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Sayi 78299247-050.01.04 

Konu : Koronaviriis (COVID-19) Toplanti 

Kararlari 

 

 
DANITIM YERLERINE 

 
Saglik Bakanli3i Saglik Hizmetleri Genel Mildilrlñgil tarafindan 20.03.2020 tarih 

20115295830 sayili yayinlanan pandemi hastaneleri hakkindaki genelgeye istinaden 11 
Saglik MtldilrlilJmilz biinyesinde yapilan toplantida alinan kaiarlar ekte gfinderilmittir. 
Alinan kararlar talimat niteliginde olup tebligi takiben yiiriirliige girecektir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
 
 

 

 
 

DAJITIM: 

Ge i: 
Kocaeli Universitesi Hastanesi Byhekimligi 

Trim Bagkanliklar 
Trim like Saglik Miidiirliikleri 

Trim Devlet Hastaneleri ve ADSM’ler 

11 Ambulans Servisi Bathekimligi 

Trim Ozel Hastaneler 
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COVID-19 

TOPLANTI KARARLARI 
(24.03.2020) 

 
Saglik Bakanligi SagliL Hizmetleri Genel Miidtirltigii tarafindan 20.03.2020 tarih 20115295830 sayili 

yayinlanan pandemi hastaneleri hakkindaki genelgesine istinaden a agidaki kararlar alinmi tir. 

1. Darica EAH ve SBU Derince EAH ile Izmit Seka Devlet Hastanesi‘nde brand nobeti tutulmasi, 

• Dahiliye, anestezi, gogus hastaliklari, enfeksiyon bran larinda. Enfeksiyon hastaliklari 

uzmani sayisi brand nobeti tutacak kadar de§iIse; enfeksiyon ve gogus hastaliklari 

havuz nobeti eklinde planlanmasi. 

2. Hastanelerimizde gorev yapan enfeksiyon hem irelerinin tibbi malzeme ve yonetimini 

konusunda Sa§lik Bakanli§i COVID-19 kapsaminda bilim Lurulu rehberine uygun olarak 

kullanilacak malzemeler ile ilgili hastanelerde denetim ve rehberlik yapmasi, 

3. Hastanelerimizde acil durumlar ve MHRS eklinde hizmet sunumuna devam edilmesi, 

4. Hastanelerin poliklinik alanlarina giri te uygun bolumde ated olgiimu ile ilgili gerekli 

planlamalarin yapilmasi, 

5. Izmit Seka Devlet Hastanesi’nin normal hastalari kabul etmemesine, 112 tarafindan normal 

hastalarin Izmit Seka Devlet Hastanesi Acile gonderilmemesi, 

6. Hekimlerin ge$ici gorevlendirmelerin degerlendirilerek zorunlu bran lar di inda iptaline, 

7. Izmit Seka Devlet Hastanesinde mahkum kogu§unun kapatilmasi, Kocaeli Devlet 

Hastanesinin mahkum kogu unun aktif olarak kullaniImas‹na, Cezaevi ve tutuklu saglik 

hizmetlerinin Kocaeli Devlet Hastanesi tarafindan ydrutulmesine, cezaevi 

gorevlendirmelerinin ayni ekilde diger hastanelerden devam edilmesi, 

8. Nisan ayinin birinden itibaren Gebze ve Darica bolgelerindeki travma vakalari ve acil 

vakalarin Gebze Fatih Devlet Hastanesine, Izmit bolgesindeki hastalarin Kocaeli Devlet 

Hastanesine yonlendirilmesi, 

9. Hastane ba hekimlikleri tarafindan COVID-19 vaka takibi ve yati larinda enfeksiyon 

hastaliklari uzmanlarinin yukunu hafifletecek ekilde dig”er uzmanlar ile desteklenmesi, 

(gog"us hastaliklari, dahiliye gibi) 

