
Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve Onkoloji Hastaneleri
İnfeksiyon Kontrol Komitesi



Hacettepe Erişkin ve Onkoloji Hastaneleri COVİD-19 Pandemisinde Hastaneye 
Yatış Endikasyonu Olan hastaların COVİD-19 Açısından Değerlendirilmesi 

Servislere Hasta Yatışı: 

• Solunum sistemi enfeksiyonu bulgusu olan hastalarda COVİD-19 tanısı için radyolojik inceleme 

ve COVİD-19 PCR testleri yapılır. Hasta sonuçları çıkana kadar COVİD-19 hastalarının yatışı için 

ayrılan servise yatırılır. Entrübe ise SOLUNUM VE SIKI TEMAS, entübe değilse DAMLACIK VE SIKI 

TEMAS ÖNLEMLERİ uygulanır. 

• Yukarıda tanımlanan hastalar dışındaki hastalar; yatış endikasyonu hangi klinikte yatmasını 

gerektiriyorsa o kliniğe yatırılır.  Hastaneye yatıştan itibaren rutin olarak taburcu olana kadar 

DAMLACIK VE TEMAS İZOLASYONU uygulanır. 

• Tüm hastalarda COVİD-19 tanısından bağımsız olarak aerosolizasyon oluşturan işlemlerde 

eldiven, önlük, siperlik/göz koruyucuya ek olarak N95/FFP2 maske kullanılır. N95/FFP2 maske 

kullanılırken üzerine cerrahi maske takılarak korunması, N95/FFP2 maskede kirlenme ve yırtılma 

olmadığı sürece daha uzun süre kullanılabilmesini sağlayacaktır. (Bakınız: COVİD-19 Kişisel 

Koruyucu Malzeme Kullanım Rehberi). 



Hacettepe Erişkin ve Onkoloji Hastaneleri COVİD-19 Pandemisinde Hastaneye 
Yatış Endikasyonu Olan hastaların COVİD-19 Açısından Değerlendirilmesi 

Acil Cerrahi Girişimler:  

• Acil durumlarda hastanın COVİD-19 durumundan bağımsız olarak 

aerosolizasyon oluşturan işlemlerde alınması gereken tüm önlemler 

alınarak cerrahi işlem uygulanmalıdır. (Bakınız: COVİD-19 Kişisel 

Koruyucu Malzeme Kullanım Rehberi). 



Hacettepe Erişkin ve Onkoloji Hastaneleri COVİD-19 Pandemisinde Hastaneye 
Yatış Endikasyonu Olan hastaların COVİD-19 Açısından Değerlendirilmesi 

Elektif Cerrahi Girişimler:  

• Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberine göre olası veya kesin COVİD-19 

olgularında elektif cerrahi işlemler, hastanın kesin tanısı doğrulanana ve 

mümkünse enfeksiyon bulguları tamamen gerileyene kadar ertelenir.  

• COVİD-19 tanısı PCR ile kesinleşen olgularda solunum semptomları tamamen 

iyileştikten sonra cerrahi işlem öncesi COVİD-19 PCR testi tekrarlanır. Test 

pozitif ise mümkünse işlem PCR negatifleşene kadar ertelenir. Test negatif ise 

24 saat sonra ikinci test gönderilir. En az 24 saat ara ile alınan iki testin sonucu 

negatif ise cerrahi işlem standart korunma önlemleri ile yapılabilir. 



Hacettepe Erişkin ve Onkoloji Hastaneleri COVİD-19 Pandemisinde Hastaneye 
Yatış Endikasyonu Olan hastaların COVİD-19 Açısından Değerlendirilmesi 

Elektif Cerrahi Girişimler:  

• Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberine göre olası COVİD-19 tanısı ile izlenen fakat PCR 
testi negatif rapor edilen hastalarda, 24 saat sonra COVİD-19 PCR testi tekrarlanır. 
Cerrahi işlem zamanlaması ve alınacak önlemler test sonucuna göre planlanır. İkinci test 
pozitif ise cerrahi girişim mümkünse ertelenir; negatif ise cerrahi girişim standart 
koruyucu kişisel malzemeler kullanılarak yapılır.  

