Yardımcı Üreme Tedavileri ve COVID-19
TSRM SARS-Cov-2 Salgını ile İlgili Güncel Durum Bildirisi; 28.04.2020
TSRM olarak Covid-19 pandemisi ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri günlük olarak takip ediyoruz. Tüm
sağlık profesyonellerine ve hastalarımıza öncellikli önerimiz ülkemizdeki gelişmelere istinaden güncellenen
Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerini yakından takip etmeleridir. Devam eden pandemi ortamında ülkemizde
üremeye yardımcı tedaviler ile ilgili güncel önerilerimizi 3 başlık altında sizlerle paylaşmak istiyoruz.
1. IVF TEDAVİSİ PLANLANAN HASTALAR
Pandemi kontrol altına alınana kadar bu hastaların tedavilerinin ileriki aylara ertelenmesini
öneriyoruz. Çünkü pandemi ortamında temel sorumluluğumuz sağlık sistemi üzerine ilave yük
binmesini önlemektir. Bu amaçla acil olmayan gruptaki hastalarımıza tedavilerini erteleme seçeneğini
önermek uygun olur.
Bir tüp bebek siklusu 1) ovaryan stimülasyon, yumurta toplanması ve embriyo üretimi 2) embriyo
transferi olacak şekilde bölünebilir. Bu iki bölüm için olası riskleri ayrı ayrı değerlendirdik.
Ovaryan stimülasyon, yumurta toplanması, embriyo üretimi sürecindeki olası riskler;
•
•
•

•

•

Hastalar ulaşım sırasında, hastanelerde veya tedavi gördükleri sağlık kuruluşlarında bulaş açısından
risk altında olacaklardır.
İl dışından tedavi için başvuran hastaların şehirlerarası seyahat kısıtlamaları nedeniyle ulaşım
güçlükleri olabilir.
Yumurta toplama işlemi ülkemiz genelinde çoğunlukla genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu
nedenle, asemptomatik olan bir hastanın tedavisi esnasında sağlık personeline bulaş gerçekleşebilir.
Ayrıca anestezi sonrası asemptomatik hasta semptomatik hale gelerek Covid-19 enfeksiyonun ciddi
komplikasyonlarını geliştirebilir.
Yumurta toplama işlemi invaziv bir işlem olup az da olsa kanama ve infeksiyon riski taşır. Bu
komplikasyonlardan birisinin oluşması halinde hastanın hospitalizasyonu gerekerek hastane yatağı
işgaline ve kişisel koruyucu ekipman tüketimine neden olabilir. Ek olarak, hastanede yatış nedeni ile
hastaya bulaş riskinde artış, operasyon gerekmesi halinde entübasyona bağlı riskler ortaya çıkabilir.
Hastanın bu sırada SARS-CoV-2 ile infekte olması halinde bu komplikasyonlar nedeniyle COVID-19
hastalığını daha ağır geçirmesine neden olabilir.
SARS-CoV-2’nin sperm, oosit ve embriyoları infekte edip etmediği net olarak bilinmemektedir.
Fertilizasyon oranları ve embriyo gelişme kapasitesini etkileyip etkilemediği de bilinmemektedir.
Embriyo transferi ve gebelik gerçekleşmesi durumunda olası riskler;

•
•

•

Anne açısından gebelikte gerçeklesen immünolojik değişlikler nedeniyle viral enfeksiyonların daha
problemli seyredebileceği bilgisi akılda tutulmalıdır.
Fetüs açısından, kısıtlı bir veride SARS-Cov-2 enfeksiyonun gebelik üzerine olumsuz etkisi olduğuna
dair açık bir kanıt yoktur. Ancak 3.trimesterde enfekte olmuş olan az sayıdaki gebeden gelen bu veriye
temkinli yaklaşmak gerekir [Amerika hastalık kontrol merkezi (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html?) and Cochrane kütüphanesi https://cgf.cochrane.org/
news/covid-19-coronavirus-disease-fertility-and-pregnancy)]. Unutulmamalıdır ki elimizde gebeliğin
ilk 3 ayında enfeksiyonu geçirmiş ve doğum yapmış hastalar ile ilgili veri yoktur. iii) Bugüne kadar 5
neonatal SARS-Cov-2 vakası ve virüse karşı IgM ve IgG antikoru geliştirmiş olarak doğan 3 yeni doğan
rapor edilmiş olup, hastalığın vertikal geçişinin olup olmadığı net değildir (https://doi.org/10.1001/
jama.2020.4621; https://doi.org/10.1001/jama.2020.4861).
COVID 19 tedavisi için birçok ilaç denenmektedir, tedavi protokolü tam olarak kesinleşmiş değildir.
COVID 19 geçiren bir gebede kullanılması gerekebilecek ilaçların ve bunların gebelik ve fetüs üzerine
zararları olması muhtemeldir.

