Hitit Üniversitesi Çorum Erol
E Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

“COVİD
COVİD-19”
KAPSAMINDA
HASTANEMİZDE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
FAALİYET ve ÖNLEMLER

COVİD Nedir?
•

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei
eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir.

•

7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus
(2019-nCoV)
nCoV) olarak tanımlanmıştır.

•

Daha sonra 2019-nCoV
nCoV hastalığının adı COVID-19
COVID 19 olarak kab
kabul edilmiş, virus
SARS CoV’A yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2
SARS
2 olarak isimlendirilmiştir.

•

Dünya Sağlık Örgütünün bir pandemi olarak kabul ettiği hastalık 16.03.2020
tarihinde dünyanın 151 ülkesinde görülmüştür.

COVİD-19
19 ile ilgili uygulamalar
•

Hastalığın
ığın yayılımını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı önlemler
alınmıştır.

•

Hastalığın görüldüğü birçok ülkeye getirilen seyahat yasağının yanı sıra, hastalığın
görüldüğü ülkelerden dönen vatandaşlarımız için 14 gün süreyle karantina
uygulaması yapılmaktadır.

•

İlimiz genelinde de hastalığın ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olarak
olarak, İl Sağlık
Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordineli olarak çalışmaktadır.

Hastalık belirtileri
•

Ateş,

•

Öksürük

•

Nefes darlığıdır.

6 AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
FAALİYET ve ÖNLEMLER
1) EĞİTİM ve BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ


Hastanemizde çalışan tüm personele yönelik “Enfeksiyon ve
e Eğitim Komitesi”
tarafından eğitim toplantıları düzenlenerek bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirildi.

•

Hastanemizden tedavi almakta olan hasta ve yakınlarına yönelik olarak birebir
eğitim verildi.

•

Tüm hekim grubu ile gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili bilgilendirme
yapıldı.

•

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurulu tarafından yayınlanan “COVİD
COVİD-19 Rehberi” tüm
hastane çalışanlarına dağıtıldı. Güncellemeler günlük olarak iletildi.

Hastanede oluşturulan “Sağlık
“
Bakım Kontrol Ekibi”” tarafından, halkı
ve sağlık çalışanlarını koruyucu yerinde eğitimler düzenlenmekte ve
hastane girişinde triaj uygulaması ile yüksek ateş, öksürük, nefes
darlığı ve yurt dışı teması bulunan kişiler tespit edilmektedi
edilmektedir.

Hastanemiz konferans salonunda doktorlarımız, hemşirelerimiz ve
diğer sağlık çalışanlarımızla toplantılar yapılarak kendimiz için ve
COVİT-19
19 hastaları veya şüphelileri için alınması gereken önlemler
anlatılarak personele eğitimler düzenlendi.

2) ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER


Bakanlığımız önerisi doğrultusunda hastanemizde ziyaretçi kısıtlamasına gidildi.

•

Tüm çalışanların koruma ve önleyici faaliyetler açısından (Hastane içerisinde ayrı
forma ve ayakkabı giyilmesi, el yıkama, cep telefon steteskop, aksesuarların
dezenfektanla silinmesi v.b.) sürekli uyarılması sağlandı. Konu ile ilgili iç tamim
yayınlandı.

•

Hastane girişlerine 7 adet banko oluşturularak hastanemize başvuran tüm
vatandaşların vücut sıcaklığı, yurtdışı öyküsü açısından değerlendirilmeleri
sağlandı. Şüpheli vakaların ilgili birime yönlendirilmesi, personel aracılığı ile
sağlandı.

•

Kişisel koruyucu
u maske stoğunu artırmak amacıyla ilgili firmalarla görüşülerek
hızlı tedarik süreçlerinin başlatılması açısından planlama yapıldı.

•

Dezenfeksiyon sıvısı üretimi için Eczacılar Odası Başkanlığı ile görüşülerek
tedarik açısından planlama yapıldı.

•

Pandemi süresince
üresince yoğun kullanımı gereken kişisel koruyucu ekipmanların tek bir
elden dağıtımı için düzenlemeler yapıldı.
Konuyla ilgili Başhekim Yardımcısı
Y
Uzm. Dr.Murat
Murat Doğan sorumlu olarak
görevlendirildi. Yurt çapında oluşabilecek talep artışı göz önünde bulun
bulundurularak
çözüm arandı. Hastanemiz Sterilizasyon Ünitesinde malzeme sarmada kullanılan
kumaşların, maske yapımında uygun olduğuna karar verildi.
verildi. Enfeksiyon komitesi
tarafından da onaylanan
onaylana kumaşın dikimi için Milli Eğitim Müd
Müdürlüğü ile iletişime
geçilerek Halk Eğitim Merkezleri’nde
M
nde dikimine karar verildi. Yaklaşık 400,000
adet maskelik kumaş;; ilimiz bünyesinde mevcut Tekstil Fabrikalarında uygun
kesimi sağlanarak, Halk Eğitim Merkezine teslim edildi.

•

Halk Eğitim Merkezlerine ziyaret gerçekleştirildi. Diğer yandan İl Sağlık
Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde ihtiyaç listemiz iletildi. El dezenfektanı
üretimi için malzeme alımına gidildi. Üretimi,
Üretimi hastane bünyesinde Eczane Birimi
tarafından “majestral ilaç” kapsamında başlanması planlandı. (Majistral ilaç,
eczanelerde hazır bulunmayan fakat doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle
göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlara verilen isimdir
isimdir)
Hastane kantininde mevcut bulunan oturma alanları kaldırıldı.

Hasta ve çalışanlarımızın sağlığı için poliklinik girişinde
girişinde,
hastanemize müracaat eden hastalarımızın ateşleri ölçülüp
öyküleri sorularak içeri alınmaktadır.

3) SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRTİLEN
TEDBİRLER KAPSAMINDA:


İlgili genelge gereği diş hekimliği polikliniği kapatıldı.



İlgili genelge gereği acil olmayan elektif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca
daha uygun bir tarihe planlanması sağlandı.

•

Sağlık kurulu raporlarının uzatıldığına dair hastalara yönelik bilgilendirme
yapılarak heyet polikliniklerinde kısıtlamaya gidildi.

•

Tüm polikliniklerde MHRS’ye yönelik hasta muayenesi yapılması sağlanarak
hastaların hastanede kalış sürelerinin azaltılmasına yönelik planlama yapıldı.

•

Yoğun Bakımda yatan hastaların yakınları bilgilendirilerek, ziyaret kısıtlamasına
ek olarak günlük telefon ile görüşme imkânı sağlandı. Ayrıca Yoğun Bakım önü
“Hasta Yakını Bekleme Alanı” kapatıldı.

•

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için prosedür belirlendi

•

Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların mümkün olduğunca takip
aralıklarının uzatılması sağlandı.

4) ŞÜPHELİ HASTALARA YÖNELİK ÖNLEM ve FAALİYETLER
•

Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması için tek bir numara belirlendi. Bu
telefon numarasının tüm ilgili kurumlara ve hastanemiz hekimlerine bildirilmesi
için önlem alındı.

•

Acil Servis Birimine “COVİD-19 Müdahale Ünitesi” kuruldu.

•

Şüpheli vakaların acil servisten bağımsız olarak kabulü için düzenleme yapıldı.

•

COVİD-19 Şüphesi ile başvuran hastaların bekleme alanları ayrılarak acil
servisten bağımsız olarak takip edilmelerine yönelik önlem alındı.

•

Mevcut durumda 2 hasta kapasiteli muayene alanı ile 10 hasta kapasiteli bekleme
alanı mevcut bulunmaktadır.

•

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi tarafından yurtdışı öyküsü olan hastalar
günlük aranarak semptom kontrolü ve takibi gerçekleştirildi.

Acil alanda yeni bir kapı açılarak,
açılarak poliklinikler tarafından gelip
Acile
cile müracaat eden hastalar için izole bir yol oluşturuldu.

Acil Servis Biriminin “Kırmızı Alan” girişi tamamen
“Covid-19
19 Müdahale Ünitesine”
Ünitesine dönüştürüldü
dönüştürüldü.
Acilde “Kırmızı Alan ve
v Sarı Alan-Yeşil Alanı” birleştiren koridor
kapatılarak, “Kırmızı
Kırmızı Alan kısmını Covit-19
Covit 19 hastalarına
hastalarına”
“Sarı Alan-Yeşil
Yeşil alan kısmını Covit-19
Covit 19 olmayan hastalara
hastalara”
ayırt edildi.

Şüpheli vakaların Acil Servisten bağımsız olarak kabulü için
düzenleme yapıldı.
Kırmızı alan içerisinde Covit-19
C
19 şüphelisi olan hastaların
hastaların,
başka hastalara yakın olup bulaşmasını engellemek ve
tahlil-tetkiklerin
tetkiklerin alınması için “KBR ünitesi”” kuruldu
kuruldu.

Covid-19
19 şüphesi ile başvuran hastaların “Bekleme
Bekleme Alanları
Alanları”
ayrılarak, Acil Servisten bağımsız olarak takip edilmelerine yönelik
önlem alındı.
Mevcut durumda 2 hasta kapasiteli “Muayene Alanı
Alanı” ile
10 hasta kapasiteli “Bekleme Alanı”
Alanı oluşturuldu.

Acil içerisindeki “Tomografi
Tomografi Ünitesi”nin
Ünitesi nin koridoru kapanarak
kapanarak, sadece
COVİT-19
19 şüpheli hastaların tomografi çekimi için ayırt edildi
edildi.

“Enfeksiyon
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi”nin
Servisi
girişi kapatılarak
arak, hastanemize
gelen diğer vatandaşlarla ve personelle teması engellendi
engellendi.

Hastanemiz “ZİYARETÇİ
ZİYARETÇİ GİRİŞİ”ne
ne oluşturulan noktada
hastanemize gelen ziyaretçilerin de ateşleri ölçülüp
ölçülüp,
öyküleri sorularak hastaneye alınmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları servisinin içerisinden ayrı bir koridor
açılarak; COVİT-19
COVİT 19 tanısı konmuş veya şüpheli hastalara
hastalara,
dışarı ile hiç temas kurmadan “Acil Kırmızı A
Alan”a
geçiş koridoru oluşturuldu.

5) OLASI VAKA TESPİTİ DURUMUNA YÖNELİK OLARAK
OLARAK:
•

“Müdahale Planı” çalışmaları kapsamında hastanemiz yoğun bakım ve yataklı
servislerimizde düzenlemeler planlandı.

•

Hekim ve personel çalışma planları oluşturuldu.

•

Kişisel koruyucu ekipman ve müdahale için gerekli malzemelerin stok ve olası
kullanım durumları belirlenerek uygulama planı oluşturuldu.

•

Özel hastaneler ile görüşülerek planlamalar yapıldı.

•

Kişisel koruyucu
u maske stoğunu artırmak amacıyla ilgili firmalarla görüşülerek
hızlı tedarik süreçlerinin başlatılması açısından planlama yapıldı.

•

Dezenfeksiyon sıvısı üretimi için Eczacılar Odası Başkanlığı ile görüşülerek
tedarik açısından planlama yapıldı.

Acil kırmızı
ırmızı alanda “1.
1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Ünitesi” kurularak
COVİT-19’lu
lu hastaların burada da karantinaya
karantinaya alınması sağlandı.

Hastanemizde bulunan “Kardiyak
Kardiyak Rehabilitasyon Ünitemizi
Ünitemizi”
8 yataklı “Yoğun
Yoğun Bakım Ünitesi”ne
Ünitesi ne dönüştürerek COVİT
COVİT-19’lu
hastalar
astalar için hazır hale getirildi.
getirildi

Lokal ameliyathanemizin günü
g
birlik tedavi
edavi olarak hizmet veren
ünitemizi; “12
12 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesi”ne
Ünitesi”ne dönüştürerek
COVİT-19
19 hastaları için hazır hale getirildi
getirildi.

Lokal ameliyathanemizin içerisinde;
içerisinde COVİT-19
19 tanısı konmuş
hastalarımıza cerrahi müdahale gerekmesi durumunda
durumunda,
“1
1 Ameliyathane Odası”
Odası düzenlendi.

Hastanemize müracaat eden gebe ve COVİT-19
COVİT 19 hastası olup acil
sezeryana alınması gereken hastalarımız için lokal ameliyathane
içerisinde “Acil
“
Sezeryan Salonu”” oluşturuldu
oluşturuldu.

6) TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
•

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurulu tarafından yayınlanan “COVİD-19 Rehberin”de
yer aldığı üzere tüm hastanenin yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için
planlamalar yapıldı.

MEVCUT DURUMDAKİ
İSTATİSTİKÎ BİLGİLER
27 Şubat 2020 - 26 Mart 2020
•

COVİD-19 olası vaka ile başvuran toplam hasta sayısı: 368

•

COVİD-19 olası vaka Acil Servisten bilgilendirme yapılarak taburcu edilen toplam
hasta sayısı: 211

•

COVİD-19 olası vaka Acilden sevk edilen toplam hasta sayısı: 0

•

COVİD-19 olası vaka yatış verilen toplam hasta sayısı: 147

•

2019 nCoV-PCR için gönderilen toplam numune sayısı: 179

•

2019 nCoV-PCR için toplam pozitif numune sayısı: 6

•

2019 nCoV-PCR için toplam negatif numune sayısı: 148

•

2019 nCoV-PCR için sonuç beklenen toplam numune sayısı: 25

•

COVİD-19 olası vaka servisten taburcu edilen toplam hasta sayısı: 100

•

COVİD-19 olası vaka toplam exitus sayısı: 1

•

An itibari ile yatarak takip edilen hasta sayısı: 46

•

An itibari ile Acil Serviste COVİD-19 şüphesi ile bekleyen hasta sayısı: 10

LÜTFEN ÖNLEMLERİ CİDDİYE ALIN !
SAĞLIK ELLERİNİZDE
Virüsler; vücut dışında saatlerce, hatta günlerce aktif olabilir. Alkol
içeren dezenfektanlar, sıvılar, ıslak mendiller, jel ve kremler virüslerden
kurtulmakta kullanışlıdır ancak hiçbiri normal sabun kadar
kadar iyi değildir.

Ayrıca Hastane Yönetimi, özveri ile çalışan sağlık personelinin
yanında olmaya devam ediyor.

Sizin için çalışıyoruz…
Sizde toplum olarak sorumluluklarınızı yerine getirin ve
gerekmedikçe
evden dışarı çıkmayın LÜTFEN…

