KOV KOM 15.03.2020 TARİHLİ TOPLANTI KARARLARI
Atatürk Üniversitesi COVID-19 Koordinasyon Birimi, YÖK’ün son kararları doğrultusunda toplandı.
Toplantıda alınan kararlar şu şekildedir:
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COVID-19 Koordinasyon Biriminin adı KOV KOM olarak değiştirilmiştir.
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili alt komisyon oluşturuldu. Komisyonda şu üyeler yer
almaktadır: Prof. Dr. Serhat Vançelik, Prof. Dr. Zülal Özkurt, Prof. Dr. Kemalletin Özden, Dr.
Öğr. Üyesi Handan Alay, Doç. Dr. Emine Parlak, Prof. Dr. Dilek Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Zülküf
Kaya, Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, Hem. İclal Halıcı, Hem. Özlem Acar, Hem. Hayriye Asuman
Aras, Hem. Şenay Solak, Hem. Gülseren Kızıloğlu, Hem. Hümeyra Uğur, işyeri hekimleri,
Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı öğretim üyeleri.
KOV KOM’a Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalından,
Dahiliye Anabilim Dalından, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından yetkili öğretim
üyeleri dahil edilecektir.
COVID-19 durumuyla ilgili tek sesliliği sağlama, yanlış anlama ve yönlendirmelerden kaynaklı
yeni krizlere yol açmama adına Üniversitemiz bünyesindeki kişilerin basın açıklaması yapması
yasaklanmıştır.
Olası vakalara karşı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanemizde yapılacak faaliyetlerle ilgili
olarak şu kararlar alınmıştır:
Hastanede izolasyon alanlarının oluşturulması, izolasyon yoğun bakımının oluşturulması,
pozitif vaka olduğunda vaka yönetimi ve hastaneye başvuran halkı enfeksiyondan koruma adına
koruyucu önlemlerin hayata geçirilmesi amacıyla bir alt komisyon oluşturuldu. Bu alt
komisyonda yer alan öğretim üyeleri şu şekildedir: Hastane Baş Hekimi Prof. Dr. Ali Şahin,
Baş Hekim Yrd. Prof. Dr. Hakan Uslu, Baş Hekim Yrd. Doç. Dr. Mine Gürsaç Çelik, Prof. Dr.
Ayşe Albayrak, Doç. Dr. Yasemin Çayır, Prof. Dr. Nazım Doğan, Doç. Dr. Ömer Araz, Doç.
Dr. Elif Yılmazel Uçar, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kesmez Can, Prof. Dr. Dilek Kılıç, Prof. Dr.
Zeynep Çakır, Prof. Dr. Metin Akgün, Prof. Dr. Fuat Erdem.
İzolasyon servisini yönetme adına intaniye anabilim dalı görev alacak, gerektiğinde başta göğüs
hastalıkları anabilim dalı olmak üzere anestezi yoğun bakım, dahiliye, pediatri anabilim dalı
destek verecektir. İzolasyon servisinde yatan hastalar intaniye servisinin desteği ile hasta devir
alınmadan hastanın takibi daha önce yattığı klinik tarafından yapılacaktır.
Diyabetik ayak servisi boşaltılarak hastalar endokrinoloji servisinde takip edilecektir.
Önceden diyabetik ayak servisi olarak hizmet veren 25 yataklı birim, 10 oda hizmet verecek
şekilde izolasyon servisi olarak düzenlenmiştir.
Olası vakaların sayısında artış olma durumunda intaniye ve FTR servisleri izolasyon servisi
kapsamına alınarak hizmetin genişletilmesi sağlanacaktır.
Göğüs yoğun bakım 6 yataklı izole yoğun bakım olarak bu hafta içinde boşaltılarak hizmete
açılacaktır.
Hastane için ilk aşamada 20 hemşire, 5 idari personele; Diş Hekimliği Fakültesinden 9
hemşireye ivedilikle izolasyon konusunda eğitim verilecektir. Devamında bu kişiler hastane içi
eğitimde görev alacaktır.
Gerekli durumlarda giriş çıkış kapılarının sayısı azaltılacak, hastalar sadece acil ve poliklinik
girişlerinden kontrollü bir şekilde alınacaktır.
Çocuk acil, yetişkin acil, KBB, göğüs ve intaniye polikliniklerinde öksürük vb. semptomlar
gösteren hastalar için pilot uygulama anlamında öksürük etiketi uygulamasına geçilecektir.
Burada görev alacak hemşireler: sürveyans, kalite ve eğitim hemşireleridir.
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Sürveyans, kalite ve eğitim hemşirelerinin hastane içi halka yönelik COVID-19 enfeksiyonu
önleme amacıyla eğitim vermesi ve öksürük etiketinin uygulanması anlamında görev alması
sağlanacaktır.
Sağlık personelinin korunması amacıyla tulum ve koruyucu gözlük, N-95 maskesinin yeterince
ivedilikle teminini sağlanacaktır.
Poliklinik hizmeti veren bölümlerde çalışan araştırma görevlilerine Dr. Öğr. Üyesi Fatma
Kesmez Can ve bir hemşire tarafından ayaktan başvuran hastalarda Sağlık Bakanlığının birinci
basamak sağlık kuruluşlarında uygulanan algoritmanın eğitiminin verilmesinin sağlanması
gerekmektedir.
Yukarıdaki madde kapsamında Dr. Öğr. Üyesi ve öğretim üyelerine olası vaka algoritmaları
resmi yoldan bilgilendirme amacıyla gönderilecektir.
Acil izolasyon alanına medikal klima takviyesi yapılarak hepalı lokal hava değiştiricisi
alınmasına, mevcutta hizmet veren yeşil alanın olası vakaların karşılandığı birim olarak
kullanılması sağlanacaktır.
Çocuk acil ile erişkin acil arasındaki trafiğin kesilerek olası bulaşın önlenmesi sağlanacaktır.
Hasta ziyaret saatleri konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen saat uygulamasının aynı
şekilde hayata geçirilmesine (mesai saatlerinde hasta ziyaretlerinin yasaklanması ve mesai
dışında 18.00-19.00 arasında bir ziyaretçiye izin verilmesine) karar verilmiştir.
Yukarıda maddeye istinaden hastanemize güvenlik elemanı takviyesi yapılması Rektörlüğe
teklif edilecektir.
Ayaktan başvurularda yurtdışı öyküsü bulunan hastaların BEAH’a yönlendirilmesi yapılacaktır.
Acil servis ve diğer polikliniklere olası vaka tanımına uyan başvurularda klinik durumu stabil
olan hastaların BEAH’a yönlendirilmesi yapılacaktır.

