
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Uzmanları için 

Covid-19 Pandemisi 
Döneminde Öneriler 

27 NİSAN 2020 



Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları 
için Covid-19 Pandemisi Döneminde Öneriler 

2. Edisyon 

Editör 
Dr. Bülent SAÇAK 

Doçent- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik   
Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 

Hazırlayanlar (alfabetik sırayla) 

Dr. Zeynep AKDENİZ 
Doktor Öğretim Üyesi- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 

Dr. Ömer BERKÖZ  
Doktor Öğretim Üyesi- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 

Dr. Uğur Anıl BİNGÖL 
Doçent- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik   
Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul  

Dr. Buket ERTÜRK ŞENGEL 
Doktor Öğretim Üyesi- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

Dr. Hakan GENCE 
Uzman Doktor- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı. Özel Tababet, İstanbul 

Dr. Nihal KOCAASLAN 
Doktor Öğretim Üyesi- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 

Dr. Melekber ÖZKAN 
Doktor Öğretim Üyesi- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 

Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 
Profesör- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul 

Dr. Serdar TUNÇER 
Profesör- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı. Özel Tababet, İstanbul 



Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Tanım ve Tarihçe 1 -----------------------------------------------------------------------------
Hekim ve Çalışan Sağlığının Korunması ve Çalışma Ortamının Hazırlığı 2 -

Pandemi döneminde yataklı sağlık kurumları 2 ----------------------------------------------------

Yataklı kurumlarda poliklinik hizmetleri 3 -------------------------------------------------------------

Ofis şartları ve çalışan sağlığı 4 ------------------------------------------------------------------------

Ofis koşullarında hasta kabulü için öneriler 5 -------------------------------------------------------

Covid-19 pandemı̇sı̇nde plastı̇k, rekonstrüktı̇f ve estetik cerrahi uzmanlarının ve 
ekı̇plerı̇nı̇n ruh sağlığının korunmasına yönelı̇k önerı̇ler 6 ---------------------------------------

Hasta Seçimi ve Ameliyat Süreçleri 7 ---------------------------------------------------
Hasta seçimi ve endikasyonlar 8 -----------------------------------------------------------------------

Ameliyat öncesi hazırlıklar ve Covid-19 testleri: 9 -------------------------------------------------

Pandemi Döneminde Ameliyathane ve Ameliyat Süreci 11 -------------------------------------

Ameliyat sonrası erken dönem bakım 13 ------------------------------------------------------------

Post-Operatif Geç Dönem (Taburculuk sonrası): 13 ----------------------------------------------

Covid-19 (+) hastalara yaklaşım 14 -------------------------------------------------------------------

Covid-19 Sonrası Normalleşme Süreci 14 ---------------------------------------------
Elektif Cerrahinin Yeniden Açılma Zamanı 15 ------------------------------------------------------

Sonuç 16 ------------------------------------------------------------------------------------------
Kaynakça 17 --------------------------------------------------------------------------------------
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Girişimler için Pandemi 
döneminde Endikasyon Önerileri 19-----------------------------------------------------

2



Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Tanım ve Tarihçe 
Covid-19 Hastalığı SARS-Cov-2 ( Severe acute respiratory syndrome - Coronavirus 2) 
isimli virüsün sebep olduğu viral bir enfeksiyondur. Hastalık 2019 yılının son ayında 
Çin'in Hubei eyaletinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa sürede dünya geneline 
yayılmıştır. Bu rehberin güncellendiği  tarih itibariyle tüm dünyada hastalığa yakalanan 
kişi sayısı 2,9 milyonu, kaybedilen hasta sayısı 200 bini geçmiştir1.  

Dünya Sağlık Örgütü hastalığı 30 Ocak 2020'de Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu 
ilan etmiş, 11 Mart 2020'de ise küresel pandemi ilanında bulunmuştur. Türkiye de bu 
pandemiden doğal olarak etkilenmiş, 11 Mart 2020 tarihinde ilk resmi vaka açıklanmıştır. 
Türkiye'de pandemi, gerek uluslararası gerek ulusal insan hareketliliğinin fazla olması 
nedeniyle hızlı bir seyir izlemiş, 30 Mart tarihine gelindiğinde hasta sayısı 10 binin 
üzerine çıkmıştır. 23 Nisan tarihinde toplam hastalanan kişi sayısı 100 bini geçmiş ve şu 
an için Türkiye tüm dünyada en çok hasta sayısına sahip 7. ülke olarak izlenmektedir.  

Sağlık Bakanlığı 17/03/2020 tarih ve 14500235-403.99 sayılı genelge ile sağlık 
kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün 
azaltılması için alınacak önlemleri sıralamıştır 2. Bu maddeler arasında acil olmayan 
elektif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması ve yoğun 
bakım ünitelerinin kullanımında endikasyon-seviye uyumuna özen gösterilmesi de işaret 
edilmektedir. Burada amaçlanan hastalık bulaşının engellenmesi ve sağlık kurumlarının 
yeterli kapasitede kalabilmesinin sağlanmasıdır.  

Covid enfeksiyonunun Türkiye'ye girişi öncesi ve sonrasında çeşitli seyahat kısıtlamaları 
getirilmiştir. 12 Mart tarihinde Kamu görevlilerine yurtdışına seyahat kısıtlaması 
getirilmiştir 3. Ülkeler arası insan hareketliliği aşamalı olarak kısıtlanmıştır. Şubat ayı 
ortasında önce Çin ile, daha sonra İran'la sınırlar kapatılmıştır. Mart ayının başında 
kısıtlamalar Güney Kore, İtalya ve Irak'ı içine alacak şekilde genişletilmiştir. İlerleyen 
günlerde kısıtlamalar genişleyerek devam etmiş ve nihayet 27 Mart 2020 tarihinden 
itibaren tüm dış hat uçuşları karşılıklı olarak iptal edilmiştir 4.  