2. FERTİLİTE KORUYUCU İŞLEMLERE İHTİYACI OLAN ONKOLOJİ HASTALARI
Bu hastaların, ovaryan stimülasyon ve yumurta toplama işlemleri veya cerrahi olarak over dokusu alınması
sürecinde karşı karşıya kalabilecekleri riskler altta yatan hastalıkları nedeniyle daha yüksek olabilir. Bu
konuda bilgilendirme yapıldıktan sonra, arzu ederler ise tedavilerinin yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca özel
bir grup hasta da HLA doku uyumlu kardeş için IVF/PGT uygulamasına başvuran ailelerdir. Hasta çocuğun
durumuna bağlı olarak dondurma siklusu ile erteleme kararı alamayan aileler için yine bilgilendirme
yapılarak ailenin kararı doğrultusunda tedavilerinin planlanmasını öneriyoruz . Üremeye yardımcı tedavi
merkezleri söz konusu hastaların tedavisi sürecinde Sağlık Bakanlığınca önerilen ve aşağıda vurgulanan genel
korunma tedbirlerinin hem personel hem de hastalar tarafından uygulanmasını sağlamalıdır.
3. AZALMIŞ OVER REZERVİ VE/VEYA İLERLEYEN YAŞ NEDENİYLE TEDAVİLERİNİN BEKLEMEKTEN
OLUMSUZ ETKİLENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEN HASTALARIN VE HLA DOKU UYUMLU KARDEŞ İÇİN IVF/PGT
UYGULAMASINA BAŞVURAN ZAMANA DUYARLI AİLELERİN YÖNETİMİ VE YENİDEN AÇILMAYLA İLGİLİ
PLANLAMALAR.
Hassas durumda olan bu hastaların yönetimi kapsamında şu an pandemi ile güncel gelişmelerin yakından
takibini ve kısa süreli olarak tedavilerin ertelenmesi öneriyoruz. Elektif işlemlerin yeniden başlamasının çok
uzak bir zamana kalmayacağı düşünüldüğünde kısa süreli beklemenin fayda risk oranının beklemek lehinde
olduğu görüşündeyiz. Ancak tüp bebek merkezleri yeniden açılma süreciyle ilgili planlamalar yapmalı ve
hasta kabulüne hazır halde beklemelidir.
Covid-19 salgınının genel olarak tüm dünyada alınan sert tedbirler sayesinde kontrol altına alınması olasıdır.
Bazı Avrupa ülkeleri elektif tıbbi girişimleri ve üremeye yardımcı tedavileri başlatmış veya başlatmayı
planlamıştır. Ülkemizde de uzak olmayan bir zamanda üremeye yardımcı tedavi hizmetlerinin verilmesi uygun
olabilir ve merkezlerin yeniden açılmayla ilgili planlamalar yapması yerinde olur.
Merkezlerin yeniden açılış planlaması ile ilgili önerilerimiz şunlardır;
-

Tüm tüp bebek merkezi personelinin (doktor, embriyolog, hemşire ve yardımcı personel dahil) göreve
başlamadan önce mümkünse Covid-19 hastalığına bağışıklık kazanıp kazanmadıklarının test edilmesi,
bağışıklık kazanmayanlar için henüz hastalığın aşısı da olmadığı göz önüne alınarak aralıklı semptom
sorgulanması (triage), bilinen vakalarla teması olup olmadığının takibi, ateş ölçümü yapılabilir ve
mümkünse aralıklı SARS-Cov-2 testi yapılabilir (http://doi:10.1002/jmv.25722 ).

-

Açıldıktan sonra başvuran hastaları bu bağlamda dörde ayırabiliriz.

