » Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her 
kullanımdan sonra uygun temizliği sağlanmalıdır.

2.18.5. Personelin izolasyon kuruluşunda/evde kaldığı dönemde alması 
gereken önlemler

Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri sakinleri COVID-19 açısından en hassas 
grupları oluşturmaktadır. Bu nedenle merkezlerde çalışan personelin aynı kişilerden 
oluşan gruplar halinde 14 günlük vardiyasını takiben mümkünse İl Pandemi Kurulu 
tarafından belirlenen izolasyon kuruluşunda 14 gün kalması öncelikle sağlanmalıdır. 
İzolasyon kuruluşunun mümkün olamadığı durumlarda merkez çalışanlarına 
vardiya sonrasındaki 14 günlük süreci evlerinde geçirmelerine izin verilebilir.
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Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde çalışanların vardiya sonrası 14 günlük 
süreci izolasyon kuruluşunda veya evlerinde geçirmeleri durumunda aşağıda 
belirtilen enfeksiyon önleme kurallarına sıkı bir şekilde uymaları hem kendi hem 
de bakım verdikleri bireylerin sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır.

 » Kişilerle sosyal mesafenin korunması ve arada en az 3-4 adım mesafe 
bulunması sağlanmalıdır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan 
kaçınılmalıdır. 

 » Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde 
yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır. 
Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 
normal sabun yeterlidir. 

 » Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille 
kapatılmalı ve sonrasında mendil çöpe atılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç 
kısmı kullanılmalıdır. 

 » Eller ile gözlere, ağza ve buruna dokunulmamalıdır. 

 » Evde kalınmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. 

 » Yakın akraba bile olsalar misafir kabul edilmemeli, zorunlu hallerde misafir 
sayısının 2-3 ile sınırlandırılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat 
edilmelidir. 

 » Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. 

 » Kapı kolları, banyo bataryaları, musluklar, lavabolar gibi sık kullanılan 
yüzeyler su ve deterjanla her gün temizlenmelidir. 

 » Kıyafetler en az 60°C’de normal deterjanla yıkanmalıdır.

 » Havlu gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalıdır. 

 » Toplu taşıma araçlarına binmek, market, pazar yeri gibi kalabalık yerlere 
gitmek zorunda kalındığında maske takarak dışarı çıkılmalıdır. 

 » Bol sıvı tüketilmeli, dengeli beslenilmeli, uyku düzenine dikkat edilmeli, 
tütün ve tütün mamulleri ile nargile kullanılmamalıdır. 

 » Ateş, öksürük ve nefes darlığı yakınmalarından en az birisinin varlığında 
ALO 184 aranmalıdır. 

 » Soğuk algınlığı belirtileri varlığında maske takılmalı; özellikle yaşlılar ve 
kronik hastalığı olanlarla temas edilmemelidir. 

 » Personel işe dönmeden 2 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 
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COVID-19’a yönelik PCR testi yapılmalıdır. PCR testi negatif çıkanlar işe geri 
dönebilirler.
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2.19. COVID-19 Pandemi Sürecinde Radyoloji Ünitelerinde Enfeksiyon 
Kontrolü

Radyolojik inceleme sürecinde yapılan görüntülemenin tanıya olacak katkısı ve bu 
süreçte gelişebilecek COVID-19 riski yönünden kar /zarar oranı gözetilerek tetkik 
planlanmalıdır. Hasta ya da sağlık çalışanı için COVID-19 gelişme ve COVID-19 
ilişkili ölüm riski, ön tanı düşünülen hastalık ve buna bağlı ölüm riskinden yüksekse 
radyolojik görüntüleme ertelenmelidir. Acil olmayan tüm görüntüleme işlemleri 
önem sırasına göre kategorize edilerek günlük çalışma programında yer almalıdır. 

Grup 1: Acil tanı ve müdahaleler

Grup 2: Belli bir süre içinde yapılabilecek, aciliyeti olmayan görüntülemeler

Grup 3: Elektif tanı ve taramalar

Grup 4: Araştırma amaçlı tetkikler

COVID-19 salgın döneminde radyoloji ünitelerine gönderilen tüm hastalar hastalık 
açısından şüpheli kabul edilerek enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. COVID-19 
hastasına, KKE kullanmaksızın 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun süreli aynı 
ortamda bulunmak, damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 için yakın temas kabul 
edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları 
sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile de bulaşabilmektedir. Bu nedenle 
radyolojik tanı ünitelerinde COVID-19 enfeksiyon kontrolüne yönelik aşağıda 
belirtilen standart, temas ve damlacık önlemleri alınmalıdır. 

1. Radyoloji ünitelerinde çalışan personel, COVID-19’a karşı kurum enfeksiyon 
kontrol komitesinin belirlediği düzenleme ve önlemler doğrultusunda 
çalışmalıdır.

2. Radyoloji ünitelerinde çalışan personel, COVID-19’a karşı kurum enfeksiyon 
kontrol komitesinin belirlediği düzenleme ve önlemler doğrultusunda 
çalışmalıdır.

3. Tüm personele COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler vermeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

4. Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan materyaller 
ile uyumlu olmalıdır.

5. Tüm görüntüleme randevuları hasta giriş-çıkış ve odanın temizliği ve 
dezenfeksiyonu ile havalandırmaya olanak sağlayacak süre göz önüne 
alarak düzenlenmelidir.

6. Bekleme salonunda tüm hasta ve yakınları hastanın her yönüne en az 1 
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metre olacak şekilde yerleştirilmeli, bekleyen hasta, hasta yakını ve görevli 
personelin tümü maske takmalıdır. 

7. Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu önlük, tıbbi maske, 
eldiven, gözlük/yüz koruyucu) hazır bulundurulmalıdır.

8. COVID-19 hastası tıbbi maske takmalıdır.

9. Sağlık çalışanı, COVID-19 hastasına, çekim sırasında hastadan en az 1 metre 
uzak olacak şekilde bulunmalıdır. Eğer 1 m ve daha yakın olması gerekirse 
önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır.

10. Eldivenin doğru bir şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım 
sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler 
kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve el 
hijyenine özen gösterilmelidir.

11. El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı 
veya alkol içeren el antiseptiği ile en az 20 saniye ovulmalıdır.

12. Her hasta odadan çıkarıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. 
Temizlik özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır.  Su ve deterjanla 
temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan 
kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. 
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas 
yüzeyler için %70 lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için 
kullanılabilir. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kağıt havlu 
kullanarak temizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681- 52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile 
dezenfeksiyon yapılır, kuruyana kadar beklenir.

13. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

14. Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve gözlük/yüz 
koruyucu kullanmalıdır.

15. Hasta atıkları tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

16. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra yeni hasta alınabilir.
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2.19.1. Direkt grafi ünitelerinde COVID-19 enfeksiyon kontrol önlemleri

COVID olgularının direkt grafi incelemeleri mümkünse portable grafi cihazı ile izole 
edildikleri ortamda yapılmalıdır.

Diğer hastalara ait çekimler normal direkt grafi odalarında yapılabilir. Tüm çekimler 
sırasında sağlık personeli ve hastalar cerrahi maske takmalıdır.

Her hastadan sonra kullanılan cihaz ve temas edilen yüzeyler temizlenip dezenfekte 
edilmelidir.

2.19.2. Bilgisayarlı Tomografi ünitelerinde COVID-19 enfeksiyon kontrol 
önlemleri

COVID 19 vakalarında toraks BT kullanımı

COVID 19 vakalarında BT görüntüleme üniteleri olabildiğince hasta trafiğinden 
uzak ünitede çekilmelidir.  Mümkünse, bir cihaz COVID hastaları için tahsis edilmeli, 
BT çekilecek diğer hasta trafiğinden ayrılmalıdır. Bu BT odasının izole edilebilmesi 
için girişe bariyer konulmalıdır. Aynı şekilde BT odası ile çekim/teknik oda arasında 
da bariyer oluşturulmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra yeni 
hasta alınabilir.

2.19.3. Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme ünitelerinde COVID-19 enfeksiyon 
kontrol önlemleri

1. Randevular temizlik, dezenfeksiyona ve havalandırmaya olanak verecek 
şekilde ayarlanmalıdır.

2. MR cihazlarının üretici firma önerilerine göre temizlik ve dezenfeksiyonu 
yapılmalıdır.

3. COVID-19 hastası MR ünitesine metal (burun kısmındaki metal bantlar) 
içermeyen tıbbi maske ile MR cihazına alınmalıdır. Metal bant varsa geçici 
süre ile maske üzerindeki metal bant çıkartılıp, maske buruna flaster ile 
yapıştırılarak hasta MR ünitesine indirilmelidir.

4. Trakeostomili hastalarda yüz maskesi trakeostomi üzerine takılmalıdır.

5. MR ünitesindeki görevli personelin giyeceği KKE üzerinde, MR için uygun 
olmayan metal içerik (metal bant, düğme vb.) bulunmamalıdır.

2.19.4. Ultrasonografik işlemlerde COVID-19 enfeksiyon kontrol önlemleri

COVID-19 bulaşını önlemek için aşağıdaki önlemlerin alınması gereklidir.

1. Ultrasonografi cihazları taşınabilir olduğundan, virüs bulaşını önlemek 
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amacıyla cihaz; COVID-19 vakasının bulunduğu yere götürülerek tetkik 
yapılmalı, olanak varsa bir ultrason cihazı sadece bu hastalara tahsis 
edilmelidir.

2. Ultrason uygulayacak sağlık çalışanı ile işlem yapılacak hastaya tıbbi maske 
takılmış olmalıdır.

3. COVID-19 hastasına ultrasonografi yapılacaksa kişisel koruyucu ekipman 
sağlık çalışanı tarafından tam olarak giyildikten sonra hasta odaya alınmalıdır.