• Solunum sistemi enfeksiyonu bulgusu olmayan hastalarda; sinonasal, nazofarengeal, 
orofarengeal, laringeal ve trakeal cerrahi girişimler dışında cerrahi öncesi COVİD-19 
açısından tarama testi gerekmez.

• Üst ve alt solunum yolu cerrahisi uygulanacak tüm hastalarda COVID-19 durumundan 
bağımsız olarak aerosolizasyon oluşturan işlemlere yönelik tedbirler alınarak cerrahi 
işlem uygulanır.



Hacettepe Erişkin ve Onkoloji Hastaneleri COVİD-19 Pandemisinde Hastaneye 
Yatış Endikasyonu Olan hastaların COVİD-19 Açısından Değerlendirilmesi 

Elektif Cerrahi Girişimler:  

• Entübasyon ve ekstübasyonun aerosolizasyon oluşturan işlemler olması 
nedeniyle bu işlemler yapılırken işleme katılmayan sağlık çalışanları oda 
içinde olmamalıdır. Bu nedenle:  

o Ameliyathanede entübasyon sırasında odada sadece anestezi ekibi bulunur. 
Cerrahi ekibi işlemden 10 dakika sonra odaya girer.  

o Ekstübasyon öncesi cerrahi ekibi ve ameliyathane hemşiresi odayı terk eder, 
odada sadece anestezi ekibi kalır ve ekstübasyonu yapar.  

• Hastanın COVID-19 için test sonuçları negatif olsa dahi standart olarak 
gerekli kişisel koruyucu malzemelerin uygun şekilde kullanılmasına özen 
gösterilmelidir



Sosyal Mesafe Kuralı

• Çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması 

sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır. 

• Hastalığa yakalanma olasılığı; maruziyet süresi, bu 

süre içinde ne kadar yakın temas edildiği ve KKM’ in 

ne kadar doğru kullanıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu 

nedenle  mümkünse aradaki mesafe en az 2 metre 

olmalıdır.



Kişisel Koruyucu Malzemeler

• Kişisel Koruyucu Malzemeler (KKM) : Sağlık çalışanlarını ve hastaları olası 

infeksiyon bulaşından korumak için kullanılan malzemelerdir.

• KKM’nin doğru endikasyonda kullanılması, doğru sıra ile giyilmesi ve 

çıkarılması son derece önemlidir.











İzolasyon

• Olası veya kesin olgular entübe

veya non-invaziv mekanik 

ventilatörde izleniyorsa

• İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından izolasyon 
sonlandırılmadığı sürece; izolasyona devam edilir.

• Diğer olası veya kesin olgular

sıkı temas ve  solunum 
izolasyonu

sıkı temas ve  
damlacık izolasyonu



KKM Kullanılması

• COVID 19  tanısıyla (kesin/şüpheli) izlenen tüm hastaların odasına girişte bütün sağlık 

çalışanları N95/FFP2 maske takmalıdır. N95/FFP2 maskesi üzerine mutlaka cerrahi 

maske takılmalı ve üzerine siperlik giyilmelidir. 

Kaynak : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620311429 Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-
to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. 

https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-infection-prevention/ Infectious Diseases Society of America Guidelines on 
Infection Prevention in Patients with Suspected or Known COVID-19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620311429
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-infection-prevention/


• Eldiven

• Önlük (steril olmayan ve uzun kollu),

• Yüz koruyucu

• Gözlük

• Tıbbi maske (cerrahi maske)

• N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske (Sadece aerosolizasyona neden olan işlem sırasında)*

yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalı

-Tulum, bone, ayak koruyucu hasta bazında karar alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve 
sekresyonları ile yoğun bir şekilde temasın olabileceği durumlarda kullanılabilir.

