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Değerli Meslektaşlarımız, 

COVID-19 Şüpheli olgulara klinik ya da postmortem yaklaşım konusunda yol 

gösterici bilimsel bilgileri derlemek amacıyla kurulan ATUD Covid-19 Çalışma Grubu 

çalışmasını tamamladı ve sorularımıza yanıt verebilecek bir öneriler rehberi hazırladı. Kısa 

zamanda pek çok kaynağı gözden geçiren meslektaşlarımıza çalışmaları için çok teşekkür 

ederiz.  

 Konu ile ilgili kendi hazırladıkları kurumsal rehber ve dökümanlardan 

faydalanmamıza izin veren Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç.Dr. Yalçın Büyük'e ayrıca teşekkür 

ederiz. 

ATUD Covid-19 Bilgilendirme Rehberi hakkındaki öneri ve geri bildirimlerinizi 

iletmeniz hepimiz için yararlı olacaktır; rehberler güncellemeye açıktır.  

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde öncelikle kendimizi ve ailelerimizi 

korumalıyız. Birbirimizle iletişim halinde ve paylaşımcı olmamız hepimize iyi gelecek ve güç 

verecektir. 

 

Sevgi ve Saygılarımızla, 

Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu 
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ŞÜPHELİ / OLASI OLGULARIN TANINMASI 

Şüpheli vaka/olası vaka kriterleri nelerdir?  

Öncelikle ATK bünyelerinde ve hastanelerde çalışan adli tıp çalışanları karşılaştıkları 

her hastayı/bireyi muhtemel enfektif bireylermiş gibi kabul ederek hareket etmelidir. Muayene 

edilecek kişinin klinik bulguları ve epidemiyolojik öyküsü mutlaka ayrıntılı olarak 

sorgulanmalıdır. 

-Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı semptomları var mı? 

-Semptomlarının başlamasından önceki 14 gün içerisinde riskli bölgelerde veya ülkelerde 

bulunuldu mu? 

-Semptomlarının başlamasından önceki 14 gün içerisinde SARS-CoV-2 virüsü taşıdığı tespit 

edilmiş (pozitif nükleik asit testi sonucu olanlar) bireylerle temasa geçti mi? 

-Semptomlarının başlamasından önceki 14 gün içinde, yüksek riskli bölgelerde veya ülkelerde 

ateş veya solunum yetmezliği semptomları gösteren hastalarla temas etti mi? 

-Hastalık kümelenmesi (2 hafta içinde ev, ofis, okul sınıfları vb. yerlerde ateş ve/veya solunum 

yetmezliği semptomları olan 2 veya daha fazla olgu görülmüş olan yerlerde bulunma) mevcut 

mu? 

OLASI VAKA 

 Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve 

solunum sıkıntısı), 

  Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması, 

 Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakınının yurt 

dışında bulunma öyküsü, 

veya 

 Ateş veya akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve 

solunum sıkıntısı), 

  Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası 

ile yakın temas, 

veya 

 Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük 

ve solunum sıkıntısı), 
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 Son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük 

ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın 

radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği, 

 Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması, 

veya 

 Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olması ve burun akıntısı 

olmaması. 

Bu durumlardan herhangi birinin varlığında kişi/hasta olası vaka olarak değerlendirilir.  

ŞÜPHELİ / OLASI OLGULARA MUAYENE YAKLAŞIMI 

Şüpheli kişiye muayene yaklaşımı nedir? Nasıl tetkik edilir? 

  Covid-19 şüphesi bulunan kişiye yapılacak olan her türlü muayene için hasta tek kişilik 

izole bir odaya alınmalı, standart, temas ve damlacık korunma önlemleri uygulanmalı, hastaya 

cerrahi maske takılmalıdır. Adli tıbbi pratikte yapılan hasta ile 1 metreden daha yakın mesafede 

bulunulacak ve solunumsal olmayan muayenelerde eldiven, önlük (steril olmayan, tercihen sıvı 

geçirimsiz ve uzun kollu), tıbbi maske (cerrahi maske), gözlük kullanılmalıdır. Ancak ağız ve 

burundan örnek alınması gibi damlacık/areosolizasyona neden olabilecek işlemlerde en az N95 

veya FFP2 maske kullanılmalıdır. 