Ülke içi insan hareketliliğinin de azaltılması amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. 16 Mart 
2020 tarihinden bu güne kadar tüm eğitim ve öğretim kurumları kapatılarak uzaktan 
eğitime geçilmiştir. Aynı tarih itibariyle sağlık alanı da dahil tüm dernek ve vakıfların 
kongre vb. toplantıları süresiz olarak ertelenmiştir. 21 Mart itibariyle 20 yaş altı ve 65 yaş 
üstü ve kronik hastalılığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş olup bu 
düzenleme bugün halen devam etmektedir. Türkiye'de sokağa çıkma yasakları Avrupa 
ülkelerinden daha farklı tarzda, süreklilik arzetmeyecek şekilde yürürlüğe sokulmuştur. 
İlk uygulama 11-12 Nisan günlerini kapsayacak şekilde uygulanmış5, takip eden 
haftasonu 18-19 Nisanda, daha sonra da 23-26 Nisan'da özellikli durumlar haricinde 
sokağa çıkma kısıtlılığı getirilmiştir 6.  
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Bu rehber plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi prosedürlerin yönetimi ile ilgili tavsiye 
niteliğindedir ve bilgilendirme amaçlıdır. Rehber yayınlandığı tarihe kadar olan güncel 
bilgiler ışığında hazırlanmıştır; pandemi sürecinin devam etmesi ve hastalığın etkilerinin 
daha fazla anlaşılması ile rehberdeki bilgiler geçerliliğini yitirebilir. Son güncel bilgileri 
ve yasal mevzuatı takip etmek hekimlerin bireysel sorumluluğundadır. Yasal 
mevzuat ve güncel durum ile ilgili bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iletişim 
kanallarından takip edilmelidir.  

Hekim ve Çalışan Sağlığının Korunması ve Çalışma Ortamının Hazırlığı 
Hekim ve çalışan sağlığı pandemi ile mücadelenin en önemli önceliklerinden biridir. Her 
sağlık çalışanı kendisini ve hastalarını korumak için kişisel koruyucu ekipman (KKE) 
kullanım kurallarını bilmeli ve uygulamalıdır. Hekimler hastaya göre standart, temas, 
damlacık ve solunum yolu izolasyon önlemlerini almalıdır. Solunum yolu semptomları 
olmayan hastaların muayenesi sırasında bireysel standart önlemler aşağıdaki gibidir 
(Ek-3). 

• Her işlem öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.  

• Eller ile yüze dokunmaktan kaçınılmalıdır. Dokunulan yüzeyler sınırlandırılmalıdır. 

• Hastalarla temasta tıbbi maske (cerrahi maske), önlük, eldiven ve gözlük 
kullanılmalıdır. 

• Damlacık çekirdeği, aerosol oluşturabilecek işlemler sırasında N95 ya da FFP2 
eşdeğeri maske kullanılmalıdır.  

Yardımcı sağlık ve temizlik personelinin hastayla veya hastayla kontamine olabilecek 
materyaller ile olası temas durumlarında sağlık bakanlığının KKE önerilerine uymaları 
önerilir.  

Pandemi döneminde yataklı sağlık kurumları  

Kamu ve özel yataklı sağlık kurumlarının, çalışan ve hasta sağlığını korumak üzere 
alması gereken önlemler aşağıda özetlenmiştir. 

• Tüm çalışanların uygun el hijyeni, temizlik protokolleri ve sosyal mesafe konusunda 
bilgilendirilmiş olduğundan emin olmak gerekir.  

• Servis ve yoğun bakım yatak kapasitesi başta olmak üzere, KKE stoğu, sarf ve 
temizlik malzemeleri dahil, tüm sağlık kaynaklarının ekonomik kullanılması önerilir. 

• Kamu kurumlarında COVID-19' lu hasta bakımı devam ediyor ise, elektif cerrahiye 
alınacak asemptomatik veya COVID-19 (-) hastaların ve bu gruba hizmet veren 
personelin, hastane giriş çıkışlarının, poliklinik hizmetlerinin, ameliyat sonrası yoğun 
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bakım hizmetlerinin, hastane içi dolaşımının (asansör vs kullanımı) COVID-19 tedavi 
ünitelerinden izole edilmesi önerilir.  

• Olası bir ikinci dalga ihtimali akılda bulundurulmalı ve stoklardaki KKE yeterliliği takip 
edilmelidir. 

• Aerosol oluşturan işlemlerde N95/FFP2 maskesi, göz koruyucu, tulum ve eldiven 
giyilmesi önerilmektedir. Özellikle boyundan yukarısında yapılan işlemlerde risk 
belirgin derecede artmaktadır 7. 

• Rutinde hastane içinde sürekli standart cerrahi maske kullanımına devam edilmesi 
önerilmektedir.  

• COVID-19 taraması: Servis, ameliyathane ve poliklinikte hizmet veren sağlık 
personeli, tıbbi sekreter ve temizlik işçilerinin taramaları kurum olanakları ve Sağlık 
Bakanlığının güncel talimatlarına uygun olarak (RT-PCR ile) değerlendirilmelidir. 
Semptom varlığı durumunda sağlık personeline öncelik verilmelidir. Sağlık 
Bakanlığının güncel protokollerine uyulması veya kurum içi protokol geliştirilmesi 
tartışılmalıdır. 

• Geçiş döneminde hasta ve iş yoğunluğunda artış olacağı ve sosyal mesafe gibi 
kurallara uyulmasının gittikçe zorlaşacağı akılda tutulmalıdır. 

Yataklı kurumlarda poliklinik hizmetleri 

• Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen genel hijyen ve maske kullanımı önerilerine 
hasta, hasta yakınları ve hekim tarafından uyulması gereklidir.  

• Hastanın transferi veya iletişim için gerekli olmadıkça poliklinik odasına hasta yakını 
alınmamalıdır.  

