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KİMLER NEREYE MÜRACAAT EDECEK 

 

Ayaktan Başvuran Hastalar: 

 Grip vakalarının diğer vakalardan izole bakılması ve takibi için C Blok Çocuk Hastalıkları 

Polikliniğinin 5 muayene odası boşaltılarak grip poliklinikleri olarak yeniden düzenlenmiştir. 

 Poliklinik girişinde triaj uygulanarak ateşi olana maske verilmektedir. 

 Acil Servise gelen hastalara triaj uygulanarak grip olanlar, C blok poliklinik giriş bölümüne 

gönderilecektir. 

 Acil Servise solunum sıkıntısı, ateş, öksürük vb. şikayetlerle gelen hastaları sorumlu uzmanın 

değerlendirmesinden sonra enfeksiyon sorumlu uzmanından isteyeceği konsültasyon ile yol 

haritası çizilecektir. Acil Serviste kırmızı alan bu tür hastalar için ayrılmıştır. 

 Çocuk Acil Polikliniğine solunum sıkıntısı, öksürük, ateş vb. şikâyetlerle gelen çocuk hastalar için 

kemoterapi salonu gözlem amacı ile ayrılmıştır. Sorumlu uzmanın kontrolündedir. Covid19 (+) 

şüphesi olan çocuk hastalar enfeksiyon uzman doktoru değerlendirmesi sonucu durumuna göre 

ayrılan bölüme alınacaktır.  

 Bu polikliniklerde çalışanlara Enfeksiyon Kontrol Komitesinin uygun gördüğü kişisel koruyucu 

ekipman kullanılması zorunluluğu vardır. 

 Hasta anemnezinde Covid19 (+) temas öyküsü olanlar karantinaya alınacaktır. 

 Covid19 (+) gebe için Kadın Doğum Enfeksiyon Kontrol Komitesi işbirliği ile işlem yapılacaktır. 

 Covid19 (+) hastaların taşındığı sedye ve tekerlekli sandalyeler 1/100 oranında çamaşır suyu ile 

dezenfeksiyonu sağlanacaktır. 
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Hastanemizin Polikliniklerine Başvuran Bir Hastada 

Covid19 Enfeksiyonu Varlığından Şüphe Edilmesi Durumunda 

Uygulanacak Algoritma 

↓ 

Çalışanlarımız Mutlaka Uygun Olan Kişisel Koruyucu Ekipmanını Kullanmak Zorundadır. 

↓ 

Şüpheli hastaya hemen Cerrahi Maske taktırtılır. 

↓ 

 EKK’ e (Enfeksiyon Kontrol Komitesi) ve Grip Polikliniğine haber verilir.  

                EKK: 3509                                              Grip Polikliniği: Çocuk Grip Polk. :3258 

                                                                                                              KBB Grip Polk. :3260 

                                                                                                              Dahiliye Grip Polk :3246 

                                                                                                              Enfeksiyon Grip Polk. :3274 

                                                                                                              Göğüs Hast. Grip Polk. :3281 

↓ 

           EKK veya Grip polikliniği personeli gelene kadar hasta bulunduğu poliklinikte bekletilir.     

           Odaya yeni hasta alınmaz!  

           Riskli yüzeyler EKK gözetiminde dezenfekte edildikten sonra poliklinik hizmete açılır. 

↓ 

Şüpheli vaka grip polikliniğine transfer edilir. Grip polikliniği hekimi tarafından hasta değerlendirilir ve 

kültür alınır. 

↓ 

Grip polikliniğine müracaat eden hasta, tirajdan sonra ilgili hekimler tarafından değerlendirir. 

Numune alınır. 

↓ 

İlgili hekimin değerlendirmesi neticesinde hasta için yatış kararı verilirse; 

Yatış kararı verilen Covid19 Servisi ya da Covid19 YBÜ bilgilendirilir. 

Hasta Covid19 personeli eşliğinde transfer edilir. Transfer esnasında temas ve damlacık önlemleri 

uygulanır.Kişisel koruyucu ekipman kullanılır. 
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Yatması Gereken Hastalar: 

 Karar enfeksiyon hastaları uzmanı ve ilgili uzmanın uygun görmesiyle (Ek hastalığı varsa ilgili 

kliniğin takibiyle) Covid19 (+) vakalar ZTB Klinik veya Yoğun Bakımına yatırılır. Hem 

enfeksiyon hem de ilgili hastalığın doktoru ile takibi yapılır. 