Olası vaka olarak tanımlanan hastalar hızla sağlık kurumuna yönlendirilmeli, İl Sağlık 

Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’nin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

Virus Pozitif kişiye muayene yaklaşımı nedir? 

          Moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular kesin vaka olarak 

değerlendirilmektedir. Tanısı doğrulanmış olan hastanın takipleri 2. ve 3. basamak hastanelerde 

ya da ildeki belirlenmiş hastanelerde yapılmaktadır. Bu kişilere yapılacak olan adli tıbbi 

muayene takibin yapıldığı servis veya yoğun bakım ünitelerinde, olası vakalardaki muayene 

yaklaşımına uygun olarak, eldiven, önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun 

kollu), tıbbi maske (cerrahi maske), gözlük kullanılarak; ağız ve burundan örnek alınması gibi 

damlacık/areosolizasyona neden olabilecek işlemlerde ise izolasyon kıyafetlerine ek olarak 

cerrahi maske yerine en az N95 veya FFP2 maske kullanılarak işlem yapılmalıdır. Vücut sıvı 

ve sekresyonları ile temasın yoğun bir şekilde olabileceği hastalarda hasta bazında alınan tulum, 

bone, ayak koruyucu kullanımı gibi kararlara uyulmalıdır. 

KİŞİSEL KORUNMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR 

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Nasıl olmalıdır? 

Hastane ve ATK bünyelerinde çalışan adli tıp çalışanları karşılaştıkları her 

hastayı/bireyi muhtemel enfektif bireylermiş gibi kabul ederek hareket etmelidir.  

Tüm olgularda COVID-19 bulaşına yönelik klinik sorgulama mutlaka yapılmalıdır:  

- Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi klinik bulgu var mı? 

- Son 2 haftada bu nedenlerle hastane başvurusu oldu mu? 
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- Son 14 gün içinde COVID-19 tanılı/şüphesi olan biriyle teması oldu mu? 

Yanıt EVET ise: hastanın tıbbi maske takması sağlanmalıdır. Mümkün olduğunca COVID-

19 bulaşlı hasta değerlendirmesinin yapılacağı izole ayrı bir oda sağlanmalıdır. Değerlendirme 

sonucunda hasta muhakkak HASTANEYE yönlendirilmelidir.  

Adli tıp poliklinikleri ve Şube Müdürlüklerinde kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 

metreden daha yakın temas edecek personelin kişisel korunması için muhakkak olması gereken 

ekipman:  

1. Eldiven, 

2. Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu), 

3. Tıbbi maske (cerrahi maske), 

4. Yüz koruyucu, 

5. Gözlük: tekrar temizlenir gözlükler üreticinin önerisine göre temizlenir. Özel bir öneri 

yok ise %70 etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak 

üzere bırakılmalıdır.  

6. Sıvı sabun, 

7. Alkol bazlı el antiseptiği 

 

Çalışma ortamında fiziki mesafenin korunması ve bulaşın önlenmesine yönelik hangi 

tedbirler alınmalıdır?  

Öncelikle hastane/kurum yönetimi tarafından alan düzenlemesi ve sağlık personelinin 

çalıştığı tüm birimler sık aralıklar ile temizlenmelidir. Çalışanların kontamine olmaması için en 

azami koşullar sağlanmalıdır. 

 

 Triaj: Polikliniklerde ya da Şube Müdürlüklerinde bir sağlık personeli hasta ile 

doğrudan temas içermeyen ön değerlendirme yapmalıdır. Gelen kişilerle en az 1 metre 

mesafe sağlanmalıdır, ve tıbbi maske takılmalıdır.   