4. Entübe edilmiş, nazal oksijen desteği altında tetkike gelen COVID-19 
hastalarının değerlendirmesi sırasında sağlık çalışanı N95/FFP2 maske, 
gözlük/ yüz koruyucu, önlük ve eldiven kullanılmalıdır.

5. Tüm ultrasonografik tetkiklerde sağlık çalışanı her hasta için tek kullanımlık 
steril olmayan eldiven giymelidir. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası 
eldiven çıkartılmasını takiben eller 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı ya 
da alkol bazlı el antiseptiği ile ovulmalıdır. Eldiven ile ultrasonografi odası 
dışına çıkılmamalıdır.

6. Ultrasonografi odasına gerekmedikçe yardımcı personel, hemşire, refakatçi, 
stajyer vb. alınmamalıdır.

7. Ultrasonografi yaparken tek el probu ile hasta üzerinde çalışırken diğer el 
cihazda klavye üzerinde olmalı ve çapraz bulaşı önlemek amacıyla eller 
klavye ve probda sabit kalmalıdır. Mümkünse her hasta işleminde probun 
üzerine tek kullanımlık kılıf takılmalı, takılamadığı durumlarda her hastadan 
sonra cihazın, üretici firma önerilerine göre temizlik ve dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır.

Kaynaklar
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2.19.5. Ekokardiyografik işlemlerde COVID-19 açısından dikkat edilecek 
noktalar

1. Transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi (TEE) ve stress 
ekokardiyogram tetkikleri yapılmaya başlanabilir. İldeki COVID-19 
prevalansı, göz önünde bulundurularak çalışma düzeni oluşturulmalıdır. 
Öncelik acil vakalara verilmeli ardından pandemi süresince ertelenmiş 
hastalar davet edilmelidir. 

2. TEE sırasında aerosolizasyon sonucu SARS-CoV-2 bulaş olasılığı yüksek 
olduğundan bu işlem öncesi COVID-19 semptom sorgulaması ve COVID-19 
PCR testi istenmelidir. 

3. TEE, egzersiz ekokardiyografi, dobutamin stress ekokardiyogramı yapan 
kişi KKE tam olarak (N95/FFP2 maske, eldiven, gözlük/yüz koruyucu, 
önlük) giymelidir. 

4. TEE, stress ekokardiyografi ve egzersiz ekokardiyografi tetkikleri sonrasında 
hastanın dinlenmesi de aynı odada yapılacağından bu 3 test için hasta 
başına ortalama 75 dk. zaman ayrılmalıdır. İlerleyen zaman içinde personel 
de duruma adapte olduktan sonra iki hasta arası süre kısaltılabilir.

5. COVID-19 vakalarının ekokardiyografik işlemleri hasta odalarında 
yapılmalıdır.

6. Transtorasik ekokardiyografik inceleme süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.

7. Entübe edilmiş, nazal oksijen desteği altında tetkike gelen COVID-19 
hastalarının değerlendirmesi sırasında sağlık çalışanı N95/FFP2 maske, 
gözlük/ yüz koruyucu, önlük ve eldiven kullanılmalıdır.

8. Tüm ekokardiyografilerde sağlık çalışanı her hasta için tek kullanımlık 
steril olmayan eldiven giymelidir. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası 
eldiven çıkartılmasını takiben eller 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı ya da 
alkol bazlı el antiseptiği ile ovulmalıdır. Eldiven ile ekokardiyografi dışına 
çıkılmamalıdır.

9. Ekokardiyografi odasına gerekmedikçe yardımcı personel, hemşire, 
refakatçi, stajyer vb. alınmamalıdır.

10. Ekokardiyografi yaparken, tek el ekokardiyografi probu ile hasta üzerinde 
çalışırken, diğer el cihazda klavye üzerinde olmalı ve çapraz bulaşı 
önlemek amacıyla eller klavye ve probda sabit kalmalıdır. Mümkünse her 
hasta işleminde probun üzerine tek kullanımlık kılıf takılmalı, takılamadığı 
durumlarda her hastadan sonra cihazın, üretici firma önerilerine göre 
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temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Kaynaklar
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2019 (COVID-19) Pandemic [published online ahead of print, 2020 
May 6]. J Am Coll Radiol. 2020;S1546-1440(20)30510-X. doi:10.1016/j.
jacr.2020.05.001.  https://www.jacr.org/article/S1546-1440(20)30510-X/
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2.20. COVID-19 Pandemisi Sürecinde Nükleer Tıp Ünitelerinde Enfeksiyon 
Kontrolü

Nükleer tıp uzmanları, hemşireler ve teknisyenler genellikle COVID-19’a maruz 
kalma riski yüksek olan çalışanlardır. COVID-19 hasta veya inkübasyon dönemindeki 
taşıyıcılardan korunmasız yakın temas sırasında solunum damlacıkları veya 
kontamine cisimler yoluyla bulaşabilir. Nükleer Tıp, uygulanan görüntüleme 
yöntemleri ve radyonüklit tedavilerin (RNT) büyük çoğunluğunun elektif olması ve 
çoğunlukla ayakta tedaviye eğilim olması nedeni ile diğer branşlara göre kısmen 
şanslıdır. Ayrıca, yeni yapılacak çalışmalar genellikle COVID-19 için taraması 
yapılmış, yatan hastalar olacağı için nükleer tıp çalışanları gereken önlemleri 
alma şansına sahip olacaktır. Fakat, taşınabilir tek foton emisyon bilgisayarlı 
tomografi (SPECT) veya pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/
BT) aletlerinin olmaması en önemli risktir. Personele ve hastalara COVID-19 
bulaşmasını önlemede telefonla randevu verilebilmesi, enfekte veya şüpheli 
hastaların saptanmasına yardımcı olacağı için nükleer tıp bölümlerinde salgın 
gelişmesini kısmen önleyecektir. Başvuru anında COVID-19 tanısı almamış ve 
hastalık açısından şüpheli öyküsü olmayan asemptomatik hastaların olabileceği 
düşünüldüğünde virüsle karşılaşma riski vardır.

1. Nükleer Tıp Ünitelerinde çalışan personel, COVID-19’a karşı kurum 
enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği düzenleme ve önlemler 
doğrultusunda çalışmalıdır.

2. Nükleer Tıp Ünitelerinde çalışan personel, COVID-19’a karşı kurum 
enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği düzenleme ve önlemler 
doğrultusunda çalışmalıdır.

3. Tüm personele COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler vermeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

4. Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan materyaller 
ile uyumlu olmalıdır.

5. Departman içi el yıkama ve iyi solunum hijyeni önlemlerini teşvik etmek için 
çeşitli görsellerden (broşür, hastane içi televizyon yayını gibi) yararlanılabilir.

6. Tüm görüntüleme randevuları hasta giriş-çıkış ve odanın temizliği ve 
dezenfeksiyonu ile havalandırmaya olanak sağlayacak süre göz önüne 
alarak düzenlenmelidir.

7. Bekleme salonunda tüm hasta ve yakınları hastanın her yönüne en az 1 
metre olacak şekilde yerleştirilmeli, bekleyen hasta, hasta yakını ve görevli 
personelin tümü maske takmalıdır. 
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8. Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu önlük, tıbbi maske, 
eldiven, gözlük/yüz koruyucu) hazır bulundurulmalıdır.

9. COVID-19 hastası tıbbi maske takmalıdır.

10. Sağlık çalışanı, COVID-19 hastasına, çekim sırasında hastadan en az 1 metre 
uzak olacak şekilde bulunmalıdır. Eğer 1 m ve daha yakın olması gerekirse 
önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır.

11. Eldivenin doğru bir şekilde kullanımı, kullanım öncesinde ve kullanım 
sonrasında el hijyeni sağlanması çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler 
kontaminasyona yol açacağından hasta çevresine dokunmamaya ve el 
hijyenine özen gösterilmelidir.

12. El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı 
veya alkol içeren el antiseptiği ile en az 20 saniye ovulmalıdır.

13. El antiseptiklerinin çalışma alanında olması sağlanmalıdır.

14. Her hasta odadan çıkarıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

2.20.1. Hasta Başvurusu 

1. Tüm görüntüleme randevuları hasta giriş-çıkış ve odanın temizliği ve 
dezenfeksiyonu ile havalandırmaya olanak sağlayacak süre göz önüne 
alarak düzenlenmelidir.

2. Yeni randevu verilecek olgularda, Nükleer Tıp Kliniği’ne hastayı refere eden 
sorumlu klinisyen ya da yardımcı hekimden hastanın COVID-19 şüphesi 
olup olmadığına ve daha önceki hastalıklarına dair ayrıntılı bilgi vermesi 
istenmelidir.

3. İlk başvuru, eğer mümkünse öncelikle telefonla kabul edilmeli ve sorgulama 
yapılmalıdır. 

4. Telefonla randevu verilmesi mümkün değilse, nükleer tıp sekreterliğinde 
hastaların HES kodu sorgulaması yapılmalıdır.   

5. Hasta başvurularını karşılayan, randevu veren ve gerekli evrak alışverişini 
sağlayan ön danışma personelinin COVID-19 bulaş riskine karşı uygun 
eğitime alınması gerekir. 

6. Mümkünse, COVID-19 testlerinin sonuçları elde edilinceye kadar hasta 
işlemlerinin (tanısal veya tedavi amaçlı) ertelenmelidir. 

7. Birden fazla sekreter varsa çalışma desklerinin 1 metre mesafe ile 
yerleştirilmesi, benzer şekilde hasta ve hasta yakınları ile aralarında 1 metre 
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mesafe olacak şekilde danışma deski önünde bariyer oluşturulması önerilir. 