  ZTB’ de kişisel koruyucu ekipman (Cerrahi maske ve N95 maske, gözlük, eldiven ve önlük 

özellikle nem bariyerli), eksik olmayacak şekilde yönetim tarafından temin edilir. 

 ZTB ‘de görevlendirilecek personel risk grubunda olmayan kişilerden seçilir. (Örn. Temizlik, 

Yemek vb.) 

 ZTB’ de çalışan personeller aynı kıyafetle diğer bölümlere geçmeyecektir. 

 Tüm kapı kolları tuvaletler saat başı çamaşır suyu karışımı ile silinecektir. 

  Hastane ZTB’ de dahil olmak üzere dezenfekte edilecektir. 

 ZTB’ de çalışmak üzere yedekli sabit ekip kurularak dönüşümlü olarak çalışma planı 

oluşturulacaktır. Çalışma listesinde bir sonraki günde çalışan kişi o günün yedek çalışanı olarak 

görev alacaktır. 

 CPR, enfeksiyon ve korunma eğitimi tüm uzman, asistan ve diğer çalışanlara web tabanlı 

verilecektir. 

 KBRN Ünitesi gözden geçirilerek hazır bulundurulacaktır. 
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Hasta Yoğunluğunda ve ZTB Yetersiz Kaldığında; 

 

Normal Hastalar Covid19 ve Şüpheli Hastalar 

A Blok  

 A Blok Acil diğer vakalar için(Trafik kazası vb.) 

 Nöroloji Yoğun Bakım normal hastalar için 

 Fizik Tedavi servisi Pediatri normal vakaları için 

 Pediatri servisi Covid19 hastaları için  

 

B Blok  

 B Blok Dermatoloji servisi acilin diğer vakaları için  

 Anestezi Yoğun Bakım 1-2-3 Covid19 hastalar için 

(Gerektiğinde KVC ve Beyin Cerrahi Yoğun bakım) 

Gerekli olduğu takdirde bütün doktorlar ve hemşireler yönetimin verdiği görevleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

 

Ameliyat Vakaları: 

 Ameliyata alınacak vakalarda hem hasta hem de çalışan kişisel koruyucu ekipman kullanacak. 

 Ameliyattan sonra hasta, izolasyon önlemleri ve enfeksiyon uzman doktoru önerileri ile uygun yere 

alınacaktır. 

 Ameliyathane dezenfeksiyonu EKK talimatına göre sağlanacaktır.  

 Ameliyathane sağ koridoru Covid19 için, sol koridor ise diğer ameliyatlar için kullanılacaktır. 

 

Doğum Vakaları: 

 Doğum için gelen ve semptomları olan,şüpheli kabul edilen gebeler izolasyon önlemleri ve kişisel 

koruyucu ekipman ile odasında doğumu gerçekleştirilecektir. 

 Sezaryen gerekirse sezaryen ameliyathanesinde bir oda ayrılıp takibi de orada yapılacaktır. 

Enfeksiyon doktorunun vereceği karara göre yol haritası çizilecektir. 

 Ameliyathanelerin ve doğum salonlarının temizliği EKK temizlik talimatına göre yapılır. 

 Şüpheli anneden doğan bebek çocuk doktoru ve çocuk enfeksiyon uzmanı görüşleri ile kontrolde 

tutulacaktır. 
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 Vakalar çok artması ile aynı tanılı hastalar aynı odaya alınacaktır. 

 Aynı tanılı veya farklı tanılı hastalar aynı oda da kalması gerekirse arada 1 metre mesafe olacak 

şekilde hastalar için koruyucu ekipman kullanılarak perde ile izolasyon sağlanacaktır. 
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ALINACAK ÖNLEMLER 

 Yüz siperliği alınması. 

 İşlemlerde N95 maske kullanılması. 

 Atıklar normal prosedüre göre ayrıştırılır. 

 Çamaşırhanede enfekte gelen çamaşırlar makineye konurken çalışanlar N95 maske takmalı. Bu 

çamaşırların EKK önerileriyle toplaması ve taşınması. 

 Sağlık personeli formaları hastanede yıkanmalı ve kullandığı forma ile dışarı çıkmamalı. 

 Covid19 (+) hastaları için tek kullanımlık kaşık, çatal, bardak ve yemek için disposable tabaklar 

vb. kullanılması. 

 Kantin çalışanları kişisel koruyucu ekipmanlara el hijyenine dikkat edilmesi eğitimi verilerek imza 

altına alınması. 