1. Diabet, hipertansiyon ve benzeri ko-morbiditesi olan hastalar.
Bu hastaların taşıdıkları yüksek risk nedeniyle bağışıklık durumlarından bağımsız olarak COVID-19
pandemisi bitene kadar tedaviye başlamamaları önerilir.
Komorbiditesi olmayan hastalar öykü, semptom ve bağışıklık durumlarına göre değerlendirilerek
(triage) aşağıdaki şekilde yönetilebilirer:
2. COVID-19 durumu bilinmeyen hastalar.
Bu çiftlerin IgM ve IgG ile taranması idealdir, ancak ilk dönemde bu gruptaki hastaların
hepsine direkt antikor testi yapmak mümkün olmayabileceğinden tedavi öncesi semptom/
risk sorgulama anketinin uygulanarak triaj yapılması ve herhangi bir semptom/risk tespit
edilen çiftlerin teste/uygun merkeze değerlendirmeye yönlendirilmesi, semptom/risk tespit
edilmeyenlerin ise bilgilendirilmiş onamları alınarak tedaviye alınmasıdır. Risk nedeniyle
ileri değerlendirmeye gönderilen hastalar ancak infeksiyon hastalıkları uzmanlığınca
değerlendirildikten sonra izin verilmesi halinde tedaviye alınmalıdır.
Bu hastaların merkeze her gelişlerinde risk/semptom sorgulanması uygun olacaktır. Bu grup
hastalar tedavi sırasında tanı alırsa tedavi ertelenmeli ve tedaviden sonra üç hafta daha takip
edilmelidir.

3. Bağışıklık geliştirmiş olan hastalar. Birkaç ay içerisinde milyonlarca insan bu hastalığa karşı bağışıklık
geliştirecektir. Covid-19 hastalığına yakalananların %80’ninde semptom çok hafif olduğundan veya hiç
olmadığından büyük çoğunluğunun hiç tanı almamış olacaktır. Bu nedenle eğer hastaya antikor testi
yaptırılmış ve IgM negatif olduğu halde IgG pozitifliği ile büyük olasılıkla bağışık olduğu doğrulanırsa
tüp bebek tedavisine alınabilir (biyolojik pasaport). Şu an elimizdeki immünolojik test nitel (kalitatif)
olduğundan ideal olarak önerilen aktif viral partiküllerin varlığının tespiti için PCR ile birlikte yapılmasıdır.
Çünkü sadece IgG pozitif olan bir hasta dahi henüz bulaştırıcı olabilir. Bu nedenle hastanın hangi seviyede
bağışıklık geliştirdiğinin ve yeniden hasta olma riskinin olup olmadığının tam olarak tespiti için nicel
(kantitatif IgG testi) antikor testinin beklenmesi uygun olacaktır (http://doi:10.7326/M20-0504 ). Bu
hastalar üremeye yardımcı tedavilere alınabilirler. Zamana duyarlı hastaların merkez açılış ile birlikte
“biyolojik pasaport” uygulamasından öncellikli olarak faydalandırılmaları önerilir.
Tedaviye başvuran çiftler için önerilen her önlemin (triage, antikor taraması) merkez çalışanlarına da
uygulanması gereklidir. Yani merkez çalışanları açılış ve hasta kabulü öncesi mümkünse seroloji ile taranmalı,
bağışıklık geliştirmemiş olanlar triage ile sürekli sorgulanmalı ve risk/semptom bulunması halinde işe
gelmeyerek uygun merkeze değerlendirmeye yönlendirilmeli, ancak enfeksiyon hastalıkları onayı sonrası
işe geri dönmelidir.
Her durumda merkezde hastaların ve çalışanların kendileri ve birbirleri arasında bulaş riskini minimize etmek
için aşağıdaki kurallara uyulması gereklidir.
Randevu, poliklinik ve bekleme alanın kullanımı ve dezenfeksiyonu kapsamında öneriler
• Çiftlerin kliniğe geliş sayısı makul minimumda tutulmalıdır.
• Tedavinin planlanması ve danışmanlık kapsamında klinik ziyaret yerine videokonferans ve telefon
görüşmesi planlanmalıdır.
• Hasta randevuları, işlemden önce en az süre bekletilecek şekilde düzenlenmelidir.
• Bekleme alanında, hasta ve yakınları, her yönde en az 1 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Mümkünse hastalar randevuları gelene kadar araçlarında veya açık alanda bekleyebilmelidir.
• Semptomları sorgulamak için ayrı giriş yeri ve/veya triaj alanı oluşturulmalıdır. Bu alanda çalışacak
personel uygun KKE (tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, önlük) giymelidir.
• Klinik girişinde ulaşılabilir yerlere alkol bazlı el antiseptikleri ve cerrahi maske 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;
o Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir.
o Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9), klor tablet (ürün önerisine göre) veya %70 lik alkol
kullanılabilir. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanmalıdır.
• SARS-CoV2 pozitif hasta varlığında, hasta ayrıldıktan hemen sonra temizlik ve dezenfeksiyon
yapılmalıdır.
• İhtiyacı olmayan hastaların refakatçi olmaksızın 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.
Sekretarya ile temas öncesi el antiseptiği kullanılması gereklidir. Burada çalışan personel, maske,
gözlük kullanmalıdır. Sekreter, mümkünse cam paravan arkasında hasta kabullerini yapmalıdır.

