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2 Mart – 13 Mart Arasında Fakültemizde
Komisyonlar Tarafından Alınan Tedbirler
• 2.Mart.2020 gününden itibaren Hasta ve Hasta Yakınları Bilgilendirme
Ekranlarından, Sağlık Bakanlığının hazırladığı COVID-19 bilgilendirme ve
El Yıkama Prosedürü sunumu ve videoları paylaşıldı.
• 6.Mart.2020 tarihinde personelimize, hasta ve hasta yakınlarına
fakültemiz Bilim Sanat Amfisinde bilgilendirilme amacıyla Prof. Dr.
Candan Çiçek ve Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi tarafından sunum yapıldı.
• Hasta tedavilerinden önce tedaviyi yapan sağlık personeli tarafından
hastanın ‘son iki hafta öncesi kendisinin ve yakın ilişkide olduğu kişilere
ilişkin yurt dışı öyküsünün’ alınmasına ve Hasta Bilgi Yönetim
Sisteminde yer alan ‘Anamnez’ bölümünde oluşturulan alana
kaydedilmesine başlandı.
• Gribal enfeksiyonu ve yüksek ateşi olduğu gözlemlenen bireylerin sağlık
kuruluşuna başvurması hatırlatıldı ve yönlendirildi.
• Önlüklerin sadece hasta bakıldığı sırada giyilmesine dikkat çekildi.

• Yemekhaneye ve dinlenme alanlarına önlükle girilmemesine dikkat çekildi.
• Kliniklerde hasta bakımı sırasında kişisel koruyucu yöntemlerinin (eldiven,
maske, siperlik, bone, cerrahi hekim önlüğü, dahil) eksiksiz kullanımlarının
hatırlatıldı ve 3 aylık tedariklerinin temini sağlandı.
• Erişkin ve çocuk ilk muayenelerin yapıldığı kliniklere ateş ölçer temin edildi.
Hasta Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘Anamnez’ bölümünde yer alan
‘Hemşire İzlem’ kısmına kaydedilmesine başlandı.
• Klinik işleyişine göre havalandırmanın sağlanması (en az yarım saat olacak
şekilde, örneğin 12.30-13.00 arası) hatırlatıldı.
• El hijyeni kurallarına dikkat edilmesi hatırlatıldı.
• Hasta bakım aralarında ünit temizlik sürelerine dikkat edilmesi hatırlatıldı.
• Hasta bakımı yapılan alanlarda yiyecek ve içecek maddesinin
tüketilmemesine dikkat çekildi.
• Öğrencilerin tatil dönemlerinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında Doç. Dr. Hande Dalgar’ın rehberliğinde COVID 19’a ilişkin afiş,
video, slogan, vb. çalışmaları yapmasına karar verildi.
• Sağlık Bakanlığının www.hsgm.saglik.gov.tr adresinde yer alan afişlerin
fotokopilerinin belirlenen yerlere asıldı

16 Mart 2020 TARİHİNDE YAPILANLAR
• COVID-19’a ilişkin Semptomu Bulunmayan
Kişilerin Diş Hastalıkları Tedavisi Bilgilendirme
ve Onam Formu kullanımı hazırlanarak tüm
kliniklerde kullanımına başlandı.
• Ağız gargara formülleri (iyot ve hidrojen
peroksit içeren) uygun yüzdelerle hazırlandı ve
kullanımına başlandı.

16 Mart 2020 TARİHİNDEN SONRA
PLANLANANLAR
• Eğitimlerin iptali ve ertelenmesine (Anabilim Dalı ve fakülte düzeyinde
organize edilen tüm toplantı, seminer, etkinlik, vb.)
• Okuma salonunun kapatılmasına
• Kantinin işletmesinin sözleşme süresinin nedeniyle kapanmasına
• Giriş çıkışların belirlenmiş 2 (iki) ana kapıdan yapılmasına
• Hepa Filtre içermeyen klimaların kullanılmamasına özen gösterilmesi ve
çalışma ve oturma alanlarının havalandırılmasına dikkat edilmesi
• Çamaşırhaneye tüm personelin günlük olarak klinik önlüklerinin
gönderilmesine ve çamaşırhaneye destek personelinin verilmesine
• Kumaş ameliyat önlüklerinin kullanımlarına ilişkin çamaşırhane ve
sterilizasyonda kapasite arttırılmasına
• Aeratörlerin her hastadan sonra sterilizasyona gönderilmesinin
sağlanmasına ve gerekli görüldüğü acil durumlarda tek kullanımlık
aeratörlerin kullanımlarının sağlanmasına
• Kapı kolları, sandalyeler, hasta oturma alanları, merdiven trabzanları,
asansörler, tuvaletler, vs. dahil olmak üzere kurumsal ortak alanların sık sık
temizlenip dezenfekte edilmesine
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Eğitimlerin iptali ve ertelenmesine (Anabilim Dalı ve fakülte düzeyinde organize
edilen tüm toplantı, seminer, etkinlik, vb.)
Okuma salonunun kapatılmasına
Kantinin işletmesinin sözleşme süresinin nedeniyle kapanmasına
Giriş çıkışların belirlenmiş 2 (iki) ana kapıdan yapılmasına
Çamaşırhaneye tüm personelin günlük olarak klinik önlüklerinin gönderilmesine ve
çamaşırhaneye destek personelinin verilmesine
Kumaş ameliyat önlüklerinin kullanımlarına ilişkin çamaşırhane ve sterilizasyonda
kapasite arttırılmasına
Aeratörlerin her hastadan sonra sterilizasyona gönderilmesinin sağlanmasına ve
gerekli görüldüğü acil durumlarda tek kullanımlık aeratörlerin kullanımlarının
sağlanmasına
Kapı kolları, sandalyeler, hasta oturma alanları, merdiven trabzanları, asansörler,
tuvaletler, vs. dahil olmak üzere kurumsal ortak alanların sık sık temizlenip
dezenfekte edilmesine
Acil Olgu tanımlamasının aşağıdaki gibi yapılmasına,
-Şiddetli diş ağrısına neden olan pulpa iltihabı
-İntra veya ekstra oral apse
-Travma (örneğin diş kırıkları)
-Çekim veya operasyon sonrası durdurulamayan kanama
-Oral ve dental kaynaklı enfeksiyonların risk oluşturacağı durumlar
-Tıp fakültemizden veya dış merkezden konsültasyon istemi ile gönderilen yatan
hastalar
-Dudak damak yarıklı bebekler