COVID-19 enfekte birey şüphesi/tanısı olan hasta için mümkün olduğunca diğer 

hastalardan ayrı izole bir oda/alan oluşturulmalıdır.  

Tüm olgularda COVID-19 bulaşına yönelik yukarda bildirilen klinik sorgulama mutlaka 

yapılmalıdır. Yanıt evet ise; hasta en kısa zamanda izole odaya alınmalıdır.   

 Bekleme odaları: gelen her birey olası enfektif bireylermiş gibi düşünülmeli ve 

herkesin birbiriyle arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde bekletilmesi 

sağlanmalıdır. Bekleme odalarında 1 metre mesafe sağlanamayacaksa gelenlere tıbbi 

maske kullandırılmalıdır. 

 Muayene odası: COVID-19 enfekte bireyler için ayrı bir muayene odası sağlanmalıdır. 

Sağlanamıyorsa özellikle klinik sorgulamaya evet diyen hasta değerlendirmesinden 

sonra muayene odası dezenfekte edilmelidir.  
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Çalışma Alanının Temizliği  

 Gözle görünür kirlilik giderilmeli, dezenfeksiyondan önce tamamen 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Zemin ve duvarlar, yer paspaslama, püskürtme veya silme yoluyla 1000 mg/L klor 

içeren dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir; 

 Dezenfeksiyonun en az 30 dakika boyunca yapıldığından emin olunmalıdır; 

 Dezenfeksiyon işlemi günde üç kez yapılmalı ve kontaminasyon olduğunda 

prosedür tekrarlanmalıdır. 

 Dezenfeksiyonda kullanılacak farklı ürünler var, EKK önerileri doğrultusunda (her 

hastanede farklı olabilir)/Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon 

Hastalıklarından Korunma Rehberine uygun olarak yapılması önerilmekte, bu 

nedenle sıklık/süre gibi net ifadeler vermek yerine çevre temizliği ve yüzey 

dezenfeksiyonu yapılmalı diye kısaca yazılabilir. Bir de duvar temizliğine gelene 

kadar hasta çıkartıları ile kontamine alanların temizliği daha önemli. 

 

Çalışma ortamında dezenfeksiyon prosedürleri nelerdir?  

Çalışma ortamlarının dezenfeksiyonu COVID-19 tanılı/şüpheli hasta temasından sonra 

mutlaka ve her gün en az 1 kez mutlaka (önerilen 3 kez) mümkün olduğunca aşağıdaki 

prosedüre uygun dezenfekte edilmelidir.  

İzolasyon alanı için:  

 Zemin ve duvarlar, yer paspaslama, püskürtme veya silme yoluyla 1000 mg/L klor 

içeren dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir; dezenfeksiyonun en az 30 dakika 

boyunca yapıldığından emin olunmalıdır, dezenfeksiyon işlemi günde üç kez yapılmalı 

ve kontaminasyon olduğunda prosedür tekrarlanmalıdır.  

 Cisim/nesnelerin yüzeyleri 1000 mg/L klor içeren dezenfektanla veya etkili klor içeren 

bezlerle silinmeli; 30 dakika bekledikten sonra temiz suyla durulanmalıdır. 

Dezenfeksiyon prosedürü günde üç kez yapılmalıdır (kontaminasyondan 

şüphelenildiğinde herhangi bir zamanda tekrarlanmalıdır).  

 Her olgu değerlendirmesinden sonra odalar havalandırılmalıdır.  

Önerilen dezenfektan maddeler konusunda Tablo-1’i inceleyebilirsiniz. 
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Tablo 1. Sağlık Bakanlığınca yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler.  
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Kişisel Koruyucu Malzemeler Nasıl giyilir? 

Koruyucu malzemelerin giyilme ve çıkarılma sırası konusunda Şekil-1’i inceleyiniz. 

 

 

Şekil 1. Kişisel koruyucu malzemelerin giyilmesi ve çıkarılması konusunda Bakanlık önerisi 

 

BİYOLOJİK ÖRNEK ALINMASI 

Biyolojik örnek alınması gereken durumlar nelerdir? 