Ameliyathane ve laboratuvar hizmetleri kapsamında alınması önerilen tedbirler
Genel tedbirler
• Uygulamalar ile ilgili randevular ameliyathaneye, numune verme odasına ve hasta odasına hasta
giriş-çıkışında izolasyon ve oda dezenfeksiyonuna olanak sağlayacak süre göz önünde bulundurularak
düzenlenmelidir.
• Hastaların gözlem odasından OPU odasına transferi tam olarak giyilmiş ve kuralına uygun şekilde
kullanılan kişisel koruyucu ekipman (KKE) bulunan servis hemşireleri tarafından yapılmalıdır.
• Ameliyathane ve laboratuvarlardaki personel sayısı sınırlandırılmalı ve KKE kullanımına titizlik
gösterilmelidir. Uygulama alanlarına giriş çıkışlarda giyme çıkarma eğitimi yapılmalı, pratiği
geliştirilmelidir. Ayrıca personelin ve hastaların bulunduğu alanlarda uygun şekilde işaretler ve uyarılar
konularak uygun KKE kullanımı ve izolasyon şartları sağlanmalıdır. Bakanlık tarafından yayınlanan
afişlerin bazılarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/afis). Afişler
merkezin diğer alanlarında da asılarak hasta ve personel bilgilendirmelerinin yapılması önerilmektedir.
• Telefon, çağrı cihazı, saat, takılar vb. işlem odası dışında bırakılmalıdır.
• 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 zamanda yemek yemeleri
sağlanmalıdır.
• Temizlik yapan personel tıbbi maske, önlük, eldiven ve gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır. Sık
değiştirilen galoş kullanımı bölümler arası personel geçişlerinde tercih edilmelidir.
• Laboratuvar atıkları biriktirilmemeli, her bir hastaya uygulanan işlemin ardından laboratuvar personeli
tarafından temizlik personeline teslim edilmelidir. Bu hastaların atıkları için standart imha prosedürleri
uygulanarak tıbbi atık olarak imha edilmelidir.
• 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.
• El hijyeninin sağlanması için eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya alkol içeren el antiseptiği
ile en az 20 saniye ovulmalıdır.
OPU Odası/Ameliyathanede alınması önerilen tedbirler
• Her hasta ameliyathaneden çıkarıldıktan sonra odada temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. Temizlik
özellikle temas edilen yüzeylere yoğunlaşmalıdır. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerde öncelikle
kâğıt havlu kullanarak temizlik, sonrasında dezenfeksiyon yapılıp kuruyana kadar beklenmelidir.
• OPU odası ve IVF laboratuvar temizliği toksik özelliği olmayan IVF uygulamalarına uygun
dezenfektanlarla yapılmalıdır. Mümkün olmayan durumlarda hassas yüzeyler için %70’lik alkol bir
dakika bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir.
• Operasyon örtü ve önlükleri su geçirmez olmalıdır.
• OPU Odası ile embriyoloji laboratuvarı bağlantısı ancak hastanın işlem hazırlıklarının bittiği ve işleme
başlamak için hazır olunduğu bilgisi alındıktan sonra açılmalı ve işlem biter bitmez kapatılmalıdır.
• OPU odası/Ameliyathane ile embriyoloji laboratuvarı arasındaki tüm malzeme ve folikül sıvısı ihtiva
eden tüplerin/embriyo içeren kateterin nakli sırasında sosyal izolasyon kurallarına azami şekilde
uyulmalıdır.
Semen verme odasında alınması önerilen tedbirler
• Sperm verme odasına hasta kabulü sırasında refakatçilerin sosyal izolasyon kurallarına azami uyması
sağlanmalıdır.
• Semen verme odasının her hastadan sonra uygun dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