• Muayene sırasında sağlık personelinin uygun KKE kullandığından emin olunmalıdır. 
Ağız içi muayenesi ve yüz bölgesiyle yakın temas gerektiren muayenelerde maskeye 
ilave olarak siper veya göz koruyucu kullanılmalıdır.  

• Poliklinik odası girişinde el dezenfektanlarının bulundurulması gereklidir.  

• Tüm hastaların semptom ve ateş bulguları açısından değerlendirilmesi ve temas 
öyküsünün sorgulanması önerilir.  

• Kamu kurumlarındaki yoğun akış göz önünde bulundurularak poliklinik önü hasta 
birikimini ve sağlık personelinin olası vakalarla temasını azaltmak için, geçiş 
döneminde, randevu sisteminin Sağlık Bakanlığı ve Kurum idaresi ile görüşülerek, 
yeniden düzenlenmesi önerilir. 

Biyopsi, küçük rezeksiyon gibi lokal anestezi altında yapılacak kısa süreli işlemler için 
öneriler aşağıda sıralanmıştır. 
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• Zaruri haller dışında, hasta yakınları hastane dışında bekletilmelidir.  

• Girişimin lokalizasyonuna en uygun KKE kullanılmalıdır. Klaviküla üzerinde kalan 
bölgeye yapılacak lokal cerrahi girişimlerde (cilt tümörü çıkarılması, non-invazif 
estetik girişimler vs.) N95 maske ve yüz/göz koruyucu siperlik kullanılması önerilir 21. 

• Lokal girişim randevuları oda temizliğine izin verecek ve hastalar arası teması en aza 
indirgeyecek şekilde planlanmalı, iki uygulama arasında yeterli süre (15 dk'dan az 
olmamak kaydıyla) beklenmelidir 8. 

• Lokal ameliyathanede ortam temizliği için kurum içi protokollere uygun hareket 
edilmelidir.  

• Kağıt reçete/konsültasyon kağıdı vb. kullanımından kaçınılmalıdır. Evrak ve kayıt 
işleri elektronik ortamda yapılmalıdır.  

Ofis şartları ve çalışan sağlığı  

Önemli sayıda plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı ofis koşullarında hizmet 
vermektedir. Hasta kabulune devam eden birimlerin koşullarını ve hasta kabulunün 
esaslarını pandemi dönemine uygun olarak değiştirmeleri gerekmektedir. TPRECD'nin 
bu dönemde özel muayene hekimliği için önerileri aşağıda sıralanmıştır.  

• Çalışan sayısı mümkün olan en az seviyede tutulmalıdır.  

• Tüm ofis çalışanları pandemi konusunda eğitilmeli, bu döneme özel koyulmuş 
kurallara uyup uymadığı denetlenmelidir. 

• Çalışanlar el hijyeni kurallarına riayet etmelidir. El hijyeni sağlamak için öncelik su ve 
sabun kullanımıdır. Özel antibakteryel veya antiseptik sabunların ek katkı sağladığına 
dair veri yoktur ve normal sabun yeterlidir. Ayrıca alkol bazlı el dezenfektanları 
kullanılabilir. Alkol bazlı temassız el antiseptikleri klinik girişi, bekleme ve uygulama 
odalarında bulunmalıdır. 

• Ofis sorumlusu, ofis çalışanlarına KKE sağlama konusunda birincil sorumluluktadır. 
Klinik çalışanları dışarıdaki kıyafetleri ile değil, klinik formaları ile çalışmalı, koruyucu 
kıyafetlerini (KKE) uygun şekilde takıp çıkarmalıdır. Her yeni mesaiye yeni yıkanmış 
forma ve yeni koruyucu ekipman ile başlanmalıdır. 

• Çalışanlar mesai bitimine kadar koruyucu ekipmanı kullanmaya devam etmelidir 
(Forma, Maske, siperlik, eldiven). Yüz bölgesi muayene ve uygulamaları sırasında 
aerosol oluşturma ihtimali sebebiyle  N95 ya da FFP2 eşdeğeri maske, yüz koruyucu 
siper kullanılmalıdır. Mesai bitiminde tek kullanımlık olmayan koruyucu ekipman 
uygun şekilde dezenfekte edilmelidir. Tek kullanımlık koruyucu malzemeler tıbbi atık 
poşetlerine atılmalı ve ağzı kapatılarak uygun şekilde muhafaza edilmelidir. Tekrar 
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kullanılacak olan ekipman çıkarıldıktan sonra dezenfektan ile iyice temizlenmesi 
gerekmektedir ve mümkünse mesai başlangıcında bunun tekrarlanması önerilir. 

• Çay-kahve servisi yapılmamalı, su sebili kullanılmamalı, klinikteki dergi-gazete, kahve 
makinesi gibi malzemeler kaldırılmalıdır.  

• Kapı kolları, kart terminalleri gibi ortak kullanma alanları düzenli olarak 
temizlenmelidir.  

• Hasta aralarında yeterli sterilizasyon ve havalandırma süreleri bulunmalıdır. Zemin ve 
benzeri alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 
oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya 
klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır 9. 

• Klima kullanılmamalı, pencere ve kapılar açılarak havalandırma sağlanmalıdır.  

• Tedaviler esnasında dikiş atılması gerektiğinde mümkünse eriyebilen dikiş 
materyalleri veya dikiş alınmasını gerektirmeyen teknikler tercih edilmeli, dikiş 
aldırmak için tekrar randevu alınması bu yolla engellenmelidir20.  

• Hastalarla nakit para alışverişi yapılmamasına özen gösterilmelidir. Ödeme 
işlemlerinde nakit para temasından kaçınılmalıdır. 

 
Ofis koşullarında hasta kabulü için öneriler 

• Görüşmeden 1 gün önce hasta ile telefonda görüşülerek Covid-19 semptomları 
sorgulanmalı ve sadece negatif olan hastalar kliniğe kabul edilmelidir. Hasta beyanı 
mümkünse yazılı olarak saklanmalıdır. Hasta seçimi için Sağlık Bakanlığı'nın 
hazırladığı triaj formlarına benzer formlar kullanılabilir (Ek-2). Semptom beyan eden 
hastaların pandemi ile ilgili kurumlarla iletişime geçmesi önerilmelidir.    