Klinik adli tıp uygulamalarında biyolojik örnek sıklıkla kimlik belirlenmesi (cinsel 

saldırı/istismar, kimliği belirli olmayan/şüpheli canlı veya ölü kişiler, nesep tayini vb), otopsi 

(patolojik inceleme amacıyla) ve toksikolojik incelemeler amacıyla (kan, kıl, tükrük, idrar vb) 

alınmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 salgını 

kapsamında yürütülen hizmetler sırasında Adli Tıp çalışanlarının alması gereken biyolojik 

örnekler derlenmiştir.. 
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 Pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimleri tarafından 

branşına bakılmaksızın tüm hekimler Covid-19 ile mücadele için görevlendirilebilir. Hatta 

ihtiyaç halinde Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu çatısı altında çalışan tüm hekimler sahada 

mücadele için göreve çağrılabilir. Bu nedenle adli tıp hekimleri, hem acil olan klinik adli tıp 

uygulamalarını hem de pandemi ile mücadele görevini bir arada yürütmek zorunda kalabilir. 

 Adli Tıp hizmeti kapsamında alınan biyolojik örnekler dışında, Covid-19 şüphesi olan 

olgulardan da tarama örnekleri almak ve laboratuvara göndermek gerekecektir. Kabul edilen 

tanımlamalara göre COVID-19 hastalığında sık görülen bulguları (yüksek ateş, kuru öksürük, 

nefes darlığı) gösteren olgular olası vaka, tanısal testler ile COVID-19 (+) olduğu saptanan 

vakalar ise kesin vaka olarak adlandırılmaktadır. Akılda tutulması gerekli husus herhangi bir 

semptom görülmese de virüs (+) vakaların 2-14 gün boyunca bulaştırıcı olabilmeleridir. Bu 

nedenle tüm sağlık personelinin başvuran tüm olgulara olası vaka prosedürü ile yaklaşmaları 

uygun olacaktır. 

  Özellikle poliklinik vaka sayısı yüksek olan birimlerde çalışan adli tıp hekimleri (Adli 

Tıp Kurumu Şube Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversitelere bağlı hastanelerin adli 

tıp poliklinikleri) ilerleyen sayfalarda detaylıca açıklanmış olan bireysel koruyucu önlemlere 

titizlikle uymalı, olası vaka belirlediklerinde ivedilikle hastane yönetimini ve ilgili adli mercie 

bilgilendirmelidir. Gözaltı giriş-çıkış muayenelerinde saptanacak tek bir olgu bile yüzlerce 

bulaşın önüne geçebilecektir. Vakadan örnek almaları istendiğinde, ilerleyen sayfalarda 

açıklanmış olan prosedürler yol gösterici olacaktır.  

 Yaşamakta olduğumuz Covid-19 Pandemisi’nin, ileride adli tıp pratiğini doğrudan 

ilgilendiren hadiselere de sebep olacağı unutulmamalıdır. Sağlık personelleri, COVID-19’a 

yakalanma riski en yüksek olan meslek grubundandır. Yayınlara göre Çin’de enfekte olanların 

%3,8’i, İtalya’da olguların %10’u sağlık personelidir.. Özellikle toplum yararına, çok riskli 

görev yürüten sağlık çalışanlarının haklarının gözetilmesi çalışanların hakları açısından oldukça 

önemlidir.  

Ayrıca halen çalışmakta olan fabrika, inşaat, turizm, otel işçilerinin de hastalığa 

yakalanma oranı, işyerinde alınacak önlemlerin dozu ile doğrudan ilişkili olarak kendini 

gösterecektir. Hastalıktan dolayı vefat eden ve tedavi edilip hastalığın sekelleri ile yaşam 

mücadelesi veren bireylerle ilgili ileride yaşanacak adli süreçlerde adli tıp hekimleri görev 

alacaktır. Çok sayıda ceza ve hukuk davası kaçınılmaz olduğundan, şu an pandemi ile mücadele 

verirken hastalardan detaylı anamnez alınması, doğru biyolojik örneklenme ve eksiksiz 

raporlandırma mutlak olarak şart bir durumdur.  