• İlgili diş hekiminin kararı ile acil olduğu değerlendirilen hastalar
tedavi edilmesine ve diğer tüm dental işlemlerin ikinci bir duyuruya
kadar ertelenmesine,
• COVID 19 salgını sırasında uyulması gereken dental işlemler
prosedürü tanımlanmasına
• Fakültemizde başvuran hastalarda uygulanacak olan ’Olgu Yönetim
Algoritması’nın hazırlanmasına
• Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve Sağlık Bakanlığı tarafından aksi
belirtilmedikçe, tüm polikliniklerin belirtilen koşullar çerçevesinde
çalışmaya devam etmesine
• Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve Sağlık Bakanlığı duyurularının anlık olarak
takibinin yapılıp bilgilendirmelerin devam etmesine
• Alınan önlemlerin, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulan
Koronovirüs (COVID-19) Salgını Koordinasyon Komisyonu (EGEKOVKOM) tarafından alınan onay sonrasında Sosyal medya
hesabından ve Web sayfamız üzerinden COVID-19 Sağlık Bakanlığı
bilgilendirmelerinin ve alınmış olan önlemlerinin paylaşılmasına

COVID-19 SALGINI SIRASINDA UYULMASI
GEREKEN DENTAL İŞLEMLER PROSEDÜRÜ
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Son iki hafta içerisinde hastanın kendisinin, aile bireylerinin, yakın çevresinden birinin ülke fark
etmeksizin yurtdışı seyahati veya yurtdışından gelen biri ile temas sorgulanmalı, sorgulamayı takiben
‘Olgu Yönetim Algoritması’na uygun hareket edilmeli.
Erişkin ve çocuk hastaların ilk değerlendirmelerinin yapıldığı kliniklerde temel olmak üzere isteyen
polikliniklerdeki hastaların ateş ölçümlerinin yapılarak Hasta Bilgi Yönetim Sistemi içinde yer alan
‘Anamnez’ bölümündeki ‘Hemşire İzlem’ modülünde ‘vital bulgular’ kısmına kaydedilmesi sağlanmalı.
Acil olmayan dental uygulamalar için hasta ile görüşülerek ileri bir tarihe randevu ayarlama yoluna
gidilmeli, hastalara randevuların ayarlanmasında kullanacakları klinik telefon numaraları verilmeli
İşlemlerde aerosol ve sıçramaları en az indirmek amacı ile mümkün olan kliniklerde ‘cerrahi tükürük
emici’ ve Rubber-Dam kullanılmalı.
Aerosol oluşturan işlemler yerine mümkünse el aletlerinin kullanıldığı tedaviler (ART ile çürük
temizleme, el aletleri ile periodontal tedavi, vb.) tercih edilmeli.
Kliniklerde hasta bakımı sırasında kişisel koruyucu yöntemleri (eldiven, maske, siperlik, bone, cerrahi
hekim önlüğü, dahil) eksiksiz kullanılmalı
Her işlem sonrasında ünit temizliğine ve klinik işleyişe göre ortam havalandırmasına dikkat edilmeli
Dental tetkik için en sık kullanılan ağız içi x-ray yöntemleri tükrük artışına ve öksürüğün
tetiklenmesine yol açtığı için panoramik radyografiler tercih edilmeli
Tetkiklerde ‘vitalometre’ yerine ‘sıcak-soğuk testi’ tercih edilmeli
El hijyeni kurallarına uyulmalı

