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Değerli Gaziosmanpaşa Has-
tanesi Ailesi;
2019 yılının sonunda Çin’in Hubei
eyaletinin Wuhan şehrinde tespit
edilen ve kısa sürede bütün
dünyaya yayılarak  pandemiye  yol
açan COVID-19, çok önemli ve çok
acil bir halk sağlığı sorunu olmaya
devam etmektedir. Hastalıkla ilgili
bir yandan mevcut hastaların tedavisi ve
virüsün yayılımının önüne geçilmesi için ça-
balar sürerken, bir yandan da yeni bilgiler
edinilmekte, bilimsel çalışmalar yapılmakta,
tanı ve tedavi yaklaşımları güncellenmektedir.
Neredeyse her saat güncellenen verilerin, her
gün yenilenen bilgilerin ışığında gerek sağlık
çalışanları, gerekse toplum hastalıktan ko-
runma önlemleri konusunda kendini sürekli ye-
nilemek durumundadır. 
COVID-19 pandemisi süreci Başhekimlikçe
başından itibaren Sağlık Bakanlığı Rehberleri
çerçevesinde yürütülmeye devam edilmektedir.
11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde başlayan
salgın mücadelesi sırasında, hastanemizde
görev yapan sağlık çalışanlarımızın göstermiş
olduğu cansiperane mücadele ve özveri her
türlü takdirin üzerindedir. Bu savaşta cephenin
en önünde yer alan herkes gibi sizler de
Gaziosmanpaşa Hastanesinin
kahramanlarısınız.
Yürütülen bu mücadele için hepinize minnet ve
şükran borçluyuz. Ancak ne yazık ki; bu salgın
devam etmekte olup, bizleri zorlu günlerin
beklediğini unutmadan, gerek hastane
ortamında gerekse diğer alanlarda korunma
önlemlerine azami uyum göstererek kendimizi,
yakınlarımızı ve çalışma arkadaşlarımızı koru-
maya devam etmeli ve topluma rol model
olmalıyız.
COVID-19 özel sayımızda hastanemizde alınan
önlemleri, yapılan çalışmaları ve tüm
çalışanlarımızın gösterdiği özveriyi paylaşmak
istedik. Desteğini esirgemeyen her çalışanımıza
ayrı ayrı teşekkür ediyor, COVID-19 salgınından
en az etkilenen hastane kuruluşu olarak
salgının tüm dünyada ve ülkemizde hızını
azaltmasını temenni ediyoruz.
Unutulmamalıdır ki; sağlık çalışanlarının çabası
olmadan, toplum sağlığını korumak ve
iyileştirmek mümkün olmayacaktır. 
Ulusumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza
sağlıklı günler diliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi
Derya BAYIRLI TURAN

Başhekim 

Bashekimden.Editörden
Değerli Okuyucularımız,

İçinde bulunduğumuz COVID -
19 pandemisi tarihsel
değişiklikler ve unutulmayacak
etkiler bıraktı yaşamlarımızda.
Salgın nedeni ile ara verdiğimiz
bültenimizin bu özel sayısında,
hastanemiz olarak tüm birim-

leri ile yoğun emek ve işbirliği ile geçirdiğimiz
süreci, farklı birim ve uzmanlık alanlarımızın
gözünden sizlere anlatmaya çalıştık.

COVID-19 pandemisinin özellikle İstanbul’
da en yoğun olduğu Mart-Nisan aylarında
gerek yatan hasta, gerek ise ayaktan tedavide
tüm birimlerimiz özveri ile çalıştı. Yatan hasta
takibinde Prof.Dr.Kıvanç Şerefhanoğlu
önderliğinde özellikle Dr.Ögr.Üyesi Fusun
Güneşdoğdu hocamızın çalışma disiplini,
stres yönetimi ve özverisi ile oldukça
rahatladık. Göğüs hastalıkları kliniği yanında
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarımız,
yoğun bakım ünitesi, acil serviste Dr.Ögr.Üyesi
Ömerul Faruk Aydın ve ekibi de çok yoğun bir
çalışma temposu geçirdiler ve  yazdıkları
paylaşımlarla bize bu süreci aktarmaya
çalıştılar. 

Bu yoğun ve stres dolu günlerde tüm
hemşire ve personel ekibimizin yanı sıra,
çekim sayısı ve bulaş riski yüksek olan Rad-
yoloji bölümünde çalışan hekimlerimiz,
hemşirelerimiz ve tüm çalışanlarımıza da ayrı
bir teşekkür gerek.

Bana göre bu sayımızın en önemli yazısı
Prof.Dr. Fuat Torun hocamızın  ‘Salgın ve Ruh
Sağlığı’ konulu yazısı. Hepimize bulaş ve
hastalık kaygısı yaşadığı bu dönemi çok güzel
bir şekilde özetledi hocamız. Bundan sonraki
süreçte kendimizi ruhsal olarak da nasıl
koruyacağımızı bize hatırlattığı için teşekkür
ederiz.

Emeğiniz, özverili çalışmalarınız ve birlikte
oluşturarak verdiğiniz güven her zaman
devam etsin dileğiyle sağlıklı günlerde
buluşmak üzere.

Doç. Dr. 
Cüneyt SALTÜRK 

Göğüs Hastalıkları Uzm.
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Mehtap MENTEŞ
İSG BİRİMİ HEMŞİRESİ

KURUM İÇİ YAYINDIR

3 altın kural ;
Sık el hijyeni,

Sosyal mesafenin
korunması ve
Doğru maske
kullanımıdır.’

“

”

Hastanemizde pandemi
sürecinin yönetimi; T.C. Sağlık
Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
yayınlamış olduğu rehberler
doğrultusunda uygulanmaktadır. COVİD
19’u önlemek için henüz bir aşı
bulunmamaktadır. Salgının yayılmasını
önlemenin en iyi yolu virüse maruz
kalmaktan kaçınmak için önleyici ted-
birler almaktır. Hem hastane genelinde,
hem de her çalışanın kişisel olarak
alması gereken tedbirlerin birlikte
uygulanması ile ancak korunmak
mümkün olmaktadır. 
Hastanemizin uygun alanlarına görsel-
lerini de astığımız ve her çalışan, hasta
ve ziyaretçilerinin uymak zorunda
olduğu 3 altın kural ;
Sık el hijyeni, Sosyal mesafenin
korunması ve doğru maske
kullanımıdır.’
*Bu amaçla ve rehberler doğrultusunda;
Hastanemiz Yönetim Kurulu,
Başhekimlik, Enfeksiyon Kontrol
Komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul
kararları ile; çalışan sağlığı ve
güvenliğini ön planda tutarak uygula-
maya aldığımız, siz değerli yöneticiler-
imizin ve çalışanlarımızın da alanda
gördükleri önleyici tedbirlerin bir
kısmını paylaşmak isterim.
*COVİD 19 hakkında süreç ve vaka
yönetimi, kişisel koruyucu önlemler,
kişisel koruyucu ekipman kullanımı vb.
ile ilgili hekim/hemşire /intörn-stajer
öğrenciler ve diğer çalışanların bil-
gilendirme eğitimleri bire bir yüz yüze,
küçük gruplar halinde, uzaktan eğitim
ve bilgisayarların masaüstlerinde eğitim
videoları ile yapılmaya devam etmekte-
dir.
*COVİD-19 hakkında bilgilendirme afiş
ve görselleri hastane çalışanlarının ve
hastalarımızın anlayabileceği içerikte
hazırlanarak, hastane girişinden
başlayarak asansör içleri de dahil, servis
ve tanı-tedavi ünitelerimizde herkesin
görebileceği alanlara asılmış, uyulması
gereken kurallar tanımlanmıştır.
*COVİD-19 Polikliniği, COVİD-19 Servis
ve COVİD-19 YBÜ alanları