 COVID-19 hastalığı ile ilgili sağlık personelinin, Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli 

güncellenen bilgi paketlerini ve 25.03.2020 tarihinde Bilim Kurulu Çalışması olarak yayınlanan 

“COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi”ni dikkatlice okuması gereklidir (ulaşım 

adresi https://covid19.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf). 

 Rehbere göre biyolojik örnek alınması gerekli olası vakalar, rehberimizin başında 

verilmiş olan “olası hasta” kriterlerine göre belirlenir. Bu kriterlere uyan tüm olgulardan örnek 

alınmalı, ya da örnek alınması için yönlendirilmelidir. Olası olguların belirlenmesi amacıyla, 

Sağlık Bakanlığının sorgulama kılavuzunun kullanılması uygun olacaktır.(Şekil-2) 

 

https://covid19.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
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Şekil 2. Sağlık Bakanlığının sorgulama kılavuzu 

Hangi örnekler nasıl alınır? 

Sağlık Bakanlığı tarafından 25.03.2020 tarihinde Bilim Kurulu Çalışması olarak 

yayınlanan “COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi” uyarınca (ulaşım adresi 

http://www.hekimlik.org/koronavirus/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_Rehberi.pdf) 

alınacak örnekler ve alınma saklanma ve nakli sırasında uyulacak kurallar şu şekildedir: 

“Alt solunum yollarından alınacak örnekler için trakeal aspirat veya bronkoskopik örnekler 

tercih edilmelidir. Alt solunum yollarından alınamadığı durumlarda veya alt solunum yolu 

semptomları olmayan vakalardan nazofaringeal yıkama örneği ya da nazal ve/veya orofaringeal 

sürüntü birlikte gönderilmelidir. İdeal olarak önce orofaringeal sürüntü alınmalı sonrasında aynı 

swab kullanılarak burundan da örnek alınması ve aynı taşıma besiyerine konulması önerilir. 
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Aynı hastadan alınan orofaringeal ve nazal sürüntü örneği ayrı besi yerlerinde 

gönderilmemelidir.  

Olası vaka tanımına uyan ve enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden 

alınan ilk numunenin üst solunum yolu numunesi olması ve test sonucunun negatif olması; 

COVID19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz.  

Numune alımı ve gönderilmesi sırasında güvenlik prosedürleri:  

 Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, numune 

alma işlemi damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul edilmeli ve 

kişiler buna yönelik kişisel koruyucu ekipmanları (en az N95/FFP2 maske, gözlük 

veya yüz koruyucu) kullanmalıdır.  

 Ayrıca numune alan ve gönderen kişiler, enfeksiyondan korunma ve kontrol 

prosedürlerine uyarak, numuneleri üçlü taşıma sistemi ile soğuk zincir kurallarına 

uygun olarak göndermelidirler (Şekil-3).  

 Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir şekilde 

doldurulduğundan ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalıdır.  

 Laboratuvarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.  

 Numune göndermeden önce mutlaka laboratuvara bilgi verilmelidir.  

 Numuneye ait atıklar, tıbbi atık yönetmeliği gereklilikleri uygulanır. 

 

 

Şekil 3. Üçlü taşıma kabı 
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Numune solunum yolu sürüntüsü olarak Viral Transport Besiyeri (VTM) ile alınır. 

Trakeal aspirat, bronkoskopik örnek, balgam alınacak ise steril, vida kapaklı ve sızdırmaz 

kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Buzdolabında (2-8 C arası) muhafaza edilebilir ancak tüm örnekler 

alındıktan hemen sonra ve ivedilikle laboratuvara ulaştırılmalıdır. Alınan numune ile birlikte 

laboratuvara gönderilecek vaka bilgi formuna şu linkten 

https://covid19.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID-19_VAKA_BILGI_FORMU_v2.2_1.pdf 

ulaşılabilir. 