• Klinik çalışanlarının ateş takibi düzenli olarak her sabah klinik giriş ve akşam 
çıkışında yapılmalıdır.  

• Tüm çalışanlar gün içerisinde cerrahi maske kullanmalıdır. 

• Kliniğe hastalar tek tek alınmalı, refakatçi kabul edilmemeli ve giriş anında ateş 
ölçümü yapılmalıdır, yüksek ateş tespit edilen kişiler kliniğe alınmamalıdır. 

• Kliniğe kabul edilen hastalar ilk olarak ellerini sabun ve su ile yıkamalıdır. Diğer bir 
seçenek dezenfektan ile temizlenmesi veya kliniğe girişte eldiven giydirilmesidir. 

• Sosyal mesafenin korunmasına ve el sıkışmamaya özen gösterilmelidir.  

• Konsültasyon ve kontrol süreleri uzatılmalıdır. Her hastadan sonra sterilizasyon için 
yeterli süre bırakılmalıdır. 
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• Pandeminin süresi göz önüne alındığında ve gelecekte yaşanacak benzer durumlar 
düşünüldüğünde, yüz yüze hasta muayenesinin yerine geçmemekle beraber alternatif 
bir iletişim yöntemi olarak Teletıp (Skype, Zoom, fotoğraf ve video paylaşımı gibi) 
önem kazanmaktadır. Teletıp kullanımı hem hekimlerin ekonomik kayıplarının 
azaltılması, hem de hastaların güvenliği ve sosyal mesafenin korunabilmesi 
açılarından önemli olanaklar sunmaktadır 10. Tüm hekimler ve branş dernekleri 
Teletıp uygulamaları ile ilgili medikolegal ve teknolojik altyapı hazırlıklarını 
tamamlamalıdır. 

• Tüm işlemler hastadan Covid için de onam alınarak uygulanmalıdır.  

• Klinik çalışanlarından semptom gösteren kişiler vakit kaybetmeden Covid-19 
açısından değerlendirilmeli, test sonucu çıkana kadar izinli sayılmalıdır. Test sonucu 
(-) çıkan çalışanlar maske ile çalışmaya devam edebilir. Test sonucu (+) çıkan 
çalışanların izolasyonu ve çalışmaya dönüşü için Sağlık Bakanlığı protokolleri 
doğrultusunda hareket edilmelidir. 

Covid-19 pandemı̇sı̇nde plastı̇k, rekonstrüktı̇f ve estetik cerrahi uzmanlarının ve 
ekı̇plerı̇nı̇n ruh sağlığının korunmasına yönelı̇k önerı̇ler 

Sağlık çalışanları pandemi döneminde bulaşı riski, artan iş yükü, kişisel koruyucu 
ekipman kullanımının uzun saatlere çıkışı, yararlı olma çabası, kahramanlaştırılma, ağır 
hastalara müdahale etme ve ölümlere tanıklık etme, hastalanma endişesi, yakınlarına 
hastalık bulaştırma endişesi gibi nedenlerle stres yoğun bir çalışma ortamı olan bir 
dönemin içine girmektedir. Pandemi deneyimi travmatik olabilmektedir. SARS salgını 
(2003) arkasından yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarında salgından sonra da yüksek 
düzeyde stres ve psikolojik sıkıntı olduğu belirtilmiştir. Salgın sırasındaki stres ve 
psikolojik sorunlar da erkenden ele alınmalıdır. Böylelikle uzun süreli sorunlara karşı 
önleyici bir girişimde bulunulmuş olur.  

Bu nedenle pandeminin olumsuz etkilerini ve ruhsal bozuklukları önleme ve hafifletme 
amaçlı olarak aşağıdaki öneriler sunulmaktadır 38: 

• Pandemi sırasında korku duymak, kaygılanmak son derece doğaldır. Bu duyguları 
reddetmek ya da bunları hissetmemeye odaklanmak üzere sürekli akla uydurmaya 
yönelik çıkarımlarda bulunmak, en kötü olasılıkları düşünmek işlevsel davranışların 
geliştirilmesini geciktirir ya da engeller. Önemli olan korku ve kaygıya tamamen 
kapılmadan bilimsel ölçütleri ve korunma yöntemlerini yaşama geçiren davranışları 
uygulamaktır.  

• Pandemi sırasında meslektaşların iletişim halinde ve dayanışma ruhu ile bir arada 
olmaları ve süreçler hakkında bilgi alışverişini sürdürmeleri önemlidir. 

• Çalışma ortamında liderlik, yapı, görev ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenmiş 
olmalıdır. Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öngörülebilir çalışma çizelgelerinin 
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oluşturulması diğer tüm faktörlerin istikrasız olabileceği ortamda istikrarlı bir atmosfer 
oluşturmaya yardım edecektir.  

• Ön saflarda çalışacak personelin önceden eğitilmesi hazır olmak açısından önemlidir 
(hastalık, ekipman, korunma, ortaya çıkabilecek psikolojik tepkiler vb). İyi 
hazırlanmayan ve güçlendirilmeyen ekiplerle çalışma düzenini ve güven ortamını 
sağlamak oldukça zordur. Enfeksiyon kontrolü konusunda kapsamlı ve tekrarlayıcı 
eğitimler ve kişisel koruyucu ekipmanların nasıl kullanılacağını öğrenmek sağlık 
çalışanlarının kişisel güvenlikleri hakkında daha emin olmalarını ve bu durumu 
sürdürebilmelerini sağlar.  

• Ayrıca sağlıklarından emin olmalarını sağlayıcı düzenli kontroller, temaslı izlem 
programının yürütülmesi, profilaktik ve diğer ilaçların mevcudiyeti ve ihtiyaç olduğunda 
bunların kullanılacağına ilişkin güvenceler verilmesi güvenle çalışmaya katkı 
sağlayacaktır.  