tanımlanmıştır. 
Risk analizleri yapılarak, bu bölümlerde
çalışacak hekim, hemşire ve diğer
yardımcı personeller belirlenmiş,
bölüme özel önlemler alınmıştır.
*Hastane giriş ve çıkış kapıları ayrılmış,
girişte el hijyeni yapılması sağlanmış ve
ateş ölçümü ile kontrol yapılmış, semp-
tomu olanların COVİD-19 polikliniğine
yönlendirilmeleri sağlanmıştır.
*Tüm hastane genelinde ziyaretçi
kısıtlamasına geçilmiştir.
*Polikliniklerde bekleme alanları
yeniden düzenlenmiş, bekleme koltuk
aralıkları en az 1-1,5 metre olacak
şekilde yerleştirilmiş, muayene odaları
sandalyeleri teke düşürülmüş, vezne ve
danışma önlerine, yemekhane servis
alanına kırmızı renkte mesafe şeritleri
çekilmiş, yemekhane ve kafeteryada
çapraz oturma düzenine geçilerek
sosyal mesafenin korunması sağlanmış,
sık kullanılan alanlarda temizlik sıklığı
arttırılmıştır.
*Enfekte olmuş veya semptom gösteren
çalışanları tespit edebilmek amacıyla
mesai başlangıcında semptomlarını
sorgulayarak işe başlamalarını sağlamak
amacıyla Personel COVİD-19 Vaka
Sorgulama Formu uygulamaya
konulmuş, semptom varlığında COVİD-
19 polikliniğinde muayene, gerekli test
ve tetkik yapılması sağlanmıştır.
*Çalışanlarımız, öğrencilerimiz ardışık
PCR testleri ile takip edilmiştir.COVİD-19
teşhisi konulan çalışanlarımız, T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu COVİD-
19 Temaslı Sağlık Çalışanı Takibi
algoritmasına göre yönetilmiş, ayaktan
ve yatarak tedavileri sağlanmıştır. Yatış
gerekmiyor ise; Sağlık Çalışanı COVİD-
19 Temaslısı İzlem (Karantina) Bil-
gilendirme ve Onam Formu ile
bilgilendirilerek evde izolasyon, tedavi
ve rehabilitasyonu, kontrol testleri
sağlıklı bir şekilde işe dönüşleri
sağlanmıştır.Yalnız yaşayan veya diğer
risk grubunda aile fertleri olan
çalışanlarımızın tedavi takipleri için ve
COVİD-19 teşhisi konulmamış evinde
kalmak isteyen çalışanlarımız için otelci-
lik hizmeti verilmiştir.

İLE ENFEKSİYON KONTROL 
ÖNLEMLERİ UYGULAMALARI

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
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Fenerbahçe’nin ünlü forvet oyuncusu Vedat Muriqi,
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Has-
tanesinde yatan Kosovalı Hastalara moral verdi. 

Babalar gününde hastanede bulunan Kosovalı hastaların
hem Babalar gününü kutlamak hem de moral vermek
amacıyla hastane konferans salonuna telekonferans ile
bağlandı. Pandemi sürecinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Hastanesinde bulunan Kosovalı hastalarla
görüşen Vedat Muriqi “Şuan da pandemi sürecinden dolayı
yanınızda olamıyorum ama;  geçtikten sonra sizleri birebir
ziyaret  etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu
olsun.” dedi. Kosovalı hastaların içinde bulunduğumuz
pandemi sürecinde morallerini yerine getirdi. 

VEDAT MURİQİ’DEN KOSOVALI HASTALARA MORAL
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Prof. Dr. Kıvanç
ŞEREFHANOĞLU

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfek-
siyon Hastalıkları

KURUM İÇİ YAYINDIR

Pandeminin
başlangıcından itibaren
ekibimiz içinde sık sık

toplantılar yaptık ve
hızlı bir şekilde etkin

kararlar alarak uygula-
maya geçirdik. 

“

”

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan
ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol
açan ‘Koronavirüs salgını’ dünyada
yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk
vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden
bu yana toplam vaka sayısı maalesef
240 bin, can kaybı da 5800'ü aştı. Bu
süreçte, iki doktor (Ben ve hastanemiz
Başhekimi Öğr.Gör.Dr. Derya Turan
Bayırlı) ve iki enfeksiyon kontrol
hemşiresinden oluşan ‘Enfeksiyon Kon-
trol Ekibi’ olarak pandemi sürecinin
hastanemizdeki yönetimi ile ilgili
yoğun bir mücadele verdik ve halen
vermeye devam ediyoruz. Pandeminin
başlangıcından itibaren ekibimiz
içinde sık sık toplantılar yaptık ve hızlı
bir şekilde etkin kararlar alarak uygula-
maya geçirdik. Bu kararlarımızı, başta
‘Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ olmak
üzere bilimsel literatüre göre aldık.
Tüm bölümlere eğitimler verdik, yazılı
uyarılar ve talimatlar hazırladık. Gerekli
önlemlerin alınarak, hastanedeki
işleyişin durmamasına gayret ettik. El-
bette, ekibimizin bir üyesinin aynı za-
manda Başhekimimiz olması sürecin
başarıyla yönetilmesinde önemli bir
etkendi.

Yatarak tedavi olacak hastalar için 10.

katı pandemi servisi olarak ayırdık. Bu-
rada hekim olarak ben ve Dr. Füsun
Güneşdoğdu görev yaparken, serviste
de tecrübeli bir hemşire ve personel
ekibi görev aldı. Özellikle, ilk günlerde
personelde hastalık nedeniyle belirsiz-
likten dolayı, korku veya endişe mev-
cut olsa da; görevlerini layıkıyla ve
özveri ile yapmakta her zaman duyarlı
oldular. Sorumlu hekim olarak gerekli
önlemleri alarak hastaların tedavi
süreçlerine aktif katılımım,  personelin
kaygısının azalmasına yardımcı oldu.
Zaten kısa bir süre sonra da ekip bilinci
ile disiplinli ve huzurlu bir çalışma
ortamı oluştu. Bu sayede çok hızlı bir
hasta döngüsü olmasına rağmen işler
etkili bir şekilde yürüdü. 

Pandeminin en az 1 yıl daha devam
edeceği beklenmektedir. Bu süre
içinde hastanemizde hasta ve personel
güvenliğinin sağlanması için
çalışmalarımıza özveri ile devam
edeceğiz.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak başta
hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm
sağlık personelimizle bu hassas süreci
atlatarak sağlıklı güzel günlere birlikte
kavuşacağımıza yürekten inanıyorum.

Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana toplam vaka
sayısı 240 bini, can kaybı da 5800'ü aştı. Bu süreçte, iki doktor (ben ve

hastanemiz Başhekimi Dr. Öğr.Üyesi. Derya Turan Bayırlı) ve iki enfek-
siyon kontrol hemşiresinden oluşan Enfeksiyon Kontrol Ekibi olarak bu

pandeminin hastanemizdeki yönetimi ile ilgili olarak yoğun bir mü-
cadele verdik ve halen vermeye devam ediyoruz. 

COVID-19 İLE MÜCADELE ETMEK 
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Dr. Öğr. Üyesi Füsun 
GÜNEŞDOĞDU

Aile Hekimliği Uzmanı

KURUM İÇİ YAYINDIR

Bu dönemde en
çok biricik kızımı

özledim. İyileşen ve
taburcu ettiğimiz

hastalarımızın
sevinci, bu

süreçteki tüm
çabalarımıza değdi. 

“

”

COVID-19 SERVİSİ GÜNLERİ 

SARS-2- CoV-2’nin hayatımıza
girmesi ile hepimizin hayatı az
veya çok değişti. Kimimiz bu

hastalığın taşıyıcısı oldu, kimimizin ken-
disi ya da yakınları hasta oldu, kimimiz
ise en sevdiklerini kaybetti. Bu süreçte
hayatımızda öyle değişiklikler oldu ki
özgürce yaşayabilmenin ne kadar
önemli olduğunu ve aynı zamanda bir-
likte uyum içinde hareket etmenin öne-
mini hep birlikte kavramış olduk.
Ben, halen devam etmekte olan pan-
demi sürecinin yaklaşık iki buçuk ayını
hastanemiz Covid-19 servisinde görev
alarak geçirdim. Hekimlik mesleğinin
çoğu zaman içinde barındırdığı stres,
endişe ve korku gibi duygular bu
dönemde daha da baskın olarak 
hepimize kendini hissettirdi. Yepyeni
tecrübeler kazandığımız bu hastalık
sürecinde, ekip olarak ve uyum içinde
çalışmanın önemini, iş paylaşımı ve
yardımlaşmanın gerekliliğini, klinik için-
deki bütün kadrolarda görevli her
sağlık çalışanımızın yaptığı işin ne
kadar kıymetli olduğunu, bunların her
birinin bir zincirin halkaları gibi bir-
birine bağlı ve önemli olduğunu tekrar
tecrübe etmiş oldum. Hemşirelerimizin,
hastalarımıza yerine göre, hem arkadaş
hem de refakatçi olduğunu, sağlık per-
sonelimizin sadece işlerinin gereğini
yapmakla kalmayıp, en kritik

hastalarımızdan birine plazma te-
davisinin temini için nasıl çabaladığını
bizzat yaşayarak gördüm. Bir odanın
içinde tek başına kalmak zorunda
olmanın verdiği yalnızlık hissini
yaşayan hastalarımıza destek olmak
için tüm ekip arkadaşlarımla birlikle
elimizden gelenin en iyisini yapmaya
çalıştık. Bu süreçte, sevdiklerimden ve
ailemden ayrı kalmak zorunda
olduğum zamanlar da oldu. Onlara
hastalık taşıyacak olmanın korkusu ve
endişesi içimde hep vardı. Bu yüzden,
bu zorlu sürecin büyük bir kısmını on-
lardan ayrı geçirdim.  Bu dönemde en
çok biricik kızımı özledim. İyileşen ve
taburcu ettiğimiz hastalarımızın
sevinci, bu süreçteki tüm çabalarımıza
değdi. 

Kaybettiğimiz hastalarımız için
üzülmemek mümkün değildi. Hastane-
mizde çalışan ve enfekte olup yatan
arkadaşlarımızın hepsinin iyileşmesi bi-
zleri ayrıca mutlu etti. 

Pandemi süreci henüz bitmiş değil ve
herkes gibi ben de bu sürecin bir an
evvel bitmesini diliyorum. Zorlu ve
stresli günlerin tekrar yaşanmaması en
büyük temennim. Şu bir gerçek ki, ilk
kez karşılaştığımız bu hastalıkla mü-
cadelede ön safhada çalışmış olmak
benim için daima bir övünç kaynağı
olacak. 

Kaybettiğimiz hastalarımız için üzülmemek mümkün değildi.
Hastanemizde çalışan ve enfekte olup yatan arkadaşlarımızın hep-

sinin iyileşmesi bizleri ayrıca mutlu etti. 



PANDEMİDE NELER YAŞADIK? 

Aylardır zorlu bir sürecin içindeyiz, bu sürecin daha ne kadar devam
edeceğini de kestiremiyoruz.

Savaşlarda ve diğer zor süreçlerde
olduğu gibi pandemi’nin hikayesi
de bittikten sonra yazılacak ve o

hikaye yazıldığında inanıyorum ki biz
doktorlar, hemşireler, diğer sağlık
çalışanları birer kahraman olarak
anılacak. Bu süreç bizim mesleğimizin
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
gösterdi. Gönül rahatlığıyla söyleye
bilirim ki, meslektaşlarımla, mesleğimle,
bizleri yetiştiren hocalarımızla gurur
duyuyorum. Pandemi dönemi bizim için
11 mart tarihinden başladı ve halen
devam ediyor. Nisan ve mayıs aylarında
daha yoğun çalıştık. Her yeni gün yeni
bilgiler öğrendiğimiz, bazen doğru
bildiğimizin yanlış olduğunu
anladığımız, karmaşık duygular
yaşadığımız bir süreç. Bir yandan korku
endişe, kaygı, yorgunluk, belirsizlik bir
yandan iyileşen hastaları görünce
yaşadığımız mutluluk, gurur. Tedavinin
tam olarak bilinemediği, üstelik bulaşıcı
ve çok tehlikeli bir hastalıkla savaşmak
süreci daha da zorlaştırıyordu. Sürekli
koruyucu ekipmanlar kullanarak hasta
muayene etmek çok zor ve tüm ko-
ruyucu ekipmanlara rağmen virüse
yakalanma riskimiz var. Kendimi,
hastalarımı, ailemi korumaya çalıştığım,
çabaladığım bir süreç. Pandemi
süresince çok kötü vakalara şahit olduk.
Bazen muayene sırasında öksürük
krizine giren veya korkudan bayılan,
yere yığılan hastalar oluyor, o kadar
kötü bir dönem ki, o sırada hasta
yakınları bile hastaya dokunmaya,
yaklaşmaya korkuyor, fakat biz riskleri
göze alarak, biran bile tereddüt
etmeden hastalara dokunuyor, gereken
tüm müdahaleleri canla başla
yapıyoruz. En riskli mesleklerden birini
yapıyorum ve aileme, çocuklarıma,
sevdiklerime virüs bulaştırma riskim çok
yüksek. Eve girince kimseye temas
etmeden odaya gidiyor, iyice temi-
zlendikten sonra odamdan
çıkabiliyorum. Pandemi’nin yükseldiği
dönemlerde çocuklarıma sarılmadan,

koklamadan, dokunmadan, ayrı odada
yaşadım. Büyük oğlum anlasa da küçük
oğlum anlamıyordu, ‘anne neden bana
sarılmıyorsun?  neden beni öpmüyor-
sun? Beni sevmiyor musun?’ diyordu
sürekli. İnsanın canını acıtan, yüreğine
dokunan bir durum. Pandemi süresinde
çok sayıda sağlık çalışanı da virüse
bulaştı ve bulaşmaya devam ediyor.
Maalesef bu süreçte hastalarımızla bir-
likte çok değerli hocalarımızı,
meslektaşlarımızı, hemşire ve diğer
sağlık çalışanlarını da kaybettik. Tabii ki,
bu durum bizi daha çok korkutuyor,
daha çok üzüyordu fakat virüse karşı
daha güçlü olmamızı sağlıyor, hastalığa
karşı daha agresif, daha ciddi bir şekilde
mücadele etmemize neden oluyordu.
Bu süreç tamamen normalleşene kadar
bize başvuran tüm hastalarımıza en iyi
hizmeti ve en doğru bilgiyi vermeye
devam edeceğiz. Bu süreç bana
mesleğimi ne kadar çok sevdiğimi ve
onunla ne kadar gurur duymam
gerektiğini bir daha anlattı. Bu duygular
ile mesleğimi icra etmeye devam
edeceğim ve bu sınavdan alın akıyla
çıkacağımıza inanıyorum. 
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Büyük oğlum anlasa
da küçük oğlum

anlamıyordu, ‘anne
neden bana

sarılmıyorsun?
neden beni öpmüyor-
sun? Beni sevmiyor

musun?’ diyordu 

“

”

NELER YAŞIYORUZ?
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Hastaların “Ben de
hasta olur muyum?

Hastam ölür mü? Ben
ölecek miyim?” gibi
korku dolu soruları
için sadece olası risk

grubundaki hastaların
daha ağır

seyredebileceği bil-
gisini paylaşabiliyor 

“

”

2019 Yılının sonlarında Çin’ de or-
taya çıkan “Koronavirüs Enfeksiy-
onu” kısa bir zaman diliminde

bir çok alışkanlığımızla birlikte hayata
bakış açımızı da değiştirdi. Bir taraftan
hastalığın tedavi süreciyle ilgili yeni bil-
giler ve gelişmeleri beklerken diğer
taraftan da özel hayatlarımız ve günde-
lik yaşamımıza dair önlemler planla-
maya başladık. Hastalığın gidişatı ve
yapılan bildirimler, tedavi ve aşı
geliştirme basamaklarının beklenenden
daha uzun süreceğini ve insanların bir
süre daha bu hastalıkla yaşamak
zorunda olduklarını gösteriyordu.
Klinikte bir çoğumuz ailelerimizle
görüşmemeye ve hatta evlerimize git-
memeye başladık. Her ne kadar önlem
alsak ve korunsak da 26 Mart tarihinde
maalesef kliniğimizdeki hekim
arkadaşlarımızdan biri yüksek ateş ve
öksürük şikayetleri ile yapılan muayen-
esi sonucunda COVID-19 tanısı aldı.
Kliniğe yatışını yapıp kılavuzların önerisi
doğrultusunda tedavisini başladık. Hızlı
bir şekilde toparlanması ve gün
geçtikçe iyi haberlerini almak bu zor
süreçte bir nebze de olsa bizler için
olumlu bir durumdu. 

COVID-19 açısından olası şikâyetlerle
hasta başvuruları gün geçtikçe artmaya
başladı. İnsanlar ya temas ettikleri bir
kişinin pozitif tanı aldığından veya bir-
likte yaşadıkları bir kişinin hasta olması
sonrasında tedirgin bir şekilde acil
servise geliyor ve “Hasta olmaktan
korktukları için bir kurtuluş ve korunma
bekliyorlardı”. Bir tarafta tedavisi bile
belli olmayan bir hastalık ve diğer
tarafta sürecin daha kötü olacağına dair
felaket senaryoları olması zaman zaman
bizlerde de motivasyon kaybına yol
açıyor ve endişe verici oluyordu.
Hastaların “Ben de hasta olur muyum?
Hastam ölür mü? Ben ölecek miyim?”
gibi korku dolu soruları için sadece olası
risk grubundaki hastaların daha ağır
seyredebileceği bilgisini paylaşabiliyor
ve korunma tedbirlerine uymalarını
öneriyorduk. Aslında bu soruları onlar
kadar biz de kafamızın içinde tekrar
ediyorduk. Ancak ne var ki bu soruların

cevabını onlar gibi biz de kesin olarak
bilmiyorduk. Hastalığın bizlere öğrettiği
bir çok şey oldu. Aslında en
yakınımızdaki insanlara bile istemeden
çok ciddi zararlar verebileceğimizi
öğrendik. Biz tam tersini düşünürken,
sevdiklerimizin bile bizden uzakta
kalarak daha çok güvende olduklarını
gördük. Sağlık çalışanları olarak bir yan-
dan hayatlar kurtarmaya çalışırken
aslında kendimizin de ateşin içinde
olduğumuzu farkettik. “Bu ateşin içinde
bilerek ve isteyerek, hayatları pahasına
ve hiçbir karşılık beklemeden sırf bir
insanın hayatını daha kurtarabilmek için
savaş veren sağlık çalışanları gördük”.
Hepsi bu kadar değil elbette, insanların
doğaya, dünyaya, birbirlerine ve hatta
kendilerine karşı ne kadar duyarsız ve
bencil olabildiklerini de gördük.  
Kurallara uymanın, başkalarının yaşam
hakkına saygı duyarak yaşamanın ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha acı
bir tecrübeyle hatırladık. El yıkamakla,
temiz olmakla, kurallara uyarak
yaşamakla binlerce insanın hayatını
kurtarabileceğimizi öğrendik.  Son
olarak hastalığın tekrar artış gösterdiği
bu günlerde, öğrendiklerimizi günlük
rutinimiz ve hayatımızda
uygulamadıkça hiçbir öneminin
olmadığını da öğrendik. Kılavuzlar yaz-
mak, bilimsel çalışmalar yapmak,
yatırımlar yapıp hastaneler kurmak çok
önemli olsa da maalesef insanlara el-
lerini yıkama alışkanlığı kazandırmamak
tüm yapılanları gölgede bırakıyor.

İnsan sağlığına saygı duyulan ve
dünyada her insanın en az bir diğeri
kadar yaşama hakkına sahip olduğu
yarınları birlikte yaşamak dileğiyle … .

2019 Yılının sonlarında Çin’ de ortaya çıkan “Koronavirüs Enfeksiy-
onu” kısa bir zaman diliminde bir çok alışkanlığımızla birlikte hayata

bakış açımızı da değiştirdi. 

COVID-19 İLE TANIŞTIK
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COVID-19 TEŞHİSİ İLE GELDİ 

Rutin sağlık kontrolü için
geldiği  Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Gaziosmanpaşa Has-

tanesinde yapılan koronavirüs testi
pozitif çıkan Hüseyin Çınar, tedavi
altına alındı.Bir süre sonra durumu
ağırlaşan Çınar, yoğun bakım servi-
sine kaldırıldı. 13 gün yoğun bakımda
tedavi gören Hüseyin Çınar, bu sırada
kalp krizi de geçirdi. 
Operasyonla 4 kalp damarına stent
takılan Çınar, sonunda hem 
koronavirüsü yendi hem de kalp
krizini  Çınar, yaklaşık bir ay tedavi
gördüğü hastaneden sağlık
çalışanlarının alkışları eşliğinde
taburcu oldu. Kendisine bu süreçte
destek olan doktor ve sağlık
çalışanlarına teşekkür eden Hüseyin
Çınar, "6 aylık kontrollerim vardı ve
biraz geciktirmiştim. Hastaneye
geldim, doktorum vücudumda virüs
belirtisi görmüş. Gerekli tedavileri
uyguladılar. Yoğun bakıma
kaldırılmışım ama bu durumun hiç
farkında değilim. Kalp krizi
geçirmişim. Yaklaşık bir ay sonunda
taburcu oldum. Şu an gayet iyiyim."
dedi.
- "Dört damarına stent takıldı"
Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç
Şerefhanoğlu, gazetecilere Hüseyin
Çınar'ın hastalık sürecini anlattı.
Çınarda hastaneye yatırılışının 4.
gününde şiddetli göğüs ağrısı
olduğunu belirten Şerefhanoğlu,
"Hastamızın yaygın kalp krizi
geçirdiğini tespit ettik. Hastamız
hemen anjiyoya alındı. Damarlarında
tıkanma olduğu görüldü. Kendisinde
şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve
öncesinden kalp damar hastalığı
olduğu için daha önceden zaten riskli
bir hastaymış. Burada 4 damarına
stent takıldı." dedi.
Solunum yetmezliği gelişmesi sebe-
biyle Çınar'ın durumunun yoğun
bakım ünitesinde takip edildiğini
kaydeden Şerefhanoğlu, şunları
anlattı
"Hastamız toplam 13 gün yoğun
bakım ünitesinde kaldı. Bunun 11
gününü solunum cihazına bağlı
olarak geçirdi. Bu arada, hem kalp
krizine yönelik uygulamalar hem de
koronavirüs zatürresine yönelik
verdiğimiz ilaçlar sonunda hasta
öncelikle cihazdan ayrıldı. Daha sonra
hastayı servisimize aldık. Yaptığımız
son kontrollerde hastanın durumunu

tamamen toparladığını gördük. Gün-
lük hayata dönebileceği sonucuna
vardığımız için de kendisini büyük bir
mutlulukla taburcu ediyoruz."
Hüseyin Çınar'ın kızı Aslıhan Çınar ise
babasının bu hastalık sürecinde zor
bir imtihandan geçtiklerini dile ge-
tirdi. Aslıhan Çınar, "Bizim için çok zor
günlerdi. Kötü bir süreçten geçtik.
Doktorlarımız her gün bize destek
oldu ve onların da sayesinde hastalığı
yendi." dedi.

KALBİNE 4 STENT TAKILDI
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Sağlık bakanlığının özel izniyle Pandemi süresindeki
kısıtlamalara rağmen  Türkiye'ye gelen ve
doğduktan bir saat sonra ameliyata alınan asil

bebek 27 gün sonra ailesiyle ilk kez tanıştı. Annesinin
kokusunu aldı, kucağının tadına vardı, ilk sütünü içti.Koso-
va'da yaşayan Diellza ve Agon çiftinin ilk çocukları Asil
bebek Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla sağlığına
kavuştu. Kosova ve Türkiye bakanlıkları arasında yapılan
görüşmeler sonucunda uçak ambulans ile İstanbul daki
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesine getir-
ilen, Asil bebeğinin Annesinin doğum sancıları ambulans
uçaktayken başladı. Daha anne karnında iken kalp
damarlarının ters olduğu tespit edilen Asil bebek ailesinin
uzun uğraşları sonucunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Gaziosmanpaşa hastanesinde  hemen doğuma alındı. An-
nesinin  kokusunu duyamadan yenidoğan servisine alınan
Asil bebek kalp damarlarındaki terslik nedeniyle anjiyo
yapıldı. Doğumundan 27 gün sonra annesine kavuşan Asil
bebeğin mutluluğu gözleri yaşattı,  doğumu
gerçekleştiren Prof. Dr. M. Gürkan Arıkan, uluslararası
ilişkiler ve izinlerin alınmasından sonra gece sabaha karşı
bir ambulans uçağıyla çiftimizi buraya getirdik. Ağrılar o
sırada başlamıştı. Çok iyi bir planlama ile doğumu
gerçekleştirdik. Kalpte ilk müdahale temiz ve kirli kanın
ayrışmasını sağlayan müdahale oldu. Kadın doğum, yoğun
bakım ve çocuk cerrahisi olarak Asil bebek için seferber
olduk
. “ÇOCUĞUMUZUN RAHATSIZLIĞINI ÖĞRENDİĞİMDE 5
AYLIK HAMİLEYDİM”
Mutluluğu yüzünden okunan Diellza Bejtullahu “ İlk
çocuğumuzun rahatsızlığını öğrendiğimde 5 Aylık hami-
leydim.  Çok üzülmüştüm ama hiçbir zaman kötü

düşünmedim çocuğuma bugün ilk defa sarıldım çok mut-
luyum. Çocuğumu kucağıma aldığım an bütün üzüntü-
lerim sıkıntılarım adeta yok oldu.” dedi.
“YENİDOĞANLARDA ÇOK GÖRÜLEN BİR HASTALIK”
Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özgür
Yıldırım “ Asil bebek kalp anomalisi ile dünyaya  geldi. Bu
kalp arter damarlarının ters olması yenidoğan bebeklerde
çok görülen bir rahatsızlıktır. Doğumdan 1 saat sonra an-
jiyo laboratuvarına alındı. Kasıktan girilerek balonla o delik
genişletildi ve çocuk rahatladı. Doğumun 4’üncü gününde
ameliyata aldık. Asil bebek 23 gün yoğum bakımda
kaldıktan sonra annesine sağlıklı bir şekilde kavuştu” dedi.
“ASLA VAZGEÇMEDİK”
Asil bebeğin Babası Agon Bejtullahu “Asla vazgeçmedik.
Korona virüsten dolayı kosovada ameliyat
yapılamayacaktı. Türkiye de doğması için çok uğraştık
Türkiye ve Kosova Bakanlıklarına çok teşekkür ederim
imdadımıza son anda yetiştiler. Burada bizimle çok güzel
ilgilendiler gerek doktorlar olsun gerek çalışan hemşireler
olsun çocuğumuz için seferber oldular Allah onlardan razı
olsun” dedi.

ASİL BEBEK İLE İLK BULUŞMA
Kosova’da yaşayan Diellza ve Agon Çifti’nin Asil bebek ile buluşmasına birlikte şahitlik ettik. 5 aylık

hamile iken yeni doğacak çocuklarının kalp damarlarının ters olduğunu öğrenen çift Kosova ve
Türkiye Sağlık Bakanlıklarının görüşmeleri sonucunda hastanemize geldi. 
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KÜÇÜK ARDA İKİNCİ KEZ HAYATA TUTUNDU

Koronavirüs salgını sırasında
ikinci naklini geçiren Arda’ya
gözü gibi bakan doktorları,

tam 8 ay sonra onu sağlıkla taburcu
ederek memleketine uğurladı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı
Aydın köyünde, köylülerin yardımıyla
yaptıkları toprak damlı iki göz evde
yaşayan Aysel ve Hadis Çelik çifti, 20
yıllık evlilikleri boyunca 6 çocuk
sahibi oldu ancak çocuklarından
sadece üçü hayatta kalabildi. Çelik çif-
tinin ilk çocukları Yusuf, 2001 yılında
henüz 1 yaşındayken doğumsal bir
kemik iliği yetmezliği olan ‘Fanconi
Aplastik Anemi’ nedeniyle yaşamını
yitirdi.Ailenin dördüncü çocuğu olan
Arda’ya ise 4 yıl önce kemik iliği
yetmezliği teşhisi kondu. Şu anda 8
yaşında olan Arda’nın tedavisi
yardımlarla Antalya ile Diyarbakır
arasında devam etti. Ancak küçük
çocuğun ilik nakli olması gerektiği
söylenince aileyi tanıyanlardan biri,
sosyal medya üzerinden AHBAP ve
Haluk Levent’e çağrıda bulundu.
Küçük çocuğun tedavi olabilmesi için
Haluk Levent ve İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Gaziosmanpaşa Has-
tanesi seferber oldu. 
Hastanenin Kemik İliği Nakil

Merkezi’nden Çocuk Hematoloji
Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, “Arda

ve ailesi ile sanatçı Haluk Levent ve
AHBAP Diyarbakır ekibi sayesinde ilk
temasımız oldu. İlik nakli olması
gerektiği için Levent ve ekibi tedavi
için hastanemizden destek istedi.
Nakil olması gerektiği ortaya çıkınca
oradaki hekimlerimizle de birebir
görüşerek aileyi buraya aldık. Kasım
ayı başlarında amcasının oğlundan ilk
kemik iliği naklini yaptık. Ailesinden
24-25 kişi taranmıştı ancak sadece
Mehmet’in iliği tutmuştu. Sitomegalo
virüs dediğimiz enfeksiyon nedeniyle
ilk nakil maalesef başarısız oldu.
Kemik iliği nakillerinin başarılı ola-
bilmesi için hastaya bağışıklığını
baskılayıcı birtakım ilaçlar verilir. 
Bizlerde hiçbir etkisi olmayan bazı
enfeksiyonları onlar çok ağır geçirirler
bu nedenle. Arda’da da böyle oldu
maalesef. Kemik iliğini kaybetti uygun
tedavisini almasına rağmen” dedi.

İKİNCİ HAYAT İZMİR’DEN ÇIKTI
Arda için ikinci kez ilik arayışına

başlandığını ve aileden uygun donör
çıkmadığı için aile dışı vericilerin
araştırıldığını anlatan Prof. Dr. Malb-
ora, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’de
21 yaşında bir genç kızımızın örneği
yüzde yüz uyumlu çıkınca TÜRKÖK
aracılığı ile donöre ulaşıldı ve
sağolsun o kızımız, kök hücresini
bağışlayarak Arda’ya hayat verdi.

Donörün kök hücresi İzmir’de
toplandı, TÜRKÖK kuryesi aracılığıyla
hastanemize ulaştırıldı. 6 Mart’ta Ar-
da’ya başarılı bir şekilde ikinci kemik
iliği naklini gerçekleştirdik. Nakilden
sonraki üçüncü ayında Arda’yı
sağlıkla evine gönderebiliyoruz. Çelik
ailesi Kasım ayından beri İstanbul’da
yaşıyor. Sadece tedavisini üstlen-
mekle kalmadık, kurumumuz onlara
burada ev tuttu ve doğal aile yapısını
bozmadan anne baba ve kardeşiyle
burada misafir edildi. Onu sağlığına
kavuşturduğumuz için hepimiz çok
mutluyuz

KEMİK  iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren  Diyarbakırlı ailenin 8
yaşındaki oğlu Arda’ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeni Yüzyıl Üniversitesi

GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu. 

KURUM İÇİ YAYINDIR



KURUM İÇİ YAYINDIR COVID-19 BÜLTENİ AĞUSTOSKURUM İÇİ YAYINDIR

Prof. Dr. Fuat TORUN
Psikiyatri Uzm.

KURUM İÇİ YAYINDIR

Belli düzeylerde
kaygı işlevseldir ve

kişilerin hayatta
kalmasını sağlayabilir.
Ancak kaygı düzeyin
çok fazla artması ruh

sağlığını olumsuz
yönde etkileyebilir. 

“

”

Yeni yıl ile birlikte ortaya çıkan ve
başlangıçta çok da ciddiye
alınmayan COVID-19 enfeksiy-

onunun bütün dünyada salgın haline
gelmesi, milyonlarca insanın hastalığa
yakalanması ve yüzbinlerce insanın
ölümü ile birlikte insanların yaşadığı
korku, kaygı ve çaresizlik duygusu da
giderek artmaktadır. İnsanlardaki ko-
rkuyu artıran en önemli faktörlerden
birisi virüsün yayılımı ve etkileri ile ilgili
olarak halen devam eden belirsizlik-
lerdir. Hastalığa yakalanma korkusu ve
sonucunda ölebilme ihtimali bireyler
üzerinde travmatik bir etki
yaratmaktadır. Salgının aylardır devam
ediyor olması ve daha ne kadar süreceği
konusundaki belirsizlikler hem
travmanın şiddetini hem de etkisini
artırmaktadır. Belli düzeylerde kaygı
işlevseldir ve kişilerin hayatta kalmasını
sağlayabilir. Ancak kaygı düzeyin çok
fazla artması ruh sağlığını olumsuz
yönde etkileyebilir. 

Salgının bireyler üzerindeki olumsuz
ruhsal etkileri arasında, gerginlik, huzur-
suzluk, yorgunluk, mutsuzluk, uyku ve
iştah düzensizliği, çarpıntı, nefes ala-
mama, ağrılar ve çeşitli düzeylerde fizik-
sel belirtiler sayılabilir. 

Bu dönemde ortaya çıkan ruhsal belir-
tilerle baş edebilmek için, güvenilir kay-
naklardan bilgi almak ve sağlık
otoritelerinin önerilerini uygulamak,
güvenirliği tartışmalı sosyal medyadan
gelen bilgilerden uzak durmak, yeterli
bilgi alıncaya kadar
medyayı kullanıp
sonrasında uzak
kalmak sayılabilir. Pan-
demi öncesindeki
rutin yaşantılarımıza
aynısı ile dönebilmek
zor olsa da
olabildiğince eski ruti-
nlerimize yaklaşmak
daha iyi ve kendimizi
güvende hissetmemizi
sağlayabilir. Bu
dönemde sosyal
çevrenin desteği ve
dayanışması yalnızlık

duygusunu aşmada önemli bir rol oy-
nayabilir. Daha önceden var olan ho-
biler ile meşgul olmak ya da yeni ilgi
alanları yaratabilmek stresi azaltmada
yardımcı olacaktır. 

Salgın sırasında beslenme
alışkanlıklarında önemli değişiklikler
yaşanmakta, daha yüksek kalorili gıdalar
tüketmek, hazır gıdalara yönelmek,
öğünlerde düzensizlik ve fiziksel olarak
hareketsizlik sonucunda kilo artışı ol-
makta bu ise hem beden hem de ruh
sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bunun için dengeli ve düzenli beslen-
menin yanı sıra spor yapmak ruhsal
sağlığı korumaya yardımcı olabilir.

Daha uzun süreler evde kalmak,
evden çalışmak gibi nedenlerle uyku
alışkanlıkları da değişmektedir. Düzenli
uyku saatlerinin olması gün içerisinde
gerginlik ve sinirliliği azaltabilir ve daha
sağlıklı düşünmeye yardımcı olabilir. 

Bu dönemde yaşanılan yalnızlık ve
çaresizlik duygusu ile baş etmek için
arkadaş, eş, dost ve akrabalar ile düzenli
olarak telefon ve sosyal medya üz-
erinden görüşmek, karşılıklı duyguları
paylaşmak ve dayanışmayı artırmak
rahatlatıcı olabilir. 

Salgının da bir sonu olacağını bu süre
içerisinde bir takım sıkıntılar
yaşanabileceğini ancak zor zamanlar-
dan geçmenin de güçlendirici yanları
olabileceğini de bilerek düşüncelerimizi
olumsuza değil olumlu yöne çevirmek
daha iyi hissetmemizi sağlayabilir. 

Salgın sırasında beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler
yaşanmakta, daha yüksek kalorili gıdalar tüketmek, hazır gıdalara

yönelmek, öğünlerde düzensizlik ve fiziksel olarak hareketsizlik sonu-
cunda kilo artışı olmakta bu ise hem beden hem de ruh sağlığını olum-

suz yönde etkilemektedir.

SALGIN VE RUH SAĞLIĞI
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Dr. Öğr. Üyesi Metin Bektaş 
Yoğun Bakım

KURUM İÇİ YAYINDIR

Üstelik geçmiş pan-
demilere göre daha

yüksek oranda
sağlık çalışanları

etkilenmiş ve isten-
meyen kayıplar

yaşanmıştı. 

”

Kazandığımız her hayatın sevinci
alkışlarımıza yansırken
kaybettiğimiz her ‘’can’’ için

üzüldük,  yeni kayıpların önüne nasıl
geçeceğimizi tartıştık. İlk yoğun bakım
hastası 21 Mart tarihinde ünitemize
alındı. Öncesinde pandeminin erken
etkilediği dünya devletlerinin yaşadığı
deneyimler bilinmekteydi. Üstelik
geçmiş pandemilere göre daha yüksek
oranda sağlık çalışanları etkilenmiş ve
istenmeyen kayıplar yaşanmıştı. Bu bil-
giler ışığında birinci önceliğimizin sağlık
çalışanlarını korumak olduğu, ancak
onların korunması ile hastaları
iyileştirme şansımızın  olabileceği
öngörüsüyle alınması gereken tedbirler
belirlendi. Ayrıca hastanemizin çoklu
branşta ve özellikli-öncelikli hasta pop-
ulasyonu da gözetilmeli ve koruma
altına alınmalıydı. Bu süreçte hastanem-
izin mevcut yoğun bakımlarının fiziki
yapısı bize başka merkezlerde olmayan
müthiş bir avantaj sağladı. Diğer yoğun
bakım alanlarından ayrı bir alanda
tamamıyla izolasyon odalarından
oluşan bir covid yoğun bakım ünitesi
oluşturuldu. Covid dışı nedenlerle
yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara
gerekli yoğun bakım tedavileri kesinti-
siz olarak ayrı alanlarda devam ettirildi.
Mevcut yoğun bakım ekibimiz ana
unsur olarak belirlenerek hastanemiz
diğer bölüm çalışanlarından da destek
alınarak tıbbi bakım ekip-
leri oluşturuldu.
Çalışanlarımızın gerek gün
içerisinde gerekse haftalık
periyotta değişimi planla-
narak olası temas-viral yük
azaltılmaya çalışıldı. Tüm
yoğun bakım çalışanlarının
kişisel koruyucu
ekipmanları (KKE) hastane
yönetiminin etkin desteği
ile zamanında temin
edildi. Güncel gelişmeler
takip edilerek gerek tedavi
gerekse korunma
yaklaşımları geliştirildi.
2009 H1N1 pandemisini

de yaşamıştık ancak bu yeni durum
oluşan sorunlar göz önüne alındığında
sürekli değişim ve gelişimi zorunlu
kılmıştı. Bu yüzden diğer branşlarda
olduğu gibi yoğun bakım camiası da
yeni webinar ve sanal toplantılar ile
deneyimlerini paylaşmakta ve mesai
dışında bizler de aktif katılım sağlayarak
başarı şansımızı artırmaya
çalışmaktayız. İlk hastanın
yatırılmasından Haziran ortasında covid
yoğun bakım ünitemiz kapanana kadar
geçen sürede önemli sayıda hastayı
taburcu etmeyi başardık. Tıbbi süreç-
lerin ağırlığı kadar moral değerler
açısından da zorlu süreçler yaşadık.
Hepimiz ailemizden- sevdiklerimizden
uzak durmaya çalıştık ve halen de ben-
zer durumdayız. Birçok arkadaşımız
günlerce evlerine gitmeyip gerek has-
tanede gerekse yakın otellerde konakla-
yarak sevdiklerini korumaya çalıştı.
Covid pandemi süreci tüm ciddiyetini
koruyor ve bundan sonra nasıl bir seyir
alacağını tam olarak bilemiyoruz.
Toplumun tüm bireylerinden daha fazla
maske-mesafe ve hijyen kurallarına
uymak ve etrafımızdaki insanların
uymasını sağlamak birinci görevimiz.
Sağlıklı olarak nefes alabilmenin önemi
herkes tarafından hatırlanmalı ve
yaşamın tüm bu mücadeleye değecek
kıymette olduğu unutulmamalıdır.

COVID-19 YOĞUN BAKIM DENEYİMLERİMİZ 
Covid-19 hastalığının Mart ayı başında ülkemizde görülmesi sonrasında
tüm dünyada olduğu gibi bugüne kadar benzeri görülmeyen ve halen

içinde olduğumuz pandemi sürecini hep beraber yaşıyoruz. Her türlü zor
koşullarda insan hayatını kurtarmak amaçlı koşullanmış yoğun bakım

çalışanları olarak bu zor günlerde olabildiğince fazla sayıda hastayı
iyileştirmeyi hedefledik.

“
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Esra Işıl Erel
Diyaliz Merkezi

Mesul Müdür
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Almış olduğumuz  ted-
birlerden bazıları

zaman zaman süreçten
bunalan hasta ve

yakınları tarafından, is-
teksizce yapılan  veya

tepki ile karşılanan ön-
lemlerden olsa da

sağlığın önemini bilen
bir ekibin hoşgörü ve

etkin eğitimi ile
aşılmıştır

“

”

2002 yılından bu yana hizmet
veren Özel Gaziosmanpaşa
Diyaliz Merkezi 84 Cihazı ve aylık

5000'i aşan seanslarıyla Türkiye’deki en
büyük 1-2 merkezden biridir. Yüksek
standartlarda 435 hastaya hizmet
veren, yüksek tavanlı ferah merkez-
imizde iki Nefrolog, bir Dahiliye
Uzmanı, üç Diyaliz Hekimi, Diyetisyen,
İşyeri/Enfeksiyon hemşiresi, 23 diyaliz
hemşire/teknikeri, yardımcı personel-
leri ve şoförleri ile toplamda 60 çalışanı,
yıllardır birçok merkezle hizmet
anlamında fark yaratarak çalışmaktadır.
Mart 2020'de Pandemi başlangıcında;
uzunca süredir hizmet
verdiğimiz  ve kuvvetli
bağlar kurduğumuz
hastalarımızın,
virüse
yakalanma
olasılıklarının
yüksek
olması ne-
deniyle
onları kay-
betme ko-
rkusu bizi
çok etkiledi.
Fakat
alacağımız ted-
birlerin bu riski
azaltacağı bilinci ile
Sağlık Bilim Kurulunun
hazırladığı 31.03.2020 tar-
ihli "Diyaliz Merkezlerinde COVID-19 ile
İlgili Enfeksiyonları Önleme ve Kontrol
Önerileri" yazısı yayınlanmadan önce,
yönetimin her daim desteği ile merkez
olarak yoğun ve hızlı tedbirler almamız
salgın sürecini başarılı yürütmemizde
en önemli faktör olmuştur. 
Sürekli güncellenen bilgiler
doğrultusunda çalışanlara, hastalara ve
hasta yakınlarına verilen eğitimler, ateş
takiplerinin düzenli yapılması,
çalışanlara koruyucu ekipmanların
temin edilip kullanımının sağlanması,

servis araç sayılarının arttırılıp kapa-
sitesinin %50 nin altında hasta
taşımasının sağlanması ve düzenli
olarak dezenfeksiyonunun yapılması,
merkez içi temizlik sıklığının
arttırılması almış olduğumuz tedbirler-
den bazılarıdır.
Yine bu önlemlere ek olarak eğitici
görsellerin asılması, bekleme salonları,
personel dinlenme alanları, yemekha-
nenin sosyal mesafeye uygun olarak
planlanması, hasta giriş ve çıkışlarının
ayrı kapılardan yapılması, hasta ve
çalışanların el hijyeni gözlem sıklığının
arttırılması, personel yemeklerinin tek

kullanımlık kaplarda verilmesi ve
bunlara benzer birçok ön-

lemin kararlılıkla
uygulanması  hayli

kayıplar
yaşayabilecek

merkezimizin
başarısının
diğer faktör-
leridir.
"Hasta
Yakınlarının
Merkeze

Girişinin En-
gellenmesi",

"Diyaliz
Esnasında Yemek

Dağıtımının
Kaldırılması ile Hastalar

için alınan Yüz Siperliklerin
Aktif olarak Maske ile birlikte
Kullanımının Zorunlu Olması" gibi
almış olduğumuz  tedbirlerden bazıları
zaman zaman süreçten bunalan hasta
ve yakınları tarafından, isteksizce
yapılan  veya tepki ile karşılanan ön-
lemlerden olsa da sağlığın önemini
bilen bir ekibin hoşgörü ve etkin
eğitimi ile aşılmıştır,  aşılmaya gayret
edilmektedir…
Canla başla, görev bilinci ile çalışan
tüm ekibimizi kutluyorum.

2002 yılından bu yana hizmet veren Özel Gaziosmanpaşa Diyaliz Merkezi
84 Cihazı ve aylık 5000'i aşan seanslarıyla Türkiye’deki en büyük 1-2

merkezden biridir.

PANDEMİ SÜRECİNDE DİYALİZ HASTALARIMIZA 

ALDIĞIMIZ YÜKSEK ÖNLEMLERLE 
HİZMET VERDİK



KURUM İÇİ YAYINDIR COVID-19 BÜLTENİ AĞUSTOS

Tüm dünyanı etkisi altına alan, can kayıplarına yol
açan corona virüsü ve COVİD-19 ile ilgili neyi yanlış
neyi doğru biliyoruz? Gögüs Hastalıkları Uzmanı Dr

Hijran Mammadova corona virüsü hakkında detaylı bilgiler
verdi: 
1. CORONA VİRÜSÜ YENİ SAPTANAN BİR VİRÜS MÜ

Hayır, corona virüsleri hayvanlarda yaygın olarak bulun-
abilen ve insanlar arasında hastalık yapabilen geniş bir
virüs ailesidir. Corona virüslerine bağlı pek çok enfeksiyon
hastalığı geçmiş zamanlarda ve şu anda da görülmektedir.
İnsanlarda soğuk algınlığının en önde gelen nedenleri
arasındadır (rinovirüs, adenovirüsten sonra).
2. COVID-19 NEDİR?

Daha önce insanlarda tanımlanmamış bir corona virüsü
türüdür. 31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrindeki Hubei
eyaletinde bulunan Vuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir
Pazarı (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı
hayvan pazarı) çalışanlarında etiyolojisi bilinmeyen pnö-
moni vakaları bildirilmiştir. Vakalarda ateş, öksürük, nefes
darlığı ve her iki akciğerlerde zatürre ile uyumlu bulgular
tespit edilmiştir. 31 Aralık 2019 tarihinde tespit edilen pnö-
moni kümelenmesinin etkeni, 7 Ocak 2020'de daha önce
insanlarda tespit edilmemiş yeni bir corona virüsü olarak
tanımlanmıştır. İlk importe vaka 13 Ocak 2020'de Tayland'-
dan bildirilen, 61 yaşındaki Çinli bir kadındır. İlerleyen gün-
lerde importe vaka bildiren ülkelerin sayısı giderek arttığı
gibi Şubat ayı sonlarında yerli bulaşın yaşandığı ülkeler or-
taya çıkmaya başlamıştır. Mart 2020 başı itibariyle dünya
genelinde 100'ün üzerinde ülkede olgu bildirilmiştir.
Hastalık, insandan insana bulaşma özelliği nedeniyle hızla
yayılmış ve yayılmaya devam etmektedir.
3. HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişkenlik göster-
mekte olup, en yayğın belirtileri ateş, öksürük, nefes

darlığıdır. Bunun dışında ciddi halsizlik, iştahsızlık, yorgun-
luk, kilo kaybı görülebilir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı,
karın ağrısı, ishal gibi bulgular da olabilir. Şiddetli olgu-
larda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği
ve ölüm gelişebilmektedir.
4. COVİD-19 BİZE NASIL BULAŞIR 
COVİD-19 esas olarak damlacık ve temas yoluyla
bulaşmaktadır. Hatalık daha çok ellerle bulaşıyor. Hasta ve
enfekte bireylerin öksürme, hapşırma, konuşma, gülme
yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri
ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göze
götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.
5. COVID-19 GIDALARDAN BULAŞIR MI?
Hayır, Covid-19 gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmaz.
Meyve ve sebzeleri kabukları ile yemenin hastalık riskini
artırmış olduğuna dair bir veri yoktur. Genel temizlik
kuralları doğrultusunda meyve ve sebzeler yıkanarak
kabukları ile de tüketilebilir.
6. DIŞARIDAN SİPARİŞ EDİLEN YEMEKLERDE VİRÜS
RİSKİ VARMIDIR?

Evet vardır, mecbur kalmadıkca dışarıdan paket yemekler
ve soğuk yeyecekler (salata, soğuk sandviç) sipariş ver-
ilmemeli, yemekler mutlaka pişmiş olmalı. Dışarıdan gelen
paketin poşeti ve kabı çöpe atılmalıdır.
7. DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURMALIYIZ

Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bulgularınız varsa
maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz
gerekiyor.
8. DIŞARIDA ELDİVEN KULLANMALIMIYIZ?

Hayır, yanlış kullanılarak aksine bulaş kaynağı olabilir. El-
diven sadece hastanede, hastalara bakım veren sağlık
çalışanları tarafından kullanılmalıdır. Normal
vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını
önermiyoruz.

8 SORUDA COVID-19
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Arzu Dikmenli
Otelcilik Hizmetleri 

Müdürü

KURUM İÇİ YAYINDIR

Yemek
alanlarımızda  oturma

düzenleri  çapraz
düzene getirilmiş

olup,  masa ve alan
dezenfeksiyonları
arttırılmıştır. Bu

alanlarımızda hasta ve
çalışan alanlarımızın

için ayrı bölüm
yapılmıştır. 

“

”

COVID-19 İLE MÜCADELEDE

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel
Gaziosmanpaşa Hastanesi Otelci-
lik Hizmetleri ekibi olarak tüm

dünyayı ve ülkemizi tehdit eden COVID-
19 (Coronavirus) salgınına yönelik olarak;
hastalarımızı, hasta yakınlarını, sağlık
çalışanlarımızı korumak için ilk andan
itibaren geniş çaplı önlemler aldık. Sağlık
Bakanlığı Rehberleri ve Enfeksiyon Kon-
trol Komitemiz kararları kapsamında
alınan bu önlemler, pandemi süresince
otelcilik hizmetlerine bağlı ekibimizle bir-
likte,  özenli ve özverili bir şekilde maksi-
mum standartlarda sunuldu.

Bu önlemler şöyle: 
Öncelikle hastalarımız ile

çalışanlarımızın güvenliği için giriş ve
çıkış noktaları ayrıldı.  Dezenfektan
istasyonları ve  bilgilendirici levhalar
konularak hastane içine girişteki ilk
adımda bilgilendirmeyi ve kontrolü
sağlamakla başladı. Güvenlik ve sağlık ek-
ibimiz tarafından giriş noktalarında
maske, dezenfektan, ateş ölçümleri ve
semptom sorgulaması düzenli olarak
yapıldı ve hala devam etmektedir. 

Hastanemizde tedavi gören
hastalarımızın hasta yakınları ile aynı or-
tamda bulunmamaları için oluşturulan
covid  polikliniği ve özel bekleme  alanları
düzenlendi. Bu alanlar içinde çalışan ek-
ibimizle, genel temizlik ve hijyenin en
yüksek derecede takip edildiği rutin plan-
lamalar tasarlandı.

Hasta ziyaret saatleri haftanın her günü
saat 18.00-19.00 olarak düzenlendi. Bu
süreç içinde yoğun bakım ünitesine ek-
stra hassasiyet göstererek ziyaretçi kabul
etmiyoruz ancak yatan hastalarımız için,
refakati sabit bir kişi ile sınırlandırdık.
Onların da giriş çıkışları ve sosyal alanlarla
teması konusunda hassasiyetle
takipteyiz.

Otelcilik Hizmetleri ekibi olarak,  hasta
ve çalışan güvenliği kapsamında gerekli
tüm önlemleri aldık ve devam ettiriyoruz.
Yatan katlarımızda hastalarımıza sunulan
gazete ve dergi hizmetini tamamıyla dur-
durduk.  Hastalarımız ve çalışanlarımız
arasında en az bir metrelik mesafenin
korunması için alanlarda gerekli düzen-
lemeler yaptık.  COVID-19 hastalarına
yakın temasta olan temizlik ve yardımcı
personellerimize iş güvenliği
uzmanımızın talimatları ile üst düzey ön-
lemler aldık ve özenli bir şekilde devam

etmekteyiz.  Genel alanlarda bulunan
koltukların arasındaki mesafe en az bir
buçuk metre olacak şekilde ayarlamalar
yapılıp, koltuk sayıları azaltıldı.  Hastane-
mizin tüm alanların da detaylı temizlik
sıklığı arttırılmış  ve  dezenfeksiyon
işlemleri yapılarak, bir çok alana ilave el
dezenfektanları yerleştirilmiştir. Gün
içerisinde tüm tuvaletler, kapı kolları,
merdiven trabzanları, vb. …el  temasının
yüksek olduğu alanlar sürekli olarak
dezenfekte edilmektedir.   Asansör içler-
ine sosyal mesafenin korunması için  alan
etiketlemeleri yapılıp, temizlik arttırılmış,
yarım saatte bir yapılmaya başlanmıştır. 

Her bir hastamıza kendi yakını gibi
bakan  çalışanlarımızın ve ailelerinin
sağlığı da bizim için çok önemlidir. Kişisel
koruyucu ekipmanların sağlanması ve
kullanılması, konaklama  hizmetleri, tüm
personelimize  vardiya uygulaması ve
mola saatleri  gibi enfeksiyon kontrolü
açısından önem arz eden planlamalar
yapılmıştır. Yemekhane ve Dilek Pastane-
miz de görevli çalışanlarımıza alan da
birebir  özel eğitimler vererek kendi-
lerinin ve  misafirlerimizin güvenliği için
yapmaları gerekenler hakkında bil-
gilendirmeler yapılmıştır. Yemek
alanlarımızda oturma düzenleri  çapraz
hale getirilerek masa ve alan
dezenfeksiyonları arttırılmıştır. Bu
alanlarımızda hasta ve çalışan
alanlarımızın için ayrı bölüm
oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın mem-
nuniyeti ve bağışıklıklarının arttırılması
açısından yemek menülerimiz yeniden
revize edilmiştir. Öğrencilerimiz için, kon-
ferans salonumuzda mesafeli eğitim
alanları ve yemekhanede  düzenlemeler
yapılmıştır.  Hastalarımızın tedavisi
sırasında olması gereken tüm
sağlık önlemleri profesy-
onel
ek-
ibimiz
tarafından sıklıkla ve
özenle takip edilerek
devam etmektedir. 

Bu hassas süreci
arkamıza alarak,
yeniden daha sağlıklı
günlerde hep birlikte
olmak ekip olarak en
büyük dileğimizdir.

OTELCİLİK HİZMETLERİ
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Hastanemizde
hastalarımız, hasta

yakınlarımız ve
çalışanlarımız için ayrı

giriş çıkış bölümlerimiz
ayrılmış olup,

çalışanlarımızın işe
başlamadan önce temassız

ateş ölçerle kontrol
edilmesi ve ateşi olan

kişilerin işyeri hekimine
yönlendirilmesi

sağlanmıştır.

“

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Hastanesi İnsan
Kaynakları ve Eğitim bölümünü

olarak,  Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve
kısa bir sürede bir çok ülkeye yayılarak
dünya çapında pandemiye yol açan,
Covid-19 virüsü 11.03.2020 tarihinde
ülkemizde resmi olarak ilk vaka
kayıtlarına geçti. Bu tarih itibariyle,
Covid-19 virüsü ile ilgili Sağlık
Bakanlığının yayınlamış olduğu
bildirgeler ve Enfeksiyon Komitemizin
almış olduğu kararlar doğrultusunda
biz de gerekli takip ve bilgilendirmeleri
sağladık.
Öncelikle, Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü (İşkur) ile görüşülerek co-
rona virüsün (Covid-19) olası etkileri
dikkate alınarak "Dışsal etkilerden kay-
naklanan dönemsel durumlardan ileri
gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa
çalışma uygulaması başlatıldı.
Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık
güvenliği için,  çalışma yoğunluklarını
azaltmaya gittik. Bu süre içinde per-
sonel sayısının 3 te 1 i oranında kısa
çalışmadan yararlanacak şekilde izin-
lerini düzenleyerek, çalışamadıkları
dönem için kısa çalışma ödeneğine
başvurular yaptık ve gelir desteği
sağladık. 
- Emekli ve engelli çalışanlarımızın
sağlıklarını korumak amacıyla izine
çıkmalarını sağladık.
- İş başvurusunda bulunan adaylarımız
için dijital ortamda online olarak
mülakat ve görüşmelere devam
ettik.
- Hastanemizde hastalarımız, hasta
yakınlarımız  ve çalışanlarımız için
ayrı giriş – çıkış bölümleri
oluşturarak , çalışanlarımızın işe
başlamadan önce temassız ateş
ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olan
kişilerin işyeri hekimine yön-
lendirilmesini, bunun her gün özenli
bir şekilde devam etmesini sağladık.
-Giriş noktalarından sağlık ekibimiz
ve güvenlik görevlileri tarafından
maske ve dezenfektan temini
sağladık.

- Çalışanlarımızın sosyal mesafesini
sağlamak için uygun bir çalışma modeli
geliştirildi. Kurum içerisinde belirlenen
sosyal mesafe kuralları yöneticiler ve
personelimiz ile paylaşılmış olup aynı
zaman da kurum içerisine asılan COVİD-
19 ile ilgili afiş/poster ve talimatları
görsellerle asılarak konuya dikkat çek-
ilmesi sağlandı. 
-Tüm personellerimizin kurum
içeresinde maske takılması sosyal
mesafe kurallarına uyulması sağlandı.
-Düzenlenmesi gerekli olan tüm
toplantı ve eğitimler online olarak
gerçekleştirildi ve hala aynı şekilde
devam etmektedir.
- Çalışanlarımızın  kullanımı için yeterli
temizlik malzemesi bulundurulması ve
el hijyeni için dezenfektanlar ortak alan-
lardaki sayısı ciddi oranda arttırıldı.
- Yüzeyler, çalışma alanları, Wc, lavabo,
tuvalet, banyo, merdiven korkulukları,
musluk ve yemekhaneler,  dinlenme
alanları, giyinme/ soyunma odaları, kapı
gibi ortak kullanım alanları otelcilik
hizmetleri tarafından rutin ve hijyen
kurallarına uygun olarak temizlenmesi
sağlandı.
Kurum olarak tüm çalışanlarımızın
sağlık güvenliği kadar, bu süreç içindeki
iş konsantrasyonu ile uyumu
konusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim
Bölümü olarak elimizden geleni yap-
maya daima hazırız. Gelecek sağlıklı
günlerde yeniden el ele vereceğimize
gönülden inanıyoruz. ”

COVID-19 PANDEMİSİNDE 
İNSAN KAYNAKLARI

Kurum olarak tüm çalışanlarımızın sağlık güvenliği kadar, bu süreç içindeki iş
konsantrasyonu ile uyumu konusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümü

olarak elimizden geleni yapmaya daima hazırız. 