2.20.2. Kayıt Kabul Salonu Bekleme Alanı 

1. Bekleme yerleri el yıkama alanlarına erişilebilir olmalı, maskelerin kolay 
erişilebilir olması sağlanmalıdır. 

2. Koronavirüsün hastaya bulaşma riski bir (1) metre içinde arttığından, 
bekleyen hastaların oturma yerleri arasında mesafe olması için bekleme 
alanının yeterli boyuta sahip olması gerekir. Yeterli boyut kavramı her 
kliniğin günlük hasta yüküne göre farklılık gösterecektir. Hastalar arasında 1 
metre mesafeyi sağlayamayacak Nükleer Tıp Klinikleri’nde, başvuran hasta 
ve/veya hasta yakınlarının klinik dışında izolasyon mesafesini koruyarak 
bekletilmesi; ya da hastaların tek tek ve bekleme alanında izdiham 
yaratmayacak şekilde alınması düşünülebilir. Ya da bekleme salonu alanına 
göre randevulu hasta sayısının sınırlandırılması önerilir.

Hasta İşlem İçin Çağrılmışsa; 

1. Nükleer tıp teknisyeni/teknikeri veya hemşireler gibi nükleer tıp ön 
personeli, enfekte hastalarla en yakın temasta olacak kişilerdir. 

2. Damar yolunun açılması için fiziksel temas kaçınılmaz olduğu ve hasta 
ile önemli uzunlukta zaman geçirilebileceği için olasılıkla enfekte olmuş 
hastaların bu adımdan önce tanımlanması çok önemlidir. Bu nedenle, 
olguların anamnezlerine COVID-19 enfeksiyonu açısından değerlendirme 
bilgileri eklenmelidir 

3. Personelin uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması zorunludur 
(önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, eldiven). 

2.20.3. Radyofarmasötik Uygulandıktan Sonra Bekleme Odaları 

Nükleer tıp görüntülemeleri ve prosedürlerinin çoğu, radyofarmasötik 
uygulanmasını takiben birkaç dakikadan birkaç saate kadar süren bir işlem süresi 
gerektirir. Bu süre zarfında, 

1. Ayrı radyoaktif hasta alanlarında (PET hastaları) veya ortak bekleme 
odalarında (gama kamera hastaları) bulunan hastalar arasında COVID- 19 
bulaşının engellenmesi için hastalar arası en az 1 metre mesafe korunmalıdır. 

2. Oda boyutuna göre bekleyen hasta sayısının sınırlandırılması önerilir. 

3. İlk kayıt sonrası bekleme alanındaki radyoaktif olmayan hastalar ve yakınları 
için tanımlanan önlemlere benzer önlemler radyofarmasötik uygulandıktan 
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sonraki diğer tüm aşamalar için geçerli olacaktır. Öncelikle hastaların tıbbi 
maske takması sağlanmalıdır.

4. Hasta görüntülemesi bittikten sonra tarayıcıların ve oda yüzeylerinin 
dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 

2.20.4. Nükleer Tıp Personelinin Güvenliği

1. COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi 
belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel 
izolasyon süresi boyunca çalıştırılmamalıdır.

2. Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi 
belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık birimine 
yönlendirilmelidir. Semptom gelişen kişiler COVID-19 olası vaka tanımına 
uygun şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Hastalığı Rehberi’ne göre 
yönetilir. 

3. Personel vardiyalı çalıştırılarak çalışma ortamında aynı anda az sayıda 
personelin bulunması sağlanmalıdır. 

4. Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalıdır. 

5. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmelidir. 

6. Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin 
korunması ve maske takılmasın sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

7. Asemptomatik enfekte personel olması olasılığına karşı çalışanların 
dinlenme zamanları ayarlanarak bir arada olmaları engellenmelidir.

8. Personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli, yemekler toplu halde 
yenmemelidir. 

9. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini 
sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 
ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik 
içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

10. Bulaşma riskini azaltmak için personelini dönüşümlü çalışacak ekiplere 
ayırmayı düşünebilir. 

11. Acil durum ve iş sürekliliği planı geliştirilmelidir.
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2.20.5. Pandemi Sırasında Radyonüklitlerle Tanısal ve Tedavi Amaçlı 
Uygulamalara Yönelik Öneriler 

A. Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi (MPS)

1. Asemptomatik hasta olasılığı nedeniyle efor stres testi yerine, hasta kliniği 
uygunsa ve kesin kontrendikasyon kriterleri yoksa, farmakolojik stres 
testi (özellikle vazodilatatör ajanlarla) yapılması hasta ile geçirilen süreyi 
kısaltarak personelin olası enfeksiyondan korunmasını sağlayabilir.

2. Ancak, farmakolojik stres sırasında intravenöz yolla stres ajanı 
uygulanacağından hastaya 1 metreden daha yakın mesafede olunacağı 
unutulmamalı ve KKE kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Mümkünse 
kurşun yelek üzerine tek kullanımlık giysi giyilmesi, işlem sırasında kullanılan 
malzemeler ve giysilerin uygun şekilde dezenfekte edilmesi önerilir. 

B. Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi 

COVID-19 hastalarında en sık yüksek ateş, öksürük, miyalji ve halsizlik bulguları 
görülmektedir. Yayınlanan çalışmalarda hastalarda akciğerlerde bilateral ve 
çoğunlukla birden fazla lobda pnömoni geliştiği rapor edilmiştir. 

Yüksek ateşi olmayan PE şüpheli hastalar SPECT/BT aleti olmayan kliniklerde, 
COVID-19 pnömoni olasılığı yönünden öncelikle akciğer BT görüntülemeye 
yönlendirilmeli ve ardından eğer gerekirse akciğer perfüzyon sintigrafisi 
çekilmelidir. Akciğer planar veya SPECT perfüzyon görüntüleri eş zamanlı akciğer 
BT görüntüleri ve klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir 

SPECT/BT bulunan kliniklerde akciğer perfüzyon çalışmasında elde edilen BT 
görüntülerinde akciğerlerin özellikle posterior ve periferik alanlarının COVID-19 
pnömonisi bulguları yönünden dikkatli incelenmesi erken tanıda faydalı bilgiler 
sunacaktır.

COVID-19 pnömonisi düşündüren bulgular (segmental dağılıma uymayan, kama 
şeklinde olmayan, parankimal hastalığı düşündüren) saptandığı taktirde akciğer 
ventilasyon çalışması yapılmamalıdır. Pnömoni bulguları PE bulgularına eşlik 
edebilir. Her iki durumda da hastalara tanısal akciğer BT görüntüleme yapılması 
gerekir. Şüpheli enfekte olgularda önerilen akış şeması takip edilmelidir. Akciğer 
perfüzyon sintigrafisi için, 15–100 µm boyutundaki Tc-99m MAA (makroagregat) 
kullanılır. Partikül dağılımı, gerçek bölgesel akciğer perfüzyonunu gösterir. Akciğer 
perfüzyon ajanı MAA pulmoner kapillerler ve prekapiller arteriollerde blokaj yapar. 
Bu nedenle, enjekte edilecek partikül sayısı önemlidir. Normalde 100 000-500 000 
(ideali 400 000) partikül uygulanması önerilir. Ancak, bölgesel perfüzyonu gösteren 
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uniform aktivite dağılımı için en az 60 000 partikül yeterlidir. Akciğerlerde bulunan 
kapiller ve prekapiller arteryollerin sayısı düşünüldüğünde, uygulanan MAA 
partikülleri pulmoner damarların çok küçük bir kısmında emboliye neden olacaktır. 
Yine de, akciğerlerde şiddetli hasara neden olabilen COVID-19 pnömonisi olasılığı 
düşünülerek yaygın mikroemboli oluşturmaktan kaçınılması ve iyi kalitede görüntü 
eldesini sağlayacak en az sayıda MAA partikülünün (60 000 partikül) uygulanması 
önerilir 

COVID-19 dahil tüm viral ve bakteriyel enfeksiyonların ventilasyon aletleri aracılığı 
ile bulaşma riski vardır. Ayrıca, akciğer ventilasyon işlemi sırasında aerosol ve 
mikrodamlacık oluşumu artabileceğinden salgın süresince PE ön tanılı olgulara 
akciğer ventilasyon çalışması kesinlikle yapılmamalı ve gerekiyorsa perfüzyon 
çalışması ile yetinilmelidir 

C. Hibrid Görüntülemeler 

1. COVID-19 ile ilişkili pnömoninin BT bulgularına ait artan sayıda rapor ve yakın 
zamanda F-18-florodeoksiglukoz (FDG) PET/BT çalışmalarında COVID-
19’u düşündüren tesadüfi BT bulguları hakkında yapılan 4 (dört) olguluk bir 
yayın vardır. Bu yayında ve akciğerde kitle lezyonu nedeniyle FDG PET/
BT yapılan birer olguda COVID-19 saptanmıştır (17-19). 2. Başka nedenlerle 
F-18-FDG PET/BT yapılan olgularda interlobular septal kalınlaşma ve 
yüksek metabolik aktivite gösteren buzlu cam dansiteli alanlar saptandığı 
taktirde bu olgular ilgili birimlere bildirilmelidir. Toraksı içeren SPECT/BT 
kesitlerinde izlenen benzer BT bulguları COVID-19 pnömonisi yönünden 
Nükleer Tıp uzmanları tarafından hastanedeki ilgili birimlere bildirilmelidir. 

2. Radyoloji ve nükleer tıp görüntüleri değerlendirilirken hastanın klinik 
öyküsünün bilinmesi tanıya ulaşmada, rutin uygulamada olduğu gibi, faydalı 
olacaktır. Akut hastalık ve hasta ile temas öyküsü, COVID-19 enfeksiyonu 
yaygın olan yerlerde bulunma gibi risk faktörleri araştırılmalıdır.

3. Bu hastaların enjeksiyon ve görüntülemesini yapan personelden hasta ile 
temas öyküsü (süre, yakınlık KKE kullanıp kullanmadığı gibi) ayrıntılı olarak 
alınmalıdır.