Boğaz Sürüntüsü (Şekil 4) 

 Ağız içi ve farinks net olarak görülecek bir şekilde aydınlatılır. 

 Dil, bir dil basacağı ile bastırılır ve steril eküvyon tonsillalar üzerine döndürülür. Bu 

işlem sırasında eküvyonun yanak iç kısımlarına ve dile değdirilmemesine özen 

gösterilir. 

 Tonsillalar üzerinde membran, beyaz noktalar veya yangılı/hiperemik alanlar 

görülüyorsa eküvyon özellikle bu kısımlara hafifce bastırılıp numune alınır. 

Burun Sürüntüsü (Şekil 5) 

 Eküvyon ile damağa paralel olacak şekilde bir burun deliğinden girilir. 

 Silgiç burun deliğinden en az 1 cm içeri sokulur. 

 Sekresyonların yeterince emilmesi için birkaç saniye bekletildikten sonra yavaşça 

ve döndürülerek çıkarılır. 

 Diğer burun deliğinden yine aynı eküvyonla işlem tekrarlanır ve uygun taşıma 

besiyeri içeren tüpe konur. 

 

 

Şekil 4-5. Boğaz ve burundan sürüntü alma teknikleri 

 

 

 

https://covid19.saglik.gov.tr/depo/formlar/COVID-19_VAKA_BILGI_FORMU_v2.2_1.pdf
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Tespit sonucu bildirim nasıl yapılır? 

 Tanımlandığı anda İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi bilgilendirilir. 

Vakanın yönetimi İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülür. Konu ile ilgili rehberler 

uyarınca bildirim ile ilgili uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

 “Sağlık Kurumu 

 Hastane tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne (İSM) olası vaka en hızlı şekilde ihbar 

edilir. 

 Bildirim, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi kapsamında U07.3 ICD 10 tanı kodu 

kullanılarak yapılır. 

 Hastaya standart, temas ve damlacık korunma önlemleri alınırarak, hastanede tek 

kişilik odada numune sonuçları çıkana kadar izole edilir. 

 Uygun numune alınarak uygun şartlarda saklanır. 

 COVID-19 Vaka Bilgi Formu doldurulur (Form İZCİ’ye de girilir). 

 Form ve numune ivedilikle İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırılır. 

 Olası vaka, 2. ve 3. basamak hastanelerde takip edilir. 

 Kesinleşen vakalar 2. ve 3. basamak hastanelerde yada ildeki belirlenmiş 

hastanelerde takip edilir. 

 Kesinleşen vakalardan yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar 2.- 3. düzey yoğun bakım 

ünitelerinde izolasyon odalarında takip edilir. 

 Kayıt edilmesi gereken bilgiler: 

 Hasta bilgileri – isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, iletişim bilgileri, barkod 

numarası vb. ayrıca ziyaret ettiği riskli bölgenin adı ve gerekli diğer bilgiler (örn: 

hastane numarası, hastane adı, adresi, doktorun adı iletişim bilgileri) 

 Numunenin alındığı tarih ve saat 

 Numunenin alındığı anatomik bölge ve lokasyon 

 İstenen testler 

 Klinik semptomlar ve ilgili hasta bilgileri (epidemiyolojik bilgiler, risk faktörleri, 

aşılama durumu ve antimikrobiyal tedaviler)” 

 

ADLİ TIP ÇALIŞANLARININ PSİKOSOSYAL YÜKLE BAŞ ETMESİ 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 enfeksiyonu sağlık çalışanlarını hem 

fiziksel hem de psikolojik olarak etkilemektedir. Tüm sağlık personeli gibi adli tıp uzman ve 

çalışanları da yaşanan bu durum nedeniyle yoğun bir baskı hissetmektedir.. Stresle beraber 
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gelen duygular dünya çapında bu deneyimi yaşayan tüm sağlık personeli tarafından 

hissedilmektedir. Sağlık çalışanı olarak hissedilen stres ve beraberinde gelen duygu durumu 

işlerinizi yapamayacağınız veya psikolojik açıdan zayıf olduğunuzu göstermez. Fiziksel 

sağlığın yönetimini yaparken benzer şekilde zihinsel ve psikososyal sağlığı da korumak 

önemlidir. 