 

Covid 19 ‘lu Hasta Odasına Giriş- Çıkışlar: 

 Sadece görevli personel girecektir. 

 Refakatçi olarak 1 kişi (mümkünse aynı kişi) olmalıdır. 

 Ziyaret yasaktır. 

 Tedavi de görev alan personeller için kişisel koruyucu ekipman gönderilen KKE talimatına göre 

kullanılacaktır. 

 Hasta odasına giriş ve çıkışlarda el hijyenine dikkat edilecektir. 

 Kişisel koruyu ekipmanların giyme ve çıkarma kurallarına göre kullanılacaktır;  

Giyme  sırası : Önlük, maske, gözlük - yüz koruyucu, eldiven  

Çıkarma sırası: Eldiven, gözlük - yüz koruyucu, önlük çıkarılır ve tıbbı atığa atılır. 

Maske hasta odasından çıktıktan sonra çıkartılır ve eller yıkanır veya dezenfektan kullanılır. 

 Oda kapıları kapalı tutulur. Kapıya Damlacık Temas İzolasyonu figürü asılır. 

 Hasta odadan çıkartılmaz. Çıkacak ise transfer talimatına uyulur. 

 Hasta solunum desteği tedavisi alıyorsa odaya giriş – çıkış yapanlar için N95 maske kullanılacaktır. 

 Hasta odayı boşaltınca temizlik ve yer dezenfeksiyonu yapılarak ve oda havalandırılacaktır. 
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Hasta Transportu: 

Ambulanslarda kişisel koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulmalıdır. Hastaya ilk müdahale 

eden sağlık kurumuna hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel koruyucu 

ekipman kullanılmalıdır. Hastanın sekresyonları veya vücut çıkartılarına neden olabilecek girişim 

yapılacağında N95/FFP2 maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

Olası/kesin Covid19 vakasının nakli sonrasında ambulanslar temizlenmeli ve dezenfeksiyonu 

sağlanmalıdır. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipman giyilerek yapılmalıdır. Ambulans 

temizliği yapılmadan başka bir vakaya gidilmemelidir. 

Transfer öncesi gideceği ünite, birim, kurum ve transportu sağlayacak olan personel bilgilendirilir. 

Taşımada görevli personel Kişisel Koruyucu Ekipmanlarını giyer. Sedye üzerine disposable örtüler 

kullanılır. Kullanılan asansörler mümkünse ayrı tutulur. 

 

 

Tetkik Yapılan Alanlar: 

Görevli personel kişisel koruyucu ekipmanını giyer. Hasta ile ara mesafesini bir metre esasına göre 

ayarlamalıdır. İşlemler bittikten sonra koruyucu ekipmanı usulüne uygun şekilde çıkartmalı ve son 

olarak mutlaka el hijyeni sağlamalıdır. Tetkik yapılan görüntüleme birimlerinde ve 

laboratuvarlarında her hasta için kullanılan sandalye, sedye vb. hastanın oturduğu veya yattığı 

alanlara disposable örtüler kullanılmalıdır. Her hastadan sonra alan Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

önerilerine göre dezenfekte edilir. 

 

 

Bilgilendirme: 

Hasta yakınlarını bilgilendirmek için ZTB önü kullanılacak olup bilgilendirme sadece hastanın 

birinci derece yakınlarına yönetimin belirlediği ekip tarafından yapılacaktır. B planı uygulama 

kararı alındığında yine yönetimin belirleyeceği ekip tarafından A-B blok önünde hastalar için 

birinci derece hasta yakınlarına bilgilendirme yapılacaktır. 

 

 

Ölüm (Covid19): 

Covid19 tanısı almış hastaya ölümü sonrasında, morga taşıma yapan kişiler veya morg çalışanları 

temasları sırasında kalın eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve önlük kullanmalıdır.  

Cenazeler mutlaka ceset torbası içinde morga transferi yapılır. Olası/kesin Covid19 vakalarının 

ölümü halinde özel bir defin işlemi yoktur. Standart defin işlemleri uygulanır. Kullanılan asansörler 

ayrı tutulur. 

Hasta odayı boşalttıktan sonra oda temizliği ve yer yüzey dezenfeksiyonu yapılır, odanın 

havalandırılmasının ardından odaya yeni bir hasta alınabilir. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Morg 

Temizliği Talimatına göre yapılır. 