D. Radyonüklit Tedaviler (RNT) 

1. Hastalara radyonüklit tedavi için yeni randevu verilecek ise, hasta klinik 
durumuna göre elektif olarak değerlendirilebilir.

2. COVID-19 enfeksiyonu için sorgulama yapılmalı ve bilgiler kayıt altına 
alınmalıdır. Evde veya temas ettiği yakın çevresinde enfekte ya da şüpheli 
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olgu olup olmadığı sorgulanmalıdır. Eğer koronavirüs enfeksiyonu 
şüphesi varsa, randevu ertelenip COVID19 tanısı için ilgili kuruma/birime 
başvurmaları önerilmelidir. 

3. I-131 tedavisi veya tüm vücut taraması için hazırlanan ve hipotiroidi 
durumundaki hasta acil değilse, tedavi ertelenmeli ve hastanın ötiroid 
duruma geçmesini sağlayacak replasman tedavisi yapılmalıdır. Eğer acil 
tedavi gerekiyorsa rekombinant TSH (rTSH) uygulaması ile I-131 tedavisi 
planlanabilir. 

4. I-131 dışı RNT uygulaması için randevu verilmiş hastalar da yeni randevu 
verilecek hastalar için tanımlanan önerilere uyulmalıdır. 

5. I-131 dahil tüm RNT’ler için, acil tedavi gereken durumlarda başvuru anında 
COVID-19 enfeksiyonu için sorgulama yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. 

6. Hipertiroidi nedeni ile I-131 tedavisi planlanan hastalarda da kanser 
tanılı hastalarla aynı akış şeması izlenmelidir. COVID-19 negatif oldukları 
kanıtlanana dek antitiroid tedavi uygulanmalıdır. 

7. Tedavi sırasında, COVID-19 pozitif ve negatif hastalar ile tedavi verecek 
personel için, kanser tanısı olmayan fakat enfeksiyon bulaşma riski yüksek 
olan kişiler için önerilen önlemler alınmalı ve hijyen kurallarına uyulmalıdır. 

8. Tedavi sonrasında erken dönemde COVID-19 testi pozitif olarak saptanan 
olgular için hastaneden çıkış doz hızı değerleri Radyasyondan Korunma 
Sorumlusu tarafından kaydedilmeli ve hastaya tedavi sürecine ait epikriz 
verilmelidir. 

E. Nükleer Tıp Kliniği’nde Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

1. Temizlik özellikle dokunulan yüzeylere yoğunlaşmalıdır.  Su ve deterjanla 
temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan 
kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. 
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas 
yüzeyler için %70 lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için 
kullanılabilir. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle kağıt havlu 
kullanarak temizlik, sonrasında 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681- 52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile 
dezenfeksiyon yapılır, kuruyana kadar beklenir.

2. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 
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maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 
Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.

3. Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve gözlük/yüz 
koruyucu kullanmalıdır.

4. Hasta atıkları tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

Kaynaklar

1. Türkiye Nükleer Tıp Derneği COVID-19 Pandemisi Sürecinde Nükleer Tıp 
Uygulamaları İçin Kılavuzu. 

2. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon 
Kontrol Önlemleri Rehberi. COVID-19 Pandemi Sürecinde Radyoloji 
Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü. 
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2.21. COVID-19 Organ ve Kök Hücre Nakli Yapılan Merkezlerde Alınması 
Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

Birçok ülkede farklı oranlarda kısıtlamaların kaldırılması ile küçük COVID-19 
salgınları görülmeye başlamıştır. Toplumdaki kısıtlamaların kalkması ile organ ve 
kök hücre alıcılarında COVID-19 riskine karşı dikkati koruma ve uygun test isteme 
daha önemli hale gelmektedir. İmmünsupresyon nedeni ile nakil alıcılarında virüs 
atılımı uzayabilir.  Sağlık çalışanları dahil, temaslılara bulaşma riski yüksektir. SARS-
CoV-2’ye maruz kalan immunsüprese hastanın enfekte olma ve şiddetli hastalık 
geliştirme riski yüksektir. Bu hastalarda COVID-19’un mortaliteyi artıracağı tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle acil olmayan nakiller ertelenmelidir. Nakil işlemine karar 
verirken donörün ve alıcının COVID-19 enfeksiyonu açısından değerlendirilmesi 
önemlidir.

2.21.1. Donör değerlendirmesi

 » Son 3 ay içerisinde ateş ve öksürük gibi COVID-19 ile uyumlu semptomların 
varlığı sorgulanmalıdır.

 » Aktif COVID-19 enfeksiyonu tespit edilen donör adayları dışlanmalıdır.

 » Kesin COVID-19 enfeksiyonu tanısı almış donörlerde hücre toplama işlemi, 
iyileşmeden sonra en az 28 gün ertelenmeli ve en az 24 saat ara ile 2 PCR 
testinin negatif olduğu görülmelidir. Hastanın nakil ihtiyacı acilse, donör 
sağlıklıysa ve başka uygun donör yoksa enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı ve hematoloji uzmanı birlikte risk değerlendirmesi 
(hastalığın şiddeti, tam iyileşmesi, iyileşme süresi, iyileşme sonrası testler 
dikkate alınarak) yapmalıdır.

 » Donörün son 28 gün içerisinde olası/kesin COVID-19 hastası ile yakın 
teması sorgulanmalıdır.

 » Donörün COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmış bir kişiyle teması durumunda 
son temasından sonra 28 gün boyunca nakil ertelenmelidir. Donörün 
semptomlar yönünden yakın takibi yapılır. Acil durumlarda ve alternatif 
donörlerin yoksa, risk değerlendirmesi için donörün sağlık durumu, son 
temas tarihi, COVID-19 için temas sonrası PCR test sonucu, temasın ne 
derecede olduğu dikkate alınır.

 » Donör COVID-19 için yüksek riskli bir bölgede yaşıyor veya böyle bir bölgeye 
seyahat ettiyse döndükten sonra 28 gün boyunca nakil ertelenmelidir.

 » COVID-19 hastası iyileşmeden uzun süre sonrasına kadar PCR pozitif 
olabilir. PCR pozitif olan donörün personele ve diğer donörlere hastalık 
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bulaştırabileceği göz önüne alınmalıdır.

 » Donör özellikle nakil öncesi son 28 gün içerisinde COVID-19 enfeksiyonundan 
korunma konusunda (el hijyeni, kalabalık yerlerde bulunmama vb.) 
bilgilendirilmeli ve izolasyonu sağlanmalıdır.

 » Bilgilendirmeler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 
materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Solid organ nakli için kadavra donör olması durumunda;

 » Kesin COVID-19 enfeksiyonu tanısı almış kadavra donörler organ bağışı için 
uygun değildir.

 » Nakil COVID-19 semptomu olmayan bir kadavra donörden yapılacaksa, 
son 72 saat içinde alınan BAL örneğinde COVID-19 için PCR testi negatif 
olmalıdır.

2.21.2. Alıcının değerlendirilmesi

 » COVID-19 nedeniyle nakillerin ve tedavi prosedürlerinin ertelenmesinin 
nakil adaylarına zarar vereceği düşünülmektedir. 

 » Alıcı, el hijyeni ve kalabalık yerlerde bulunmama, toplu taşıma kullanmama 
konusunda bilgilendirilmelidir.

 » Bilgilendirmeler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 
materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Bütün nakil alıcılarında risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

 » Toplumda COVID-19 bulaşının devam ettiği sürece malign olmayan hastalar 
için planlanan acil olmayan nakiller ertelenebilir. COVID-19 için ciddi riskin 
olmadığı aşamalı olarak normale dönme sürecinde ise bu hastalarda bulaş 
açısından dikkatli olmak gerekir. 

 » Hazırlama öncesi tüm hastalar üst solunum yolu semptomları olup 
olmadığına bakılmaksızın SARS-CoV-2 için test edilmeli ve sonuç negatif 
olmalıdır. 

 » Toplumda COVID-19 sıklığının yüksek olduğu düşünülüyor ise, tüm alıcılar 
en az 24 saat ara ile 2 PCR testi ile taranmalıdır. Örnekler, hazırlama rejimine 
başlanmasından en az 2 gün önce alınmalıdır. Toplumda COVID-19 sıklığı 
yüksek ise, hastalığın durumuna göre, nakil aktivitesinin tam ya da uzun 
süre ertelenmesi düşünülmelidir.

 » COVID-19 tanısı almış nakil adaylarında hastalık ve tedavide gecikmenin 
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riski hasta bazında değerlendirilmelidir. COVID-19 tanısı almış düşük riskli 
malign hastalığı olan nakil alıcılarının kök hücre tedavileri, iyileştikten en az 
3 ay sonra yapılabilir. Altta yatan hastalığın ilerleme riski nedeni ile bu her 
zaman mümkün olmayabilir.  Kök hücre tedavisi için PCR testinin negatif 
olması gerekir.  Yüksek riskli malign hastalığı olan hastalarda kök hücre 
tedavileri, hasta asemptomatik olunca ve en az 24 saat ara ile 2 PCR testi 
ile negatif sonuç elde edilince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 
uzmanı ve hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek nakil en az 14 
gün ertelenmelidir. 

 » Kök hücre alıcısı COVID-19 ile enfekte olmuş bir hastaya temas etmiş ise, 
nakil işlemi son temastan sonra en az 14 gün ve tercihen 21 gün sonrasına 
kadar ertelenmelidir. Hastalar enfeksiyon gelişimi yönünden yakından 
izlenmeli, en az 24 saat ara ile 2 PCR testi ile negatif sonuç elde edilmelidir.

2.21.3. Kök hücre/organ ürün güvenliği

 » Kan, plazma, hücre ve dokuların taranmasında kullanılan onaylı bir test 
yoktur. Bunların laboratuvarda rutin taranması önerilmez.