IVF laboratuvarında alınması önerilen tedbirler
• Rutin iyi laboratuvar uygulamaları pratiği ile birlikte OPU/ET odası için önerilen kişisel korunma ve
hijyen kuralları takip edilmesi önerilmektedir (IVF laboratuvarlarına yönelik, gözden geçirilmiş iyi
uygulama kılavuzları, 2015).
• Personel (mümkün olduğu ölçüde) vardiya veya küçük takımlar halinde çalıştırılmalıdır ve bu
vardiyalardaki personelin birbiri ile teması engellemelidir.
• IVF laboratuvarına laboratuvar ekibi hariç personel giriş çıkışları engellenmelidir.
• Embriyoloji laboratuvarı temizliği (yüzey, cihaz temizliği ve çöplerin takibi vb.) laboratuvar personeli
koordinasyonunda yapılmalı ve sadece laboratuvara ait temizlik gereçleri kullanılmalıdır.
• Laminar Air Flow cihazları dışında laboratuvarda kullanılan diğer cihazların (inkübatör,
mikromanipulatör vb.) dezenfeksiyonu ile ilgili olarak bir enfeksiyon uzmanı danışmanlığında detaylı
bir ajandanın çıkarılması önerilir.
• Pandemi sürecinde kapanan merkezlerde tekrar faaliyete geçilmesi sırasında sürecin en az 8 günlük
bir sürenin laboratuvar hazırlıklarına ve kalibrasyonuna ayrılacak şekilde planlanması tavsiye edilir.
• Malzemeler laboratuvara ve laboratuvar içindeki malzeme deposuna dezenfektan ile silinerek
alınmalıdır. Malzemeler ve özellikle kültür solüsyonları pandemi dönemindeki yoğunluk göz önüne
alınarak uygun şekilde ve miktarda sipariş ve temin edilmelidir.
• Ağız pipeti kullanımı bırakılarak el pipeti kullanımına geçilmesi tavsiye edilir.
• Birden fazla kişinin kullandığı mikroskoplar her kullanımdan sonra dezenfektanla temizlenmelidir.
• Foliküler sıvı ve semen sıvıları ile teması azaltmak için manipülasyon sürecine ve bu sıvıların güvenli
bir şekilde atılması konularına ekstra önem gösterilmelidir.
• Foliküler sıvıdan yumurta izole edilirken viral yükü azaltmak amacıyla yıkama solüsyonu ile yıkanarak
toplanmalıdır.
• Alınan semen örneğinde bulunabilecek viral yük miktarını azaltmak amacıyla örneğin 1:1 (v/v) olacak
şekilde kullanılan kültür sıvısı ile seyreltilmesi önerilir.
• Uygulanan embriyo kültürü protokolü dikkate alınmaksızın, olası viral yükü azaltmak amacıyla kültür
sıvıları 48 saatte bir değiştirilmesi önerilir.
• Kültür sıvısı değişimleri öncesi yıkama prosedürü her laboratuvarın kendi pratiğinde uyguladığının en
az iki katı sıklıkta olacak şekilde yapılması önerilir.
• Olası kontaminasyon durumu dikkate alınarak embriyo kültüründe inkübatörlerin dönüşümlü
kullanılması önerilir.
• Hasta bilgilendirmelerinde ve muayenelerinde kişisel görüntülü görüşme yollarının tercih edilmesi
önerilir.
Kriyoprezervasyon laboratuvarında alınması önerilen tedbirler
• SARS CoV2 pozitif hastalarda yüksek güvenlikli taşıyıcı (High security straw) kullanımı ve/veya buhar
fazlı depolama tankları kullanılmalı, kesinlikle açık sistem kullanılmamalıdır.
• Pandemi sonrası dondurulan gamet, embriyo ve gonad dokuları için ayrı özel bir nitrojen tankının
kullanılması önerilir.
• Numune tanklarına sıvı nitrojen takviyesi aralıklarını uzatmak için (transfer sıklığını azaltmak ve
nitrojen temininde olası bir sıkıntı yaşanması ihtimaline karşı) yedek azot tankının bulundurulması
önerilir.
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Yeniden Açılış Planlaması Algoritmaları

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN (KKE) UYGUN KULLANIMI
Kullanılması gereken KKE, mevcut bulaş riski, hasta ve hastalık durumuna göre önerilen
korunma önlemleri çerçevesinde (standart, temas, damlacık veya solunum yolu
izolasyon önlemleri) değişecektir. AŞAĞIDAKİ SIRA İLE GİYİLMELİDİR

1. ÖNLÜK
• Uzun kollu, bileklikli, dizlere kadar
olmalı, tüm gövde ön kısmını ve
sırtı örtmelidir.
• Boyun ve bel bölgesinden
bağlanmalıdır.

2. TIBBİ MASKE VE
N95/FFP2 MASKE
• Maske, burun, ağız ve çenenin alt
kısmını kapsayacak şekilde
açılmalı ve yanlardan hava
almayacak şekilde yerleştirilerek
sıkıca bağlanmalıdır. Burun
köprüsü üstündeki telli esnek bant
sıkıştırılmalıdır.

3. GÖZLÜK YA DA
YÜZ KORUYUCU
• Yüz ve gözler kapatacak şekilde
ayarlanmalıdır.

4. ELDİVEN
• İzolasyon önlüğünün bilek kısmını
kapatacak şekilde giyilmelidir.

GÜVENLİ ÇALIŞMA KURALLARI
• Ellerle yüze dokunmaktan kaçınılmalıdır.
• Ellerle maskenin ip veya lastiği dışında hiçbir yerine temas
edilmemelidir.
• Dokunulan yüzeyler sınırlandırılmalıdır.
• Yırtılan veya aşırı kirlenen eldivenler değiştirilmelidir.
• İşlem öncesi ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

SOLUNUM
İZOLASYONU
Standart önlemlere ek olarak uygula

Solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı uygulanır.
(kızamık, su çiçeği, yaygın zona, akciğer veya larenks tüberkülozu)

Hasta mümkünse negatif basınçlı izolasyon odasında izlenmelidir.
HASTANIN NAKLİ
GEREKLİYSE TIBBİ
MASKE KULLANMASINI
SAĞLA

HASTA ALANINA
GİRMEDEN ÖNCE

HASTANIN
ODA KAPISI
SÜREKLİ KAPALI
TUTULMALI

HASTA ALANINDAN
AYRILIRKEN

EL HİJYENİ SAĞLA
Alkol bazlı el antiseptiği ile
el ovalama veya el yıkama

ELDİVENİNİ ÇIKAR
Sonrasında el hijyeni sağla

ÖNLÜK GİY

GÖZLÜK/YÜZ
KORUYUCUYU
ÇIKAR

MASKE KULLAN
N95 / FFP2

ÖNLÜĞÜ ÇIKAR

GÖZLÜK/YÜZ
KORUYUCU KULLAN
Aerosol olusturan işlem ve
sıçrama ihtimali olan durumlarda

MASKEYİ ÇIKAR
Hasta alanından
çıktıktan sonra

ELDİVEN GİY

EL HİJYENİ SAĞLA
Alkol bazlı el antiseptiği ile
el ovalama veya el yıkama

DAMLACIK
İZOLASYONU
Standart önlemlere ek olarak uygula

Öksürme, hapşırma ve konuşma ile
bulaşabilecek hastalıklara karşı uygulanır.
Hasta tek kişilik odaya yatırılır.
HASTANIN NAKLİ GEREKLİYSE
TIBBİ MASKE KULLANMASINI SAĞLA

HASTAYA 1 METREDEN DAHA YAKIN ÇALIŞIRKEN

EL HİJYENİ SAĞLA
Alkol bazlı el antiseptiği ile
el ovalama veya el yıkama

TIBBİ
MASKE
KULLAN

GÖZLÜK/YÜZ
KORUYUCU
KULLAN

HASTA ALANINDAN AYRILIRKEN

EL HİJYENİ SAĞLA
Alkol bazlı
el antiseptiği ile
el ovalama veya
el yıkama

GÖZLÜK/YÜZ
KORUYUCUYU
ÇIKAR

MASKEYİ ÇIKAR
Hastadan en az
bir metre uzaklaştıktan
sonra

EL HİJYENİ
Alkol bazlı
el antiseptiği ile
el ovalama veya
el yıkama

TEMAS
İZOLASYONU
Standart önlemlere ek olarak uygula

Temas ile oluşabilecek hastalıklara karşı uygulanır.
Hasta tek kişilik odaya yatırılır.

ODAYA GİRİŞTE

EL HİJYENİ SAĞLA
Alkol bazlı el antiseptiği ile
el ovalama veya el yıkama

ÖNLÜK GİY
Hasta ve/veya çevresi ile
temas ihtimali

ELDİVEN GİY

ODADAN ÇIKARKEN

ELDİVENİ
ÇIKAR

ÖNLÜĞÜNÜ
ÇIKAR

EL HİJYENİ SAĞLA
Alkol bazlı el antiseptiği ile
el ovalama veya el yıkama

COVID-19
PANDEMİSİNDE

ATIK YÖNETİMİ
COVID-19 hastasının atıkları ile hastalık bulaşmasını
gösteren bir kanıt yoktur.

Hastane ortamında olası ve kesin COVID-19
hastasına ait atıklar 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.
DSÖ, CDC ve 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.