*Aerosolizasyona neden olan işlemler: aspirasyon, tüm bronkoskopik işlemler, tüm endoskopik işlemler,

trakeostomi, trakeotomi, entübasyon, ekstübasyon, solunum yolu numunesi alınması, CPR

(Kardiyopulmoner resusitasyon), nebülizatör kullanımı ve non-invaziv mekanik ventilasyon, high flow

(yüksek akımlı ) oksijen tedavisi,Nazogastrik sonda takılması/irrigasyonu, üst ve alt solunum sistemine

girişim yapılan cerrahi işlemler… vb

Kesin/Olası COVID-19 Olguları ile Temas Edecek Personel için Hazır 
Bulundurulması Gereken Kişisel Koruyucu Malzemeler



Hacettepe Üniversitesi Erişkin Ve Onkoloji Hastaneleri Covıd-19 Hastalığına Yönelik, 
Personel Ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Malzemelera

BEKLEME ALANI



ACİL TRİYAJ VE İLK DEĞERLENDİRME ALANLARI



ACİL TRİYAJ VE İLK DEĞERLENDİRME ALANLARI



KLİNİK-POLİKLİNİK SEKRETERLİKLERİ VE DANIŞMALAR



HASTA  ODASI  / YOĞUN BAKIM ODASI 



HASTA  ODASI  / YOĞUN BAKIM ODASI / AMELİYAT ODASI



Arerosol oluşturan işlemlerde tüm hastalar için yaklaşım

• Covid-19 infeksyonun başlangıç semptomlarının nonspesifik olması ve enfeksiyon 

varlığının ekarte edecek yüksek duyarlılıkta bir test olmaması nedeniyle yatan tüm 

hastalar için; aşağıda belirtilen tüm işlemlerde personelin gözlük, yüz koruyucu (siperlik), 

N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, önlük , eldiven ,bone kullanması ve bu hastaların yataklı 

kliniklerde tek başına yatırılması önerilmektedir.

 Solunum yolu numunesi  alınması  

 Entübasyon/Extübasyon /Trakeotomi/Trakeostomi

 Solunum sekresyonlarının aspirasyonu

 Non-invaziv mekanik ventilasyon

 High Flow (yüksek akımlı) oksijen tedavisi 

 Nazogastrik sonda takılması/irrigasyonu

 Kardiyopulmoner resüsitasyon

 Nebulizatör kullanımı 

 Tüm Bronkoskopik/Endoskopik işlemler



HASTA  ODASI  / YOĞUN BAKIM ODASI / AMELİYAT ODASI



HASTA  ODASI  / YOĞUN BAKIM ODASI / AMELİYAT ODASI



HASTA  ODASI  / YOĞUN BAKIM ODASI 



HASTA  ODASI  / YOĞUN BAKIM ODASI 



HASTA GEÇİŞİNİN OLDUĞU TÜM DİĞER ALANLAR 
(Klinikler, Koridorlar Gibi)



MOLEKÜLER  MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI



OFİS ALANLARI



İNFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ



İNFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ



İDARİ OFİSLER



TÜM ALANLAR



RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDEKİ BT ALANI



TABLODAKİ ÖNEMLİ NOKTALAR VE AÇIKLAMALARI

a.  Uygun KKM kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKM kullanmadan önce ve 

çıkardıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

b.  Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde COVID-19 hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, KKM’yi takıp çıkarmaları ve 

KKM’yi takmadan önce ve sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve 

denetlenmelidir.

c.  Bu kategori, en az 1 m mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı 

gözlem ve sorgulamayı içerir.

d. Acil müdahale ekibinde görev alanlar kendilerini korumak için el hijyeni ve KKM’yi nasıl takıp çıkaracakları konusunda 

eğitilmelidir. 

e. N95 maskeleri dış yüzeyi üzerinde cerrahi maske veya yüz siperliği ile beraber kullanıldıysa maske ile temas öncesi ve 

sonrası el hijyeni sağlanması koşulu ile ; hiç çıkarmaksızın kullanımda en fazla 8 saat, aralıklı kullanımda ise en fazla 5 kez 

kullanılabilir. Maske dekontaminasyonu konusunda hastane tarafından bir yöntem belirlenmesi durumunda kullanım süresi 

önerisi değişebilir. 