 » Donörün PCR testinin yapılamadığı durumlarda, donörün PCR sonucunun 
negatif olduğu doğrulanıncaya kadar kök hücre ürünü en az 14 gün 
bekletilmelidir. Negatif test sonucu doğrulanamayan ürünlerde, donörün 
iyi olduğu anlaşılıncaya kadar bekletme süresi en az 28 gün olmalıdır.

 » Donör yurt içinde yaşıyorsa, TÜRKÖK aracılığı ile kök hücre ürünü 
toplandıktan sonra en az 14 gün süre ile COVID-19 belirtileri bakımından 
takip edilmelidir. Eğer donörde şüpheli enfeksiyon bulguları saptanırsa, 
mümkünse test yaptırılarak tanı doğrulanmalıdır. Bu süre içerisinde 
merkezler ürünü dondurarak saklamalıdır.

 » Kök hücre ürünüyle ilgili olarak donörde COVID-19 PCR pozitifliği saptanırsa 
hücresel ürün için imha veya acil medikal ihtiyaç işlemlerinden birine karar 
verilmelidir.

 » Enfekte ürün infüzyonunun olası riskleri hasta ve hastanın 1. derecede 
yakınları ile hastayı takip eden nakil doktorlarına yeniden anlatılır ve acil 
medikal ihtiyaç için yeniden bilgilendirme yapılarak ikinci defa onam alınır. Bu 
durumda acil medikal ihtiyaç için konsey kararı alınarak T.C. Sağlık Bakanlığı 
Doku, Organ ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bildirim yapılır. Hücre 
infüzyonundan sonra hastanın durumu COVID-19 enfeksiyonu yönünden 
yakın takip edilmelidir. Hasta potansiyel enfekte olarak değerlendirilerek 
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prosedürlere uygun şekilde takip edilmelidir. En az 14 gün sonra 1 hafta ara 
ile 2 defa PCR testi yapılarak enfeksiyonu olmadığı teyit edilmelidir. Hasta 
taburcu oluncaya kadar izolasyonda tutulmalıdır.

2.21.4. Sağlık çalışanı

 » Kök hücre/organ nakli yapılan kliniklerde çalışan   personel (hekim, 
hemşire, sekreter, temizlik personeli, hasta bakıcı vb.) başka birimlerde 
görevlendirilmemelidir.

 » Kök hücre/organ nakli yapılan kliniklerde, hizmetin kesintisiz devam 
edebilmesi için, dönüşümlü sisteme geçilerek tedavi ekiplerinin birbirinden 
ayrılması sağlanmalıdır.

 » Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında 
periyodik eğitimler verilmeli ve verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır.

 » Eğitimler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan rehber ve 
diğer materyaller ile uyumlu olmalıdır.

 » Sağlık çalışanları, COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün 
sorgulanmalıdır.

 » Nakil hastalarına bakım veren sağlık personelinden kendileri ve ailelerinde, 
COVID-19 enfeksiyon belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında bunu 
bildirmesi istenmelidir. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi olan sağlık personeli 
evde kalmalıdır.

 » Semptomlar hafif veya çok karakteristik olmayabileceğinden mutlaka test 
tavsiye edilir.

 » Hasta ve temaslı sağlık çalışanının takibi Sağlık Bakanlığının COVID-19 
Rehberine göre yapılmalıdır.

 » Bu hastaların takip edildiği yataklı/ayakta ünitelere daimi personel dışında 
kimse alınmamalı ve mümkünse çalışan personel sayısı kısıtlanmalıdır.

 » COVID-19 hastasına bakım veren sağlık çalışanı standart, temas ve damlacık 
izolasyon önlemlerini almalıdır.

 » Kişisel Koruyucu Ekipman: Eldiven, önlük, tıbbi maske (aerosol oluşturan 
işlemlerde N95/FFP2 maske kullanılmalıdır) ve gözlük/yüz koruyucudur.

 » Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkarılırken kurallara uygun bir 
şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven) ve 
çıkarmaya (eldiven, gözlük/yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat edilmelidir. 
Özellikle maskenin odadan çıkınca, en son çıkarılması ve sonrasında el 
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hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir.

 » Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz koruyucu 
tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük/
yüz koruyucu) %70’lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok 
kullanımlık tekstil önlükler 60-90˚C’de yıkanıp tekrar kullanılabilir.

 » Personelin kullandığı yemekhanede ve dinlenme alanlarında masalar ve 
sandalyeler arası mesafe en az 1 metre (tercihen 2 metre) olacak şekilde 
düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek 
saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkünse aynı kişilerin aynı masada 
yemek yemeleri sağlanmalıdır.

 » Nakil hastalarına hizmet veren personelde COVID-19 pozitifliği saptanması 
durumunda, diğer personelin yönetimi Teması Olan Sağlık Çalışanlarının 
Değerlendirilmesi algoritmasına göre ilgili bölüm tarafından planlanır. 
Hasta personel ile yakın temaslılar saptanıp İl Sağlık Müdürlüğü’nce takip 
edilir. Merkez, hastalara hizmet vermeye devam eder.

2.21.5. Nakil Sürecinde Poliklinik kontrolleri ve ziyaretçiler

 » Nakil yapılması planlanan hastalara riski azaltmak için 14 gün öncesinden 
ev izolasyonu önerilir. 

 » Asemptomatik olanlar da dahil tüm hastalara nakil ünitelerine alınmadan 
önce triaj yapılmalı ve COVID-19 PCR testi uygulanmalıdır. Semptomu olan 
hastalar için test sonucu çıkana kadar tercihen transplant ünitesinden ayrı 
bir yerde özel bir alan oluşturulmalıdır. 

 » Gerekli olmadıkça poliklinik kontrollerinden kaçınılmalıdır. Kontroller 
mümkünse telekonferans yöntemi ile yapılmalıdır.

 » Hastane kaynaklı bulaşı azaltmak için merkezdeki sağlık personeli COVID-19 
pozitif hastalara bakım vermemelidir.

 » COVID-19 riskine karşı ziyaretçi kısıtlamalarına devam edilmelidir. İstisna 
olarak, nakil yapılan çocukların ebeveynlerine ziyaret öncesi SARS-CoV-2 
açısından test yapılabilir. 

2.21.6. Nakil sonrası hastalar

 » Nakil sonrası hastaların immunsüprese ve ciddi organ disfonksiyonu olduğu 
kabul edilir. Bu hastaların enfekte kişiler ile temasının mümkün olduğu kadar 
önlenmesi, el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına sıkı uyum göstermeleri 
konusunda bilgilendirilmeleri gerekir.
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 » Seyahatten kaçınmaları, gerekli ise toplu taşıma araçları yerine özel araçları 
ile seyahat etmeleri önerilmelidir. 

 » Fiziksel ve sosyal izolasyon birçok nakil hastası için olağan bir uygulamadır, 
fakat bu sürecin uzayacağı düşünülürse daha uzun süre bakımın 
aksamaması açısından hastaların bulundukları şehirde ve evde bakım 
hizmetleri aracılığıyla takip edilmeleri planlanabilir.







 TRD MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME GÜVENLİK KILAVUZU   

 

AMAÇ:  

Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG), insan vücudundaki dokuların detaylı görüntülemesinde 

kullanılan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemdir. MR görüntüleme, bazı 

güvenlik kurallarına uyulduğu ve gerekli önlem alındığı taktirde hastada bilinen bir risk oluşturmaz. 

Ancak gerekli güvenlik kurallarına dikkat edilmez ise hastada ciddi yaralanmalara ve ölümlere 

kadar varabilen ciddi risklere neden olabilir. Bu kılavuz ile MRG ile çalışan profesyoneller ve 

hastaların bilgilendirilmesi ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. 

 

TEMEL BİLGİLER:  

MRG’de hastalar üç farklı manyetik alandan etkilenir; 

1. Statik manyetik alan 

2. Gradient manyetik alan 

3. Radyofrekans (RF) enerji 

 

1. Statik manyetik alan: 

MRG cihazında, magnet ünitesinin bulunduğu bölümün etrafında bir manyetik alan bulunur. 

Manyetik etki alanı (fringefield) olarak adlandırılan bu bölge, çekim etkisini oluşturur. Manyetik 

etki alanı, MRG cihazının etrafında üç boyutlu olarak devamlı bulunan statik manyetik alan olarak 

da isimlendirilir. Burası magnetin merkezinden 5 Gauss ya da 0.5 mT manyetik çekim gücüne kadar 

azalarak devam eden ve kırmızı bir çizgi ile sınırlanan etki alanıdır. Bu alan içerisindeki tüm 

ferromanyetik maddeler, MRG cihazları tarafından hızlı bir şekilde çekilebilecek özelliğe sahiptir.  

Günümüzde kullanılan MR cihazlarının oluşturduğu statik manyetik alan, dünyanın manyetik 

alanından 30-60 bin kat daha güçlüdür. Bunun en önemli etkisi ferromanyetik (mıknatıstan 

etkilenen) maddeler üzerindeki çekim kuvvetidir.  

 

MRG’de unutulmaması gereken en önemli konu, cihaz kapalı olsa bile statik manyetik alanın 

sürekli olarak ortamda bulunduğudur. Bu nedenle, MRG içinde hasta olmasa ve cihaz çalışmasa 

bile, gerekli güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiği, mesai saatleri içinde ve dışında, her an 

akılda tutulmalı ve tam olarak uygulanmalıdır. 