• Yöneticiler, sağlık çalışanlarının psikolojik, ruhsal ve psikososyal ihtiyaçlarına karşı 
özenli davranarak durumu iyileştirebilirler. Çalışma ortamında yönetici hekim ve ekip 
arkadaşlarından gelen olumlu desteğin, yönergelerin ve koruyucu tedbirlerin açık ve 
net olmasının stresi azaltan, ruhsal bozukluklardan koruyan ve psikiyatrik belirtileri 
azaltan etkisi vardır. Daha tecrübeli olan personelle daha az tecrübeli olanların 
eşleştirilmesi yoluyla oluşturulacak eşleştirme sisteminin sosyal izolasyonu azaltmaya 
ve bağlılık duygusunu artırmaya ve desteklenmişlik hissine katkı verdiği belirtilmektedir. 
Tükenmişlik belirtilerinin sorgulanması ve gerektiğinde müdahale önemlidir.  

• Moral sağlayıcı aktiviteler, ödül ve takdir etkinlikleri ve çabalarının sözel takdir edilmesi 
de anlamlı etkinliklerdendir.  

• Eve girmeden önce aile üyelerini korumak için el yıkama ve kıyafetlerin değiştirilmesi. 
İşten döndükten sonra yarım saat içinde günü değerlendirip işle ilgili düşünceleri geride 
bırakan bir sınır koymak sağlıklıdır. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve hafif egzersiz 
ile gevşeme ve nefes egzersizleri uygulamak önemli olacaktır. 

Hasta Seçimi ve Ameliyat Süreçleri 
Pandemi gibi olağandışı durumlarda kaynakların verimli kullanılması adına elektif, semi-
elektif ve acil cerrahi uygulamaların yeniden belirlenmesi, planlama yapılarken belirlenen 
ölçütler dahilinde cerrahi operasyonlarda kısıtlamaya gidilmesi zorunludur 11,12.  

Acil cerrahi girişimler, hızlı gelişen bir olay sonucunda hayatın, organların veya 
uzuvların tehdit altında olması sebebiyle başvurulan ve acil olarak uygulanmadığı 
takdirde organ, uzuv veya can kaybıyla sonuçlanacak cerrahi girişimler olarak 
tanımlanabilir. Bu kapsam dışındaki tüm girişimler elektif cerrahi girişim olarak 
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değerlendirilebilse de, plastik cerrahi disiplininin geniş kapsamı nedeniyle tüm elektif 
ameliyatların aynı gerekçelerle aynı anda ertelenebilmesi mümkün değildir; özenli ve 
hemen her zaman hastaya özgü bir değerlendirme gerektirmektedir.  

Acil olmayan her ameliyat elektif olarak da değerlendirilebilir. Öte yandan örneğin kanser 
için yapılacak cerrahiler de tarihi planlanarak ve hazırlıkları tamamlanarak 
gerçekleştirilebilir ve elektif olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda, tüm elektif ameliyatların 
ertelenmesi kavramsal olarak hatalıdır ve tıbbi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu 
açıdan ameliyatın zamanlaması değerlendirilirken acil/elektif yerine zaman-duyarlı "time-
sensitive" ameliyat kavramı üzerinde durulmalıdır. Burada vurgulanan ameliyatın 
geciktirilmesinin hastaya ne kadar zarar vereceğidir ve hekimin bilgi ve deneyimiyle 
yapacağı değerlendirme esas alınmaktadır 13.  

Bir diğer yorum bekletilemeyecek ameliyatları ivedi (urgent) ya da gerekli (essential) 
olarak sınıflamaktadır. Gerekli cerrahi işlemler; işlemin 8 haftadan daha uzun süre 
ertelenmesi durumunda hastaya zarar veren ya da hastalığın ilerlemesine sebep olan 
durumlar olarak tariflenmiştir 14.  

Estetik cerrahi girişimler yukarıdaki tanımlamalar açısından değerlendirildiğinde zaman 
duyarlı (time-sensitive) veya gerekli (essential) olarak nitelendirilemez. Estetik cerrahi 
girişimlerin uygulanması için Sağlık Bakanlığı'nın kararları ve branş ana derneğinin 
güncel tavsiyeleri dikkate alınmalıdır 9.  

Travmaya bağlı yaralanmalar özellikle irdelenmelidir. Endüstrinin ve hayatın yavaşlamış 
olmasına karşın travma vakaları görülmeye devam etmektedir. Travma karşılayan plastik 
cerrahlar kurumlarındaki acil bakım, triaj, yoğun bakım algoritmalarının belirlenmesinde 
travma hastalarını gözeterek söz sahibi olmalıdır 15. Travma hastasının değerlendirilmesi 
hastanın Covid-19 durumu gözetilmeksizin, geciktirilmeden ancak uygun önlemlerle 
yapılmalıdır. Özellikle baş boyun ve maksilofasial travma hastalarında damlacık yolu ile 
bulaş için gerekli izolasyon önlemleri alınmalıdır. 

Ameliyat süreçleri hasta seçimi ve endikasyonun belirlenmesi ile başlar, ameliyat öncesi 
hazırlık dönemi, ameliyat süresi, erken ameliyat sonrası ve geç ameliyat sonrası 
(taburculuk sonrası) dönemler ile tamamlanır. Bu bölüm bahsedilen bu aşamalarda 
hekimler ve sağlık kurumlarının sağlık hizmetini pandemi koşullarına uygun 
yürütebilmesi için öneriler içermektedir.  

Hasta seçimi ve endikasyonlar 

Erken bilgiler Covid (+) ancak asemptomatik hastaların ameliyat olmaları durumunda 
hastalığın semptomatik hale gelebileceği ve normalden daha ağır seyredebileceğine 
işaret etmektedir (kaynak: COVID-19 Outbreak and Surgical Practice: Unexpected 
Fatality in Perioperative Period). Erken veriler covid-19 ile enfekte kanser hastalarının 
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kanser tanısı almayan hastalar ile karşılaştırıldığında mekanik ventilasyon ihtiyacı, 
yoğun bakım yatışı veya ölüm oranlarının 3,5 kat fazla olduğuna işaret etmektedir 16,17. 

Hastaların aciliyetini ve yapılacak ameliyatın prognostik değerini ölçmek ve 
değerlendirilmek üzere geliştirilmiş risk katmanlandırma ölçekleri mevcuttur 13,18.  
Amerikan Cerrahi Birliği (ACS), covid-19 pandemisi döneminde  Elektif Cerrahi Duyarlılık 
Skalası (Elective Surgery Acuity Scale - ESAS) kullanımını tavsiye etmektedir 19. Plastik 
cerrahinin çalışma sahası ile ilgili endikasyon önerileri rehberin arkasındaki tablolarda 
özetlenmiştir (Ek-1).  

Eğer imkan varsa hastalar daha muayeneye gelmeden, randevu aşamasında: 

• Ön sorgulama (gerekirse teletıp imkanlarından da faydanılabilir) yapılmalı : ateş 
(>37.3), Covid’li hasta ile olası teması, anosmi, solunum güçlüğü, ateşi ve öksürüğü 
olan olgular kayda geçirilmelidir.  

• Özgeçmiş ve muayene: Özellikle komorbiditesi olan hastaların muayene öncesinde 
belirlenmesi gereklidir. Hasta ve hekim, muayene sırasında maske takmalı, aerosole 
maruziyet olasılığı varsa (ağız içi, burun muayenesi ) ek KKE (siperlik) takılabilir. 

• Cerrahi veya cerrahi dışı invaziv işlem kararı verilen hastalarda ilgili işlem onamı 
dışında COVID infeksiyon olasılığı ile ilgili onam da alınmalıdır. 

• Ameliyat yapılacak ise, anestezi şekli ve riskleri tartışılmalıdır. Ameliyat seçiminde 
ameliyat süresi, ameliyat sonrası yatış süresi ve yoğun bakım ihtiyacı dikkate 
alınmalıdır. Yoğun bakım ihtiyacı olabilecek hastaların ameliyatları anestezi ve yoğun 
bakım ekipleri ile koordinasyon içinde planlanmalı, yoğun bakım olanakları mevcut 
değilse ameliyatlar hastalıklarının durumuna göre ertelenmeli veya hasta başka bir 
merkeze yönlendirilmelidir. Ayrıca ameliyat sonrası fizik tedavi vb. başka bir merkezde 
tedavinin devam etmesi gerektiğinde, o merkezlerde de hastalık  bulaşma olasılığının 
olduğu anlatılmalıdır. 

Ameliyat öncesi hazırlıklar ve Covid-19 testleri:  

• Anestezi muayenesi için hastanın önceden muayeneye yönlendirilmesi gerekmektedir 
ve acil ameliyatlar dışında hazırlıklar için yeterli süre tanınmalıdır.  Ameliyat öncesi 
yapılan tetkiklerin hasta yatışından önce gözden geçirilmesi uygundur. 

• İlgili sağlık kuruluşu sağlık personeli ve hasta güvenliğini korumak için mevcut 
durumda en güvenilir COVİD-19 testlerini kullanmalı ve test sonuçları için geri dönüş 
süresini de göz önünde bulundurarak test sıklığı ve zamanlamasını planlamalıdır. 

• İki tür COVİD-19 testi mevcuttur; Virüs genetik materyalini gösteren RNA / PCR - 
isotermal nükleik asid amplifikasyon testleri ve SARS-CoV-2 virüsüne karşı oluşan 
antikorların (IgM / IgG) ölçüldüğü serolojik testler.  
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• RNA / PCR ve izotermal nükleik asit amplifikasyon testleri, virüsle enfekte olan hem 
semptomatik hem de asemptomatik bireylerde mevcut olan viral partiküllerin varlığını 
gösterir.Bu test nazal / nazofaringeal sürüntü ile yapılır. Bu testler güncel durumda 
tanıda altın standart olarak kabul edilmektedir. Öte yandan bu testlerin duyarlılıkları 
çok değişkendir ve alım tekniğine, hastalığın gününe ve virüs yoğunluğuna bağlı olarak 
değişkenlik göstermektedir 21. Bir ya da daha fazla testte negatif sonuç ile Corona virüs 
enfeksiyon olasılığı dışlanamaz 22. Yüksek yalancı negatif oranlarının testten mi, 
sürüntü alma tekniklerinden mi, yoksa örnek muamelesinden mi kaynaklandığı 
belirsizdir. PCR testleri ameliyattan 24-48 saat önce sonucu elde edilecek şekilde 
planlanmalıdır. Ulusal verilerin yokluğunda, kurum içi testler hakkında hastanenizden / 
laboratuvarınızdan dahili doğrulama verileri istenmelidir. Özelikle maksillofasyal 
ameliyatlar öncesi hastalara mutlaka PCR yapılmalı ancak PCR negatifliği önlemleri 
azaltmamalıdır 23. 

• SARS-CoV-2 antikorları için seroloji testleri (IgM / IgG) genellikle serum ile yapılır. IgM 
ve IgG için kalitatif ve kantitatif testler vardır. Kalitatif testler sadece antikorların tespit 
edilip edilmediğini bildirir. Kantitatif testler antikorların seviyesini / titrelerini bildirebilir. 
Çoğu teste, olağan değerlendirme seviyesi olmadan acil durum protokolleri altında 
kullanma izin verildiğinden, bu testlerin kalitesi ve güvenilirliği bilinmemektedir. Bazıları 
diğer COVID-19 olmayan koronavirüslerle çapraz reaksiyon verebilmekte veya düşük 
tespit oranlarına sahip olabilmektedirler. 

• IgG ve IgM için antikor testleri, kişinin antikorlara sahip olup olmadığını gösterir ancak 
bu antikorların koruyucu olup olmadığı veya yine COVID-19'un yeniden bulaşının söz 
konusu olmadığı netlik kazanmamıştır. Önceki COVID + hastalarının hepsinin 
antikorları olup olmayacağı ve antikorların ne kadar süre ile kanda tespit edilebileceği 
hala bilinmemektedir. 

• Mevcut testler bağışıklığı kanıtlamaz veya aktif enfeksiyonu dışlamaz. Bu nedenle, 
COVID-19 antikorları hakkındaki mevcut sınırlı anlayışımızla seroloji testi göz önüne 
alındığında, hastaların pre-operatif testi için seroloji testinin faydası tartışmalıdır. 
Seroloji testleri aktif enfeksiyonu dışlamaz ve bu nedenle ameliyat öncesi hastalarda 
aktif COVID-19 enfeksiyonunu ekarte etmek için tek başına kullanılmamalıdır. 

• Ameliyat günü, hasta ve ameliyat ekibine ait COVID’le ilgili tüm testlerin tamam 
olduktan sonra hastanın yataklı servise alınması gerekmektedir.  

• Ameliyat günü de ameliyat öncesi ile aynı sorular sorulup, hasta ve yakınının ateş 
ölçümleri yapılmalıdır. Ateşi olan ya da diğer bulguları olan hastalar evde karantina 
altında kalmalı ve prosedürün tekrar planlanması gerektiği belirtilmeli. Bekleme 
alanlarında sosyal mesafeye uyulmalı ve el dezenfektanı bulundurulmalı. Yeterince 
büyük olmayan alanlara sahip olan merkezler için hastaların arabalarında beklemeleri 
istenebilir. Merkez çalışanları da düzenli bir şekilde aynı sorular ile takip edilmelidir. 
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• Genel anestezi alacak hastalara ameliyat günü akciğer tomografisi çekilmesi 
önerilebilir. Ancak ilave radyasyon verileceği unutulmamalıdır. Burada amaç PCR(-) 
ancak Covid(+) hastaları akciğer tomografi bulguları ile yakalayabilmektir ancak bu 
durum için kanıta dayalı bir bilgi henüz mevcut değildir. 

• Sosyal mesafelenme politikaları ve toplusal kaygının artmasına bağlı olarak kan 
bağışının azalması beklenen bir durumdur. Tüm cerrahi işlemlerde bu durum göz 
önüne alınmalı, ototransfüzyon olanakları düşünülmeli, kan ürünü ihtiyacı öngörülen 
hastalar için ilgili ürünler kan bankası/merkezinde rezerve edilmelidir. 

Pandemi Döneminde Ameliyathane ve Ameliyat Süreci 

• Ameliyathanelerde plazma hava sterilizatörleri, insanların bulunduğu ortamlarda hava 
dezenfeksiyonu için kullanılabilir ve sürekli olarak çalıştırılabilir. Plazma hava 
sterilizatörü yoksa her seferinde 1 saat ultraviyole lamba kullanılabilir ve bu işlemin 
günde üç kez tekrarlanması önerilmektedir. Ancak bu yöntemin etkinliği kanıta dayalı 
değildir. 

• Ameliyat öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Yer ve duvar 
dezenfeksiyonunda gözle görünür kontaminasyon, dezenfeksiyondan önce tamamen 
uzaklaştırılmalıdır. Kan ve vücut sıvısı bulaşlarının temizleme prosedürlerine 
uyulmalıdır. 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. Önce temiz bölgeler, daha sonra 
daha kontamine alanlar silinmeli. önce sık dokunulmayan cisim yüzeyleri silinip ve 
sonra sık dokunulan cisim yüzeyleri silinmelidir. Ameliyathane odalarının 
dekontaminasyonu için peroksit vaporizer kullanılabilir. 

• Gereken önlemlerin alınması için ameliyatlar arasında en az 1 saat aralık olmalıdır. 

• Koridor ve uyanma odası gibi ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemi günde üç kez 
yapılmalı ve kontaminasyon olduğunda prosedür tekrarlanmalıdır.   

• Ameliyat başlarken dekontaminasyon prosedürleri salondaki tüm ekibe sözlü olarak 
hatırlatılmalıdır. Ameliyat sırasında kontaminasyon şüphesi oluşursa hastanenin ilgili 
prosedürü uygulanmalıdır.  

• Ameliyatlar mümkün olduğunca lokal veya rejyonel anestezi altında sedasyon ya da 
sedasyonsuz yapılmalıdır 24. Havayolunu ilgilendiren cerrahi işlem yapılması gerekliliği 
doğduğunda  cerrahi ekip uygun maske, yüz kalkanı ve korucu kıyafet giymelidir. Hasta 
cerrahi maske takmalı, takviye oksijen verilmemeli, oksijen verilmesi gerekiyorsa nazal 
kanül ile verilmelidir. Orta ve derin sedasyonda, prosedür boyunca hasta mümkünse 
cerrahi maske takmalı, yine takviye oksijen verilmemelidir. Ameliyathanede sağlık 
personeli ve hasta tarafından ventilli maske kullanılmamalıdır.   
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• Genel anestezi altındaki prosedürlerde laringeal maske anestezisi tercih edilmemeli, 
endotrakeal entübasyon kullanılmalı, pozitif basınçlı ventilasyon kullanmamak için hızlı 
indüksiyon yapılmalıdır. Ameliyat sonrası uyanma safhasında hastanın öksürmemesi 
için pre-operatif midazolam yapılmaması, derin anestezi, derin kas gevşemesine yol 
açmayan ve opioid dozunu minimize ederek mümkün olan en düşük dozda kısa etkili 
ilaçlar kullanılması önerilir. Post-operatif bulantı kusma profilaksisi için 2'li -3'lü 
antiemetik kullanılması çok önemlidir. Opioid ilaçların yan etkilerinden korunmak için 
(destekleyici oksijen ve havayolu manüplasyonu gerektirecek solunum depresyonu ve 
havayolu obstüksiyonu) kullanımı minimize edilmeli, bu amaçla parasetamol ve benzeri 
ağrı kesiciler tercih edilmelidir 24,25.  