Hasta Odasının Özellikleri

• Hastalar tek kişilik, özel banyosu ve tuvaleti olan, kapatılabilir kapısı olan bir 

odada izlenmeli

• Tek kişilik odalar bulunmadığı durumlarda kesin COVID-19 vakaları aynı odada 

kohort edilebilir, ancak olası COVID-19 vakalarının ayrı yatırılması tercih edilmeli

• Zorunlu hallerde ise olası COVID-19 vakaları aynı odada hasta yatakları en az 1 m 

aralıklı olacak şekilde yerleştirilmeli

• Kohorta dahil edilen (aynı odayı paylaşan) olası hastalar tıbbi maske kullanmalı



Kullanılacak tıbbi malzemeler 

• Hastaya özel olmalı

• Oda dışına çıkarılmamalı

• Hastalar arasında ortak malzeme kullanımına izin verilmemeli

• Eğer kullanılacak ekipman (örn. steteskop, ateş ölçer) birden fazla 

hastada kullanılıyor ise her hasta kullanımında sonra temizlenmeli ve

• Alkol içeren hızlı yüzey dezenfektanı / köpük içeren hassas yüzey 

dezenfektanı ile dezenfekte edilmeli



• Tıbbi olarak gerekmedikçe hastaların odadan veya alandan başka bir alana 

taşınmasından kaçınılmalı

• Olası COVID-19 hastaları için belirlenmiş portatif X-ray cihazı ve/veya diğer 

önemli tanı cihazları kullanılmalı

• Ancak portatif tanı cihazları yoksa hasta tıbbi maske takılı halde(hasta 

entübe değilse), sıkı temas ve damlacık izolasyon önlemleri alınarak, diğer

hastalar ve ziyaretçiler ile teması en aza indirecek şekilde transfer edilir

Hastanın Transferi



• Entübe olmayan hastanın taşınması sırasında hastaya cerrahi maske 

takılmalı, görev alan sağlık personeli cerrahi maske, önlük,gözlük, eldiven

kullanmalı, el hijyenine özen gösterilmeli. Hastanın genel durumuna göre

aerosolizasyon oluşturabilecek bir durumu varsa N95/FFP2 maske ve

gözlük yanında bulundurmalı.

• Entübe olan hastanın taşınması sırasında görev alan sağlık personeli 

N95/FFP2 maske, gözlük, önlük, eldiven kullanmalı, el hijyenine özen 

gösterilmeli. 

Hastanın Transferi



• Hasta odasına girişler sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından 

sorumlu olan ve girişi gerekli olan personelin odaya girişine izin verilmeli

• Hasta ziyaretçileri yasaklanmalı ve refakatçi gerekli ise tek kişi ile 

kısıtlanmalı

Hasta Odasına Giriş ve Ziyaretçiler



Hasta Odası Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Olası veya kesin tanısı olan hasta taburcu/ başka bir bölüme transfer / 

ex olduğunda;

• Oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu ayrıntılı bir şekilde üst üste 

2 kez yapılır, 

• Odanın 2 saat havalandırılmasının ardından odaya yeni bir hasta 

alınabilir



• Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü sonrasında, otopsi yapan kişiler veya 

gasilhane çalışanları

• Temasları sırasında kalın eldiven/ uzun konçlu eldiven veya çift kat eldiven , 

N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük / yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük 

kullanmalı

• Cenazenin morga transferi için Destek Hizmetler Müdürlüğü  (Tel: 1401)  ile 

irtibata geçilmelidir. 

Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü 



Kaynaklar

NOT: Bilgilendirme içeriği güncel rehberlere göre hazırlanmıştır.  

Tekrar güncellenme olması halinde değişiklikler iletilecektir.

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html