 

Statik manyetik alanın en önemli etkisi, kuvvetli manyetik alanın oluşturduğu güçlü çekim ya da 

fırlatma etkisi (missile ya da projektil etki) ve buna bağlı oluşabilecek yaralanmalardır. Bu 

yaralanmalar bazen ölüme neden olabilecek kadar şiddetli olabilir. Gerekli önlemler alınmaz ise, 

MR ortamında bulunan oksijen tüpleri, hastane sedye, sandalyeleri gibi MRG için güvenli olmayan 

metalik malzemeler önemli yaralanmalara neden olabilmektedir. Hasta vücudunda bulunan 

ferromanyetik malzemeler ve implantlarda ciddi yaralanmalar oluşturabilir.  

 

Ayrıca bu malzemelerin MRG cihazına hızla çarpması da MR sistemlerine zarar vererek ciddi 

ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.  Bu tür kaza durumlarında, MR sistemlerinde sıklıkla 

kullanılan süperiletken mıknatısına bağlı statik alanı sonlandırmak için Quench işleminin yapılması 

(Helyumun boşaltılması) gerekebilmektedir. Quench işlemi çok pahalıya mal olmakla beraber ciddi 

yaralanmalarda ve yangın gibi acil durumlarda yapılması gereken bir müdahaledir.   

 

MR ünitelerinde oluşan kazaların çok büyük bölümü bu ortama sokulmaması gereken ve MR’ın 

güçlü manyetik etkisinden etkilenen malzeme ve araçlar nedeni ile olmaktadır. Bunların başında 

MR uyumlu olmayan hasta sandalyesi, sedyesi ve karyolaları, oksijen tüpleri, hasta monitörleri, 

temizlik elemanlarının kullandığı bazı malzemeler ve hastaların yanlarında taşıdıkları metal 

malzemelerinin de hatırlanması gerekir.  

 

Güçlü çekim ya da fırlatma etkisine bağlı kazaları önlemek için aşağıda vurgulanan uygulamalara 



dikkat edilmelidir: 

a. Başta radyoloji personeli olmak üzereMR ortamında çalışma olasılığı bulunan tüm personel bu 

konuda eğitimden geçmeli ve bu eğitimler yıllık olarak tekrar edilmelidir, 

b. MR güvenlik kılavuzları ve prosedürleri çalışanlar tarafından gözden geçirilmelidir, 

c. Statik manyetik alanın, MRG cihazı kapalı olsa bile sürekli aktif olduğu unutulmamalıdır, 

d. MRG cihazına alınmadan önce tüm hastalar, varsa hasta ile beraber odaya girme olasılığı 

bulunan hasta yakınları ve hastane personeli MRG Hazırlık Formu (Ek A) doldurmalıdır  

e. Ferromanyetik objelerin MR cihazının bulunduğu ortama girmesine kesinlikle izin 

verilmemelidir, 

f. Metalik malzemeler dışında, saatler, cep telefonları, işitme cihazları, takılar ve benzeri metalik 

malzeme ile banka kartları kredi kartları da işlev bozukluğu gösterebilecekleri için MRG 

odasına girmeden çıkarılmalı, hastalar özel hastane önlüklerini giydikten sonra MRG odasına 

alınmalıdır 

 

MRG ortamına girişlerin kontrolü aşağıdaki şekilde sağlanmalıdır: 

a. MR cihazına girecek kişiler, hastalar ve diğer personel MRG konusunda standart güvenlik 

eğitimi alan personel tarafından kontrol edilmelidir. 

b. MRG cihazında kapıların sürekli kapalı olması sağlanmalıdır. 

c. MRG ortamına girilen yerlerde yapılması gerekenleri açıkça gösteren uyarı işaretleri ve yazılar 

bulunmalıdır.  

d. Faaliyetin yoğun ve kontrolün güç olduğu durumlarda, gerekirse MRG ortamına girilmeden 

önce özel detektörlerle hasta ve yakınlarının üzerindeki metalik malzemelerin bulunmasına 

yönelik kontrol sağlanmalı. 

e. Kademeli MR güvenlik bölgeleri hasta ve yakınları ile diğer personelin MRG alanına alınması 

sırasında kontrollerin yapılması amacıyla kullanılmalıdır. 

 

Hastanelerde MRG cihazının bulunduğu alanlarda, güvenlik bölgeleri MRG cihazının uzaklığına 

göre 4 kademeye ayrılmalıdır. 

 

Bölge 1 (Hasta bekleme alanı): MR manyetik alanına uzak bölge olup buna bağlı herhangi bir zarar 

meydana gelmez. Binadaki herkesin kolayca girip çıkabildiği bir alandır. MRG çalışma alanına giriş 

bölümü olabilir. Halka açık ve kontrol uygulanmayan bir alandır.  

Bölge 2 (İşlem öncesi hazırlık alanı): MRG personelinin kontrolünde olan hastalar bu alanda 

bulunur. Burada genellikle müracaat odası, kayıt ve formların doldurulduğu oda ve giyinme odası 

bulunabilir. 

Bölge 3 (Kontrollü alan): Hastalar MR personeli tarafından bu alana alınır. Halka ve MR personeli 

dışındaki hastane personeline kısıtlı bir alan olmalıdır. 

Bölge 4 (MR inceleme odası): MRG cihazının yani statik manyetik alanın olduğu bölgedir. Bu alan, 

içinde 5 Gauss ya da 0.5 mTline bulunan manyetik etki alanıdır. Bu 5 Gauss çizgisi, ferromanyetik 

implantları ve kalp pilini de etkileyen alandır. 

 

2. Gradient manyetik alan: 

Gradient sarmallar vücuttaki protonları hareket geçirmek için çok kısa olarak açılan ve kapanan 

sistemlerdir. Yani zaman içinde ani değişen manyetik alanlar oluşturur. Bu, hızla değişen manyetik 

alanlar iletken cihazlarda elektrik akımına neden olabilir. Gradient çalışması esnasında hastada 

periferik sinirlerde uyarılmaya neden olabilir. 

 

Gradient sarmalın diğer biyoetkisi gürültüdür. Yüksek gürültüye bağlı hastalarda işitme kaybı olma 

riski nedeni ile MR cihazlarına girmeden önce hastalar kulaklık veya diğer koruma malzemeleri 

kullanmalıdır. Ayrıca bazı çocuk ya da klostrofobik hastaların yanında bulunan kişiler de benzer 

şekilde gürültüden koruyucu kulaklık kullanılmalıdır. 

 



3. Radyofrekans (RF) enerji: 

RF enerji hasta vücudundaki protonları uyarır. Buna bağlı olarak dokularda ısınma meydana 

gelebilir. RF enerjisinin hastada abzorsiyonunu SAR (spesifik absorbsiyon rate) ile hesaplanır. 

Birimi watt/kg’dır. 

 

RF enerjisinin dokudaki depozisyonu; RF frekansı tipi, tekrarlama zamanı, RF sarmalın tipi, 

dokunun özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. MRG cihazı içindeki 

hastanın ısısı da ortamdaki ısıya ve neme bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. RF enerjisinin 

dokulardaki etkisine bağlı olarak, hafif dereceden ağıra kadar değişen tipte 

dokulardayanıklarmeydana gelebilir. Özellikle ısıyı çabuk ileten maddelere, örneğin EKG 

pabuçlarına bağlı yanıklar oluşabilmektedir.  

 

RF enerjisine bağlı dokulardaki ısınmayı, ısı artışını ve yanıkları önlemek için şu önlemler 

alınabilir: 

a. Hasta vücudunun RF sarmalları ile direkt teması önlenmeli, aralara yastıklar koyarak hastanın 

vücudu sarmallardan uzakta tutulmalıdır. 

b. Kullanılan sarmallar eğitimli kişilerce kullanılmalı 

c. Sarmallar ve aksesuarlarının bütünlüğü sık sık kontrol edilmeli 

d. Hastada bulunan bütün elektrik iletken maddeler çıkarılmalı 

e. Kullanılan elektrik kablolar hastaya direkt dokunmamalı 

 

MRG GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

 

Hastalar, radyoloji personeli ve diğer kişilerin tetkik öncesi bilgilendirilmesi: 

MR odasına girme olasılığı bulunan personel, hasta ve hasta yakınlarının uyulması gereken 

güvenlik önlemleri konusunda uygun ve ayrıntılı biçimde bilgilendirilmeleri gerekir. Genellikle 

kazalar bu bilgilendirmenin uygun yapılmamasından kaynaklandır.  

 

Bilgilendirme ve hazırlık MR güvenliği konusunda uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Ayrıntılı bilgilendirme sonrası onam alınması da sağlanmalıdır.  

 

Kimlere MR görüntüleme bilgilendirmesi yapılmalıdır?   

MR ortamına girecek tüm kişiler MR hazırlık formu doldurulmalıdır. Bu kişiler: 

a) Radyologlar, 

b) MR teknisyenleri, 

c) MR’da çalışan radyoloji personeli, 

d) Hastalar 

e) Hastanede çalışan personel, hasta bakıcılar, tamir ve temizlik işlerine bakan personel, 

f) Hasta yakınları, 

g) Araştırmalara katılan kişiler, 

h) Özel durumlarda MR odasına grime olasılığı bulunan güvenlik görevlileri, polisler, itfaiye gibi 

kişiler 

 

Ekte hastalar için (ek A) ve hasta dışı kişiler için (ek B) hazırlanmış olan hazırlık formu örnekleri 

verilmiştir. 

 

Hastanın MR'a alınmasında yetkili kişiler kimlerdir? 

a) Radyolog 

b) MR teknisyeni 

c) MR hemşiresi 

Bunlar içerisinde radyoloğun görevi önemlidir. Güvenlik konusunda en son kararı verecek kişi 

olmalıdır. 



 

MRG için hastanın sorgulanması ve hazırlık: 

Hasta açısından hayati önemi olan konulardan birisi, hasta vücudunda bulunabilecek ferromanyetik 

implant ve metal malzemelerdir. Bu malzemeler manyetik alan ile etkileşime girip hareket edebilir. 

Bu malzemeler MR’ın güçlü çekim alanından etkilenmeyecek şekilde güvenli olsa bile, RF 

sarmallara yakın olan bu tip malzemeler RF enerjisi nedeniyle önemli derecede ısınmaya ve sonuç 

olarak hasta cildinde yanıklara neden olabilir. Ayrıca elektrik akımının indüklenmesine, bunun 

sonucunda elektronik olan araçların ayarlarının bozulması ve uygun çalışmamasına yol açabilir. 

Metal malzemenin neden olabileceği artefaktlar görüntünün bozulmasına sebep olabilir. Bu 

implantlar ve malzemeler ile ilgili “mrisafety.com” internet adresinden detaylı bilgi alınabilir. Bu 

internet sitesinde birçok malzemenin MRG inceleme açısından güvenli olup olmadığına dair bilgi 

bulunabilir. Hasta vücudunda bulunan implant ve diğer malzeme hakkında bu sitede gerekli bilgi 

yok ise, hastanın MR’a girmesine izin verilmemelidir.  

 

Tıbbi malzemeler MRG güvenliği açısından üç grupta incelenir: 

1. MR güvenli olanlar: MR ortamında herhangi bir zarar oluşturmaz, yeşil renkle gösterilir.  Foley 

sonda, slikon gibi non-metalik, non-manyetik materyaller bu gruptadır. 

2. Şartlı MR güvenli olanlar: Belirli, MR ortamlarında herhangi bir zararı yoktur, sarı renkle 

gösterilir. Bazı kalp pilleri ve protezleri örnek verilebilir. 

3. MR güvenli olmayanlar: Bütün MR ortamlarında tehlikelidir, kırmızı renk ile gösterilir. 

Ferromanyetik özellikteki metallerden yapılan materyaller bu grupta yer alır. 

 

İnsan vücuduna yerleştirilen İmplant ve malzemeler MRG güvenliği yönünden 2 gruba ayrılır. 

1. Pasif malzemeler (Anevrizma klipleri, yapay kalp kapakları, filtreler, stentler vs). 

2. Aktif malzemeler (Kalp pili, ICD [implantedcardiacdefibrilator], nörostimulation sistemi vs.) 

 

Anevrizma klipsleri: Kullanılan malzeme hakkında isim model ve tipi hakkında bilgi edinilmelidir. 

Klipsi koyan cerrah ve tetkiki yapacak olan radyoloji ünitesi bu konuda sorumludur. 

Ortopedik implantlar ve protezler genellikle üzerinde ayrı bir etiket olmadığı sürece sorun 

oluşturmazlar. Eksternalfiksatörlerde ise ciltte yanıklar meydana gelebilir.  

 

Şartlı MR uyumlu etiketi olan bazı cihazlar şunlardır; Kemik füzyon sistemleri, programlanabilir 

infüzyon pompaları, koklearimplantlar, nörosimulation sistemleri, kalp pili/ICD rekorder monitör 

implantları, 

 

Aktif implantlarda şartlı olarak MRG uyumu için gerekli olan şartlar;Statik manyetik alanın 

gücü, RF’ın frekansı (1,5 TD 64 megahertz, 3 Tesla 120 megahertz), transmit RF koilin tipi, kabul 

edilebilir SAR seviyeleri. 

 

MR cihazı hasta vücudundaki kalp pili, ICD gibi cihazların jeneratörünün titreşimine veya 

hareketine, aşırı ısınmaya neden olabilir; geçici ve/veya kalıcı fonksiyonel değişimlere yol açabilir. 

Elektromanyetik etkileşimle aritmilere neden olabilir. Genellikle kalp pili MRG‘de güvenli değildir. 

Ancak son zamanlarda “şartlı olarak MRG uyumlu kalp pilleri üretilmektedir. Bu hastalara MRG 

yapılırken, bu malzeme ile ilgili tecrübeli sağlık profesyoneline ihtiyaç vardır. Gerekirse ilgili 

firmalardan yardım alınmalıdır.  

 

Bazı hastaların inceleme sırasında monitörize edilmesi ve desteklenmesi gerekebilir. Fiziksel ya da 

mental olarak stabil olmayan hastalar, fizyolojik fonksiyonları sorunlu olan hastalar, iletişim 

kurulamayan hastalar, bebekler ve çocuklar, oldukça kritik haldeki hastalar veya yüksek riskli 

hastalar, sedatize hastalar, anestezik hastalar, bazı ilaçlara karşı reaksiyon gösteren hastalar, 

monitörize edilerek MR cihazında incelenmelidir. Bu incelemeler sırasında kullanılacak olan 

monitörlerin MR uyumlu olması şarttır.  



 

Gebelik: Literatürde MR görüntülemenin fetusa zararı konusunda herhangi bir bilgi olmadığından 

genellikle gebelikte MR kontraendike değildir. Ancak tetkikin kar-zarar oranına bakılarak gerekli 

ise işlem gerçekleştirilmelidir.  

 

Kontrast madde Gadolinyum class C olarak geçtiğinden kar-zarar oranına göre gerekirse 

kullanılmalıdır. 

 

Kontrast maddeler: Bulantı, kusma, baş ağrısı, ağrı, kaşıntı, enjeksiyon yerinde soğukluk gibi 

etkiler görülebilir. Nadiren ağır alerjik reaksiyonlar, ürtiker bronkospazm gelişebilir. Hayat tehdit 

eden anafilaktik şok görülmesi ise çok daha nadirdir. 

 

Böbrek yetmezliği olgularında nefrolojik sistemik fibrozis (NSF) gelişebilir. Bu nedenle hastaların 

böbrek fonksiyonları inceleme öncesinde biyokimyasal olarak test edilmesi gerekir. 

 

Kapalı alan korkusu olan (klostrofobik) hastalar: Bu tür hastalar MRG işlemini tolere edemeyip 

incelemeyi yarıda bırakabilirler. Geniş gantrisi olan sistemler ve açık MRG sistemleri bu tür 

hastalarda incelemenin sorunsuz tamamlanmasında yardımcı olabilir. 

 

Anestezi ve Sedasyon ile MRG: Çocuklar ve bazı klostrofobik erişkin hastalara MRG sırasında 

sedasyon veya anestezi gerekebilir. Bu tür hastalarda inceleme genellikle daha uzun olup harekete 

daha duyarlıdır. İncelemeye alınan hastalara anestezinin riskleri de bildirilmelidir. 

 

Acil durumlarda yapılması gerekenler:  

MRG sistemlerinde ortamda sürekli olarak statik manyetik alan mevcut olduğundan MRG 

cihazında hastanın durumu kritik hale geldiğinde ya da bir kaza anında veya hasta gantry içerisinde 

sıkıştığında acil olarak müdahale edilmesi gereklidir. Hastanın hayati riski varsa Quench düğmesine 

basılması gerekebilir. Quench, MRG sistemindeki Helyumun hızlı bir şekilde boşaltılmasını sağlar. 

Quench ancak hastanın durumunu kritik haline getiren kazada veya yangın gibi büyük olaylarda 

uygulanması gereken yöntemdir. Bazen farklı nedenlerde cihaz kendiliğinden Quench oluşturabilir. 

Bu durumlarda sıvı helyum gaz haline geçeceğinden odanın dışına doğru gaz Helyuma bağlı sis 

ortaya çıkabilir.  

 

Ayrıca herhangi bir yangın anında, yangın söndürme tüpleri ve diğer ekipman MRG uyumlu 

olmalıdır. Aksi takdirde manyetik alanın uzağından söndürme işlemi yapılmalıdır.  

Acil durumlarda hasta MRG cihazından hemen çıkartılıp bölge 4 dışında ilk yardım yapılmalıdır. 

Acil durumlarda, bölge güvenlik kılavuzlarına dikkat edilmeli, yardımcı sağlık personeli projektil 

yaralanmalara neden olabilecek cihazları MRG ortamına sokmamalıdır. 

 

Sonuç olarak; MR inceleme MR güvenlik kılavuzlarında belirtilen esaslara dikkat edildiği taktirde 

son derece güvenli ve faydalı bir görüntüleme yöntemidir. 
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Örnek Alımı ve Transportuna 

Mikrobiyolojik Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNEY

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında bir örneğin 

HIZLI, DOĞRU VE GÜVENİLİR

olarak sonuçlandırılması için

Örnek Alımı ve Örneğin Laboratuvara Taşınması 

hasta açısından kritik bir öneme sahiptir

•Kayıtlar ve saklanması

•Belgeler rehberler

• Eğitim

•Hizmet

Hastadan örnek alınması

Kalite Kontrolü

Kayıt

Rapor 

verilmesi
Örneğin 

Laboratuvara

Gelmesi, Kabulü

Testin Uygulanması

Testin değerlendirilmesi

Personel yeterliliği

Tıbbi Mikrobiyoloji disiplininde 

kullanılacak örnek kapları-1

Falcon Tüpü

Abeslang 

Besiyerli eküvyon 
tüpüEküvyon çubuğu

Tıbbi Mikrobiyoloji disiplininde 

kullanılacak örnek kapları-2

Dışkı kabı Kan kültürü şişeleri

Steril idrar kabı

Tıbbi Mikrobiyoloji disiplininde 

kullanılacak örnek kapları-3

Kapaklı ve kapaksız enjektör
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Giriş (örnek toplanması, istem formu, nakli, reddi)

 Kan kültürleri

 İdrar örnekleri

 Solunum sistemine ait örnekler

 BOS örnekleri ve steril vücut sıvıları

 Yara örnekleri

 GİS örnekleri

 Genitoüriner sistem örnekleri

KAN KÜLTÜRÜ

 Kan Kültürü: tek ven girişinden alınan kan örneğinin iki 

farklı şişeye (aerop ve anaerop) inoküle edilmesidir.

 Bir ven girişinden alınan kan kaç şişeye inoküle 

edilirse edilsin tek bir kültür seti olarak değerlendirilir. 

 Bir Kan Kültür Seti: Aynı anda tek ven girişiyle alınan 

kanların iki veya daha fazla şişeye inoküle edilmesiyle 

oluşur.

KAN KÜLTÜRÜ

Niye kan kültürü alınır?

Bakteriyemi ve sepsis tanısı için

Kan Kültürünün 
Klinik Kullanımı ve Önemi

Sepsisin maliyeti: 3.061- 40.890 $
Spengler RF, JAMA 1978; 240: 2455-2458. 

Jarvis WR,Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17: 552-557.

Kan kültürünün doğru zaman ve şekilde alınıp en kısa

sürede laboratuvara gönderilerek sonuçlandırılması

bakteriyemi ve sepsiste mortalite ve maliyeti düşüren en

önemli etkenlerden biridir.

Kan Kültürü İçin 

Alınacak Set Sayısı

 163 kan dolaşımı enfeksiyonu olan hastada 

Bir kan kültürü setinde %65, 

İki kan kültürü setinde %80 ve 

Üç kan kültürü setinde ise %96 olarak tespit 

edilmiştir.

 Bu sayı dörde kadar çıkarılabilir

Cockerill, F. R., et al. Clin. Infect. Dis. 38:1724–1730; 2004.

Önerilen bir bakteriyemi veya sepsis tanısı için 

2 veya 3 kan kültürü seti alınmalıdır.

İdeal Kan Kültürü Alım Zamanı

Pratikte en uygunu ateş ortaya 

çıktığında vakit kaybetmeksizin 

kültürlerin alınması

 Ampirik antibiyotik tedavi öncesi alınmalı

 Antibiyotik alıyorsa bir sonraki dozdan hemen

önce alınmalı
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Alıncak Kan Miktarı

 Erişkinlerde her kan kültürü seti için alınması gereken 

optimal kan hacmi 20-30 mL'dir.

 Alınan kan hacmi etken mikroorganizmanın 

saptanmasını etkileyen en önemli faktördür.

 Alınan kan hacmi arttıkça etkenin izole edilme olasılığı 

artar, kontaminasyon sıklığı azalır ve kültürün 

pozitifleşme süresi kısalır.

ÇOCUK HASTALARDAN 

ALINMASI GEREKEN KAN HACMİ

KONTAMİNASYON

 “Kontaminasyon”, kanda organizma 

olmadığı halde kültürde üreme olması 

durumudur. Kontaminasyonun en 

önemli nedeni, cilt florasında bulunan 

mikroorganizmaların kan kültürü 

şişelerine inokülasyonudur.

 en sık kontaminasyona neden olan 

bakteri koagülaz negatif 

stafilakoklardır

Kan Kültür Alım Yöntemleri

 Kelebek Seti ile

 Direk Holder ile

 Enjektör ile

Kan toplama kitini hazırlayın

Steril eldiven giyilmelidir
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Hastanın kimliğini onaylayın
Kan alınacak alan %70’lik alkol ile ileri geri sürtme 

hareketleri ile silinmelidir

Aynı işlem %10 povidon iyot solüsyonu veya %2’lik 

klorheksidin merkezden çevreye doğru 

dairesel hareketlerle tekrarlanmalıdır

Bu aşamadan sonra asla ven palpe edilmemelidir.

Kullanılan antiseptiğin kuruması beklenir.

Son kullanma tarihini kontrol edin Hasar, bozulma veya 

kontaminasyon işareti 

bulunmadığını doğrulayın

Kontaminasyonu önlemek için, yeniden palpasyon 

yapmayın.  İğneyi hazırlanan vene yerleştirin

Toplama setini adaptör başlığına takın

Önce aerobik şişeyi toplayın

Kan şişeye akmaya başlar 

başlamaz

turnikeyi gevşetin

Yetişkin şişesi başına 10 ml 

kan ekleyin

İşlemi 

anaerobik şişe için 

tekrarlayın
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KAN KÜLTÜRÜ İLE DİKKAT EDİLECEK EN 

ÖNEMLİ KONULAR

Bir set kan kültürü alındığında:

Bir set mutlaka bir anaerop ve aerop şişe olmalı

Alınan kan miktarı şişe başına en az 10 ml

Alındığı saat elle yazılacak

Kateter/periferik ayırımı yazılacak

ÜRİNER SİSTEM ÖRNEKLERİ

İDRAR KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ 

 Orta akım yöntemi kullanılır.

 Kadınlarda vulva/perine bölgesi, 

sabunlu su ile önden arkaya doğru 

yıkanır. Temizlikte dezenfektan 

madde kullanılmamalıdır 

 Sonra petle kurulanır. 

 İdrarın ilk ve son 1/3’lük kısımları  dışarı atılır ve orta 1/3’lük kısmı 

steril idrar kabına alınır. İdrar miktarı en az 40 ml olmalıdır. 

İDRAR KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ 

 İki saat içinde oda ısısında 

laboratuvara gönderilmeli

 Gönderilemeyecekse mutlaka 4°C’de 

bekletilebilir.

 Daimi sondalı hastalarda

 Üretraya yakın bölüm %70 etil alkol ile temizlenir

 Steril enjektör ucu yukarı bakacak şekilde

 İdrar aspire edilip steril kaba konur

İDRAR KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ 

 Kültür için idrar yatak sürgüsünden, sonda torbasından 

asla alınmamalıdır. 

İDRAR KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİ 
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Solunum Sistemi 

Örnekleri

Üst solunum sistemi örnekleri

 Boğaz Örnekleri

 Nazofarinks Örnekleri

 Kulak Örnekleri

 Burun Örnekleri

Alt solunum sistemi örnekleri

 Balgam

 Balgam Dışı Alt Solunum Yolu Örnekleri

Boğaz Kültürü Örneği

Balgam örneği alınması sırasında dikkat 

edilmesi gerekenler 

Örnek alma öncesinde 3 saat ağızdan gıda almamalıdır.

Diş protezini çıkarılmalı 

Antibiyotik tedavisi başlanmadan önce alınmalıdır. 

Balgam örneği steril kapaklı kabın içerisine alınmalıdır. 

Balgam-1

Balgam-2 ÖRNEK TÜRÜ
ÖRNEĞİN 

TAŞINMASI

TAŞIMA 
SÜRESİ VE 

ISISI

SAKLAMA 
SÜRESİ VE 

ISISI

Boğaz Sürüntüsü ve 
Burun Sürüntüsü
Kültürleri

Eküvyon ile,
nemli veya
taşıyıcı
besiyerinde

≤ 2 sa, 
oda ısısı

≤ 24 sa, 
oda ısısı

Balgam Örnekleri Steril kap
< 2 saat
oda ısısı

2 saati aşacak
durumlarda
+ 2-8 °C’de
24 saate kadar

Trakeal Aspirat

Mini-bal

Bronş Yıkama Sıvısı 

Transbronşiyal Byopsi

Akciğer Aspiratları

Açık Akc Biyopsi 

Örnekleri

Steril kap
< 2 saat
oda ısısı

2 saati aşacak
durumlarda
+ 2-8°C'de 24
saate kadar
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GENİTAL SİSTEM 

ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 
TÜRÜ

ÖRNEĞİN TAŞINMASI
TAŞIMA 

SÜRESİ VE 
ISISI

SAKLAMA 
SÜRESİ VE 

ISISI

Erkek ve 
Kadın 

Genital 
Örnekler

 Taşıma besiyeri içerisinde, 

eküvyonla alınmış örnek

 Anaerop taşıma sistemi ile 

gönderilen aspirasyon 

örneği

 Steril kap/tüp

≤ 2 sa, 
oda ısısı

≤ 24 sa, 
oda ısısı

STERİL VÜCUT SIVILARI 

ÖRNEKLERİ

STERİL VÜCUT SIVILARI ÖRNEKLERİ

 Beyin omurilik sıvısı

 Eklem sıvısı

 Perikard sıvısı

 Plevra sıvısı

 Periton ve periton diyaliz sivisi

 Amniyon sıvısı

ÖRNEK 
TÜRÜ

ÖRNEĞİN TAŞINMASI
TAŞIMA 

SÜRESİ VE 
ISISI

SAKLAMA 
SÜRESİ VE 

ISISI

Steril 
Vücut 
Sıvı 

Örnekler

 Taşıma besiyeri içerisinde, 

eküvyonla alınmış örnek

 Anaerop taşıma sistemi ile 

gönderilen aspirasyon 

örneği

 Steril kap/tüp

≤ 15 dk, 
oda ısısı

≤ 24 sa, 
oda ısısı

Gastrointestinal Sistem 

Örnekleri
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Gastrointestinal Sistem 

Örnekleri

 Dışkı 

 Rektal sürüntü

 Biyopsi

 Saklama ve Taşıma koşulları:

 <2 saat; oda ısısında (Shigella spp. şüpheli olgularda 

taze dışkı 30 dakika içinde taşıma besiyeri içine 

alınmış olmalıdır)

 <24 sa; +4oC (Cary-Blair, Amies besiyeri)

Dışkı Örnekleri-2

DERİ, DERİ EKLERİ VE 

YUMUŞAK DOKU 

ÖRNEKLERİ

DERİ, DERİ EKLERİ VE YUMUŞAK 
DOKU ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 
TÜRÜ

ÖRNEĞİN TAŞINMASI
TAŞIMA 

SÜRESİ VE 
ISISI

SAKLAMA 
SÜRESİ VE 

ISISI

Deri, 
Deri 

Ekleri ve 
Yumuşak 

Doku 
Örnekleri

 Taşıma besiyeri içerisinde, 

eküvyonla alınmış örnek

 Anaerop taşıma sistemi ile 

gönderilen aspirasyon 

örneği

 Steril kap/tüp

≤ 2 sa, 
oda ısısı

≤ 24 sa, 
oda ısısı
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