Bu süreçte çalışma koşullarında mola saatlerini fiziksel ve zihinsel olarak dinlenecek 

şekilde değerlendirmek önemlidir. Çin gibi bu deneyimi bizden önce yaşayan ülkelerde sağlık 

çalışanlarının psikolojik destek aşamasından önce dinlenmek için yeterli zamanı olmasının 

önemli olduğunu belirtilmiştir. Fiziksel sağlık açısından yeterli beslenme, düzenli uyku, fiziksel 

aktiviteleri olabildiğince ev ortamında gerçekleştirmek önemlidir. Zihinsel sağlık açısından 

aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim halinde olarak yaşanan bu stresli ortamla başa çıkma 

stratejileri kullanılmalıdır.  

Stres kronik kullanıcılarda daha yüksek olmak üzere alkol ve tütün ürünü gibi başarısız 

başa çıkma stratejilerine olan başvuruyu arttırmaktadır; ancak alkol ve tütün ürünleri uzun 

vadede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı kötü etkilemekte, başarılı başa çıkma yöntemlerinin 

tercihini azaltmaktadır.  

COVID -19 salgını hızla başlayıp bitecek bir senaryo değil, uzun vadeli bir maratondur. 

Bu süreçte kendi fiziksel ve zihinsel sağlığımızı korumak için başarılı başa çıkma stratejilerini 

keşfedecek olan yine kendimiziz. Geçmişte yaşamadığımız, belki de hayatımızda benzeri bir 

deneyimi hiç geçirmediğimiz bu durumla baş etme becerisini yine en iyi kendimiz bulabiliriz. 

Temas veya şüphe olmaksızın ailenizi korumak adına sosyal çevrenizden ve evinizden 

uzakta kalabilirsiniz. Hekim olarak tüm bu streslerle başa çıkmak çok zorlayıcı olabilir. Bu 

dönemde sevdikleriniz ve ailenizle tüm dijital imkanları kullanarak görüntülü veya sesli 

iletişimi koparmamak önemlidir.  

İş arkadaşlarınız ve yöneticinizle yaşadığınız stresi paylaşın. Benzer bir durumu iş 

arkadaşlarınız da yaşıyor olabilir ve bu paylaşım sosyal destek açısından size faydalı olacaktır. 

 

ETİK İLKELER IŞIĞINDA DEZAVANTAJLI GRUPLARA YAKLAŞIM 

Salgın hastalıklar toplumlarda dezavantajlı kişi ve grupların (yaşlılar, engelliler, 

hastalar, yalnız yaşayan kişiler, mülteciler,  alıkonulma ve tutulma mekanlarında tutulan kişiler 

vb.) süreçten daha yoğun etkilenmesine yol açmaktadır. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda, 

hastalıkla ilişkilendirilerek insanlar olumsuz, kötüleyici, değersizleştirici ve ayrımcı tutumlara 

maruz kalabilmekte, gerekli sağlık hizmetini, korunmayı ve toplumsal desteği alamamakta 

ayrımcılık ve damgalamanın hedefi haline gelebilmekte ve damgalanma korkusuyla tedavi 

gereksinimlerinin yanı sıra maruz kalabildikleri hak ihlallerini bildirmekten ve bu durumların 

saptanmasından kaçınabilmektedirler.  

Dezavantajlı grupların yaşayabilecekleri sorunlar ve başvurabilecekleri olanakların 

sınırlılığı dikkate alınarak afet salgın gibi olağan dışı durumlarda da insan hakları ve hekimlik 

mesleğinin etik ilkelerine uygun davranmanın adli tıp uzmanlarının sorumluluğu olduğu 

hatırlanmalıdır.  
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