10. Referans hastane ve Izmit Seka Devlet Hastanesinde ozellikle acil, yogun bakim vb 

servislerde Sali acak doktor ve hem ire gorevlendirme planlarinin li Sa§lik Mudurlugu 

tarafindan yapilmasi, 

11. TRSM’ lerde sunulan hizmetlere devam edilmesine, gerekiyorsa psikiyatri polikliniklerinin 

TRSM’ lerde sunulmasi, 

12. Evde Saglik ekiplerinin personel ve arab yonunden gu5lendirilerek en az iki katina 

sikartilmasina, arab ihtiyaci olmasi durumunda oncelikle il ve il e saglik mudurluklerinden 

yetmedigi takdirde diger kurumlardan talep edilmesi, 

13. Covid pozitif olan diyaliz hastalarinin yatak bagi diyaliz cihazlari ile izolasyon alanlarinda 

yapilmasina, olmamasi halinde Derince EAH yogun bakim alaninda ve ilin diger boliimii izin 



 

 

Darica EAH planlamanin yapilmasina, ihtiya$ halinde Dilovasi DH’nin degerlendirilmesi, 

bakanliktan yatak bagi diyaliz cihazi talep edilmesi, 

14. Hastanelerimizde kemoterapi ve onkoloji hizmetleri kapatilmayarak hizmetin devamina, 

onkoloji hekimlerimiz tarafindan hizmet sunumunun optimize edilmesi, 

15. Mikro Pulse-oksimetre yaygin ekilde kuIIaniIaca§inin dngdrtilmesinden dolayi Derince 

Darica ve Izmit Seka Devlet Hastanesinde sayilarin hizlica belirlenereL mfidfirliige bilgi 

verilmesi, 

16. Tiim Hastanelerde gece 24:00’ a kadar idari bir sorumlu (ba hekim yardimcisi veya miidtir) 

belirlenmesine nobet listelerinin en az haftalik olaraL mtidtirltige bildirilmesine, Mddfirluk ve 

Saglik Bakanligi tarafindan istenen formlarin en Lisa siirede miidiirlfige iletilmesi, 

17. 0zeI ve Kamu Hastane ambulanslarinin hasta naklinde kuIIaniImaL uzere Saglik Bakanli§i 

Bilim Kurulu Nakil rehberine uygun ekilde planlanmasi, 

18. II genelinde ii5dncii faza kadar Gebze Fatih, Kocaeli Devlet ve Alikahya yerle$kesine covid-19 

pozitif hastalarin yatirilmamasina, 

19. Izmit bolgesinde COVID-19 negatif gebelerin Alikahya yerle kesinde COVID-19 pozitif 

gebelerin Derince EAH’ de, Gebze bdlgesinde ise COVID-19 negatif gebelerin Gebze Fatih 

Devlet Hastanesinde COVID-19 pozitif gebelerin Darica Farabi EAH takip ve tedavi edilmesi, 

20. Darica Egitim ve Ara tirma Hastanesinde hizmet veren dogumhane ve yenidogan servis ve 

yogun bakiminin en get 1 Nisan 2020 tarihine kadar Gebze Fatih DH’ye ta inmasina, i ve 

i lemlerin ilgili ba hekimler tarafindan yiiriitiilmesi, 

21. Olasi, COVID-19 pozitif ocuk ve annelerin tedavi ve takiplerinin Derince ve Darica EAH 

planlanmasi, 

22. COVID 19 pozitif olan hastanelerde yatan hastalar ilin il5e belediyeleri ile iIeti§ime gesilerek 

su ihtiyacinin kamu hastaneleri tarafindan gorii§meIerin yapilarak ihtiyacin kar ilanmasina, 

23. II Saglik Mtidtirliigii tarafindan, belediyeler, yurtlar ve Lamu Lurumlari ile ileti ime ge5erek 

bolgelerinde evine gidemeyen sa§Iik personeli ilin Lonaklama mekani planlanmasi ile ilgili 

gerekli gorfi melerin yapilmasi, 

24. Hastaneler tarafindan yemek firmalari ile gdrti ulerek personele verilecek yemek hizmetinin 

gu lendirilmesi, sivi gida, meyve gibi ilave beslenme drtinlerinin eklenmesi, formalarinin 

evlere gitmeden hastanede yikanmasinin saglanmasi, personele uygun dinlenme alanlarinin 

olu§turulmasi, 

25. Yeni yapilacak olan izolasyon odasi, yogun bakim alani, tibbi cihaz ve donanim ihtiya§Iarinin 

Mfidtirliik ile ileti$ime ge§ilerek hizlica temin edimesi ve en gel 7 (yedi) giin iginde hazir hale 

getirilmesi, 

26. Altyapisi hazir olan kamu ve ozel yogun bakim alanlari ilin Bakanliga yazi yazilaraL aktif hale 

getirilmesine (Gebze Fatih DH, Ozel Tahsin Ozbek Hastanesi, Ozel Kocaeli Hastanesi ) 

27. Btitfin hastanelerde Pandemi depolarinin fiziksel ve sistemsel olarak olu turulmasi ve 

ayrilmasi, maximum, kritiL ve minimum seviyelerin belirlenmesi, konu ile ilgili mtidtirliige 

bilgi verilmesi, pandemi i$in gonderilen malzemelerin sadece pandemi amaciyla kullanilmasi, 

28. Gdlcuk Necati Selik Devlet Hastanesi Semt polikliniginde sunulacak hizmetlerin ilgili 

ba§hekim tarafindan planlanmasina, diger semt polikliniklerinin kapatilmasi, 



29. COVID-19 pozitif hastalarin Saglik Bakanligi Bilim Kurulunun onerisi dogrultusunda 

kullanacaklari ilaglarin hastanelere verilmesi ile ilgili organizasyon ve endikasyon takiplerinin 

II SagliL Mtidtirliigu tarafindan belirlenecek bir hekim tarafindan sunulmasi, 

30. COVID-19  numunelerinin  Saglik  Bakanligi COVID 19 Rehberinde belirtilen, olasi  vaka 

taniminin giincel olarak takip edilerek klavuza uygun olacak ekilde miimkiin oldugunca 

ayaktan numune alinarak olasi vaka takibi yapilmamasi, 

31. COVID-19 olasi vakalarin tiim hastanelerde yatarak, pozitif hastalarin referans hastanelerde 

yatarak takip ve tedavi edilmesi, 

32. Salgin ilerlediginde COVID-19 pozitif olan hastalarin kliniL tablosu stabil ise Kandira, Kdrfez, 

Dilovasi ve Karamiirsel Devlet hastanelerinde takip edilmesine, ihtiya# halinde ozel 

hastaneler, Lamu kurumlari sosyal tesisleri, oteller vb kullanilabilmesinin planlanmasi, 

33. Ihtiya$ duyulmasi halinde KOU’nde en az 60 yatakli COVID-19 pozitif vakalarin takip edilmesi 

ilin hazirliL yapilmasi, 

kararlari alinm1tir. 



 
 

 

T.C. 

KOCAELİ VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

 

Ek-2 

 

. 

Sayı : 78299247-050.01.04 

Konu :  Koronavirüs (COVID-19) Toplantı 

Kararları 

 

 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.03.2020 tarih 

20115295830 sayılı yayınlanan pandemi hastaneleri hakkındaki genelgeye istinaden İl Sağlık 

Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan toplantıda alınan kararlar ve üst yazısı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

 

 

 
e-imzalıdır. 

Op.Dr.Muhammed Coşkun GÜLER 

Personel Hizmetleri Başkanı 

 

 

 

 
Ek: 

Toplantı Kararları (4 sayfa) 

 

 

 

 

 

 
DAĞITIM: 

Gereği: 

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği 

Tüm Başkanlıklar 

Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri 

Tüm Devlet Hastaneleri ve ADSM’ler 

İl Ambulans Servisi Başhekimliği 

Tüm Özel Hastaneler 
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e-Posta: omer.yildirim6@saglik.gov.tr İnternet Adresi: e-Posta: 
iletisim.ksm@gmail.com 

Telefon No: (0 262) 300 64 02 
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