• Entübasyon aerosol üreten bir girişimdir. Bu aşamada odada sadece anestezi ekibi 
bulunmalıdır. Tüm anestezi personeli KKE kullanmalı, entübasyon yapacak personel 
N95/FFP2 maske kullanmalı, diğer personel hastanın kafasına 2 metreden uzak 
durmalı, personelin 2 metreden fazla yaklaşabilmesi için ekstübasyon sonrası hastaya 
maske takılmalıdır. Hastada %94 altına düşen oksijen satürasyonu varlığında önce 
derin nefes alması için hasta teşvik edilmeli, sonra gerekirse oksijen verilmelidir. 
Anestezi makinesinin CO2 line ile kontamine olmaması için varsa line öncesine onaylı 
viral hepa filtre kullanılması gerekir.  

• Ortamın temizliği SARS-Cov-2’ ye etki eden temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. 
Bunlar; etanol, hidrojen peroksit, hidroklorik asit, sodyum hipoklorit, dörtlü amonyum 
bileşenleri, vb’ den birini ihtiva eden ürünlerdir 26. 

• Hasta entübe olana kadar bohça setlerinin ve cerrahi setlerin odaya alınmaması, hasta 
entübe olduktan sonra sadece gerekli cerrahi setlerin odaya alınması, kullanılmayacak 
bohça ve setlerin odaya sokulmamasına dikkat edilmesi önerilmektedir. Maksillofasyal 
ameliyatlarda ekstra su ve hava içeren Piezo, ultrasonik motorlar gibi cihazlar 
kullanılmamalı, mümkünse "self drilling" vidalar kullanılmalı, koter kullanılmamalı ya da 
en düşük dozda kullanılmalıdır. Motor benzeri aerosol oluşturabilecek yüksek devirli/
enerjili cihazlar kullanılırken odadaki personel azaltılmalıdır. Hasta odadan çıktıktan 
sonra ilk 15 dakika odaya temizlik için girilmemelidir 23. 

• Ameliyat sonrası yeniden kullanılabilir malzemeler görünür kontaminasyon yoksa 1000 
mg:L etkili klor içeren çözeltide en az 30 dakika bekletilmelidir. Görünür kontaminasyon 
varsa 5000mg:L etkili klor içeren çözeltide en az 30 dakika bekletilmelidir. Ameliyatta 
kullanılmayan malzemeler de kontamine olarak kabul edilmelidir. 

• Patoloji materyallerinin saklanması ve transferi için Covid-19 için özel bir protokol 
mevcut değildir ve hastane protokolleri esas alınmalıdır. Frozen spesimenleri 
haricindeki spesimenler oda içinden formaldehid çözeltisine konularak çıkarılmalıdır. 
Spesimen kabı, dışının kontamine olmadığından emin olduktan sonra odadan 
çıkartılmalıdır. 
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• Ameliyathane salonunu terketmeden önce elbiselerin kontaminasyonu engelleyecek 
şekilde çıkarılması önemlidir ancak ihtiyaç halinde yardım istenmelidir 27. 

• YBÜ gerektirmeyen hastaların bilinçleri açılana kadar uyanma odasında takibi sağlanır. 
Takip süresi kontaminasyon ve aerosollerin yayılımı açısından gerekenden uzun 
sürmemelidir.  

• Ameliyat salonu içerisinde kağıt ve kalem kullanımı en aza indirilmeli, evrak ve kayıt 
işleri elektronik ortamda yapılmalıdır.  

Ameliyat sonrası erken dönem bakım 

• Ameliyat sonrası bakımda hasta için ideal koşulların ve fiziksel şartların sağlanması 
gereklidir. Hastalar servise çıkarıldıktan sonra hastane protokollerine uygun odalarda 
takip edilir. Hasta odasına girişler sınırlandırılmalı, sadece hastanın bakımından 
sorumlu olan ve girişi gerekli olan personelin odaya girişine izin verilmelidir, hasta 
ziyaretçileri yasaklanmalıdır ve refakatçi gerekli ise tek kişi ile kısıtlanmalıdır 22.   

• Hasta bakımı yaparken temel dekontaminasyon kurallarına uyulmalıdır.  

• Post-operatif dönem için Covid-19'a spesifik net bir protokol bulunmamaktadır, genel 
yaklaşım ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) gibi protokollere ek olarak, bulaşı 
minimize etmek üzere yapılmış temas izolasyonu protokolleri ile devam etmektir.  

• Sağlık çalışanları için KKE'ların bulunabilirliğini sağlamak gerekmektedir. Odaya 
aerosollerin girmesini engellemek amacıyla hemşirenin odaya mümkün derece sık 
girmemesi ve odada çok vakit geçirmemesi önerilir. Bu durumun gerekçeleri hasta ile 
paylaşılarak hastadan/refakatçisinden gelecek şikayetlerin önüne geçilebilir. Öte 
yandan, hasta takip ve vizitleri erken post-operatif dönemde hastayı tehlikeye atacak 
kadar az sıklıkta kesinlikle olmamalıdır.  

• Hastanın hastanede yatış süresinin olabilecek en kısa sürede sonlandırılması önerilir. 
Hastanın taburculuğu öncesi evde bakım ve iyileşme süreci ile ilgili olarak 
bilgilendirildiğinden ve sorumluluklarını anladığından emin olunmalıdır. Süreç ile ilgili 
bilgilendirme mümkünse elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmalıdır.  

Post-Operatif Geç Dönem (Taburculuk sonrası): 

• Hastalar ameliyat sonrası dönemde sadece ameliyat bölgesi ