
KOV KOM 17.03.2020 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI 

Rektörlüğümüz bünyesinde oluşturulan KOV KOM Bilim Kurulu 
tarafından 16.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantılarda alınan ve hayata 
geçirilen kararlar şunlardır: 

1. Acil durumu olmayan hastaların öncelikle aile hekimliklerinden hizmet 
almalarının teşvik edilmesine, 

2. Acil olmayan elektif işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe 
ertelenmesine, 

3. Acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca 
ertelenmesine, 

4. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin 
oluru ile takip aralıklarının olabildiğince uzun dönemler arasında 
yapılmasına, 

5. Yoğun bakım ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen 
gösterilmesi, yoğun bakım endikasyonu ortadan kalkan hastaların 
gecikmeden durumuna göre ilgili branşın yataklı servisine veya palyatif 
bakım servisine yatırılmaları, yatarak tedavilerinin gerektirir bir durum 
olmadığı durumda taburcu edilmelerine, 

6. Kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gereken 
ilaç, tıbbi malzemeler ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmeden 
reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczane ve medikallerden temin 
edilmesine, 

7. Rapor süresinin bittiği süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut 
raporları Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli sayılarak rapor yenilemek 
amacıyla hastanelere müracaat etmemelerinin sağlanmasına, 

8. Salgın süresince tüm hekimlerin, diş hekimlerinin ve diğer sağlık 
personelinin ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark 
etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteğin 
sağlanması konusunda kurum yöneticileri tarafından uygun planlamaların 
yapılmasına,    

9. Bütün kliniklerin ve hasta hizmeti yapan birimlerin ve diş hekimliği 
fakültesinin anabilim dalı başkanları ile toplantı yapılarak elektif olan 
vakaların azaltılmasına, 

10.  Üçüncü Katta bulunan ek servisin intaniye servisi olarak hizmete 
açılmasına, mevcuttaki intaniye servisinin izolasyon servisi olarak dizayn 
edilmesine, 

11. Zemin katta bulunan ağız diş çene cerrahisi ve KBB ek servis olarak 
kullanılan servisin acile gelmiş covid-19 şüphesi ile sürüntü alınmış ve 



sonucun çıkmasına kadar geçen sürede bu hastaların bekletileceği servis 
haline getirilmesine, 

12. Acil serviste bulunan olası vakaların sonuçları çıkana kadar 
bekletilebilecekleri bir boş servis oluşturulması bu servisin takibini 
yapacak sağlık personeli ve doktor husussunun görüşülmesine, 

13. Acile enjeksiyon için gelen hastaların (penisilin dışında) aile hekimliklerine 
gönderilmesi, pansumanların ise hiperbarik ünitesine gönderilmesine, 

14. Bütün servislerde 1 ya da 2 izolasyon odasının olası vakalar için ayrılması, 
sonuç çıkana kadar bu odalara giriş çıkışta izolasyon kurallarına uygun 
davranılmasına ve sürüntü sonucunun pozitif gelmesi halinde izolasyon 
servisine gönderilmesi ve odanın sterilize edilmesinin sağlanmasına, 

15. Pozitifliği kesinleşen hastanın kaldığı odanın hidrojen peroksitle steril 
edilmesine,  

16. Poliklinik alanlarının ve sık kullanılan alanlarının haftada bir kere hidrojen 
peroksit ile dezenfeksiyonun sağlanmasına,  

17. Olası ve Kesin hasta ile temaslı kişilerin takibinin yapılabilmesi için 
personel belirlenmesine, gün sonunda oluşturulan listenin Prof. Dr. Hakan 
USLU’ya teslim edilmesine, 

18.  Yoğun bakım hasta ziyaretlerinin olabileceği yerlerde kameradan hastalar 
hakkında bilgi verilmesine; bu sağlanamıyorsa telefonla bilgi verilmesinin 
sağlanmasına, 

19. Hastanemizde yoğun bakım şartları gerektiren hastalarda ihtiyaç halinde 
kullanılması için mekanik ventilatör, monitör ecmo cihaz sayısının 
arttırılmasına, 

20. Hastanemizde çalışan sağlık personelinin izin durumunun 
değerlendirilmesine, 

21. Acil içinde ve poliklinik katında girişlerde üsye bulguları taşıyan kişilerin 
başvuracağı ve kanlarının da burada alınabileceği bir alan oluşturulması ve 
buradaki hizmetin planlanmasına, 

22. Hastanenin genelinde yapılan akşam temizliğinde görevli ilgili ekiplerin 
enfeksiyon hemşireleri tarafından eğitilmesine, 

23. Hastanemizde hizmet veren kafeteryanın çalışmaya devam etmesine, 
24. Hastanemizde ihtiyaç olabilecek durumlarda sıkıntıya girmemek adına 

resüsitasyon eğitimlerine başlanmasına, 
25. İzolasyon servisinde yatan hastaların (başka servisten izolasyon servisine 

alınsa bile) önceden yattığı servis hekimleri tarafından tıbbi tedavisine 
devam edilmesine, acilden yatan covid-19 hastalarının ise intaniye 
kliniğinin hekimleri adına yatış yapılarak tıbbi tedavisinin devamına, 

26. Sağlık kurulunun ayda bir kez toplanmasına, 



27. Sağlık personelinin hastanede giydikleri kıyafetler ile evlerine 
gitmemelerinin sağlanmasına,  

28. Sürüntü alma eğitiminin bütün araştırma görevlilerine intaniye anabilim 
dalında çalışan bir öğretim üyesi tarafından verilmesinin sağlanmasına, 

29. ATASEM üzerinden yapılacak unvan değişikliği sınavının ertelenmesine, 
30.  Rektörlüğümüze başvuran ve mazeret izni talep eden kişilerin durumu 

kurulan COV KOM kurulundan geçirilerek izin taleplerinin uygunluğunun 
değerlendirilmesine karar verilmiştir.      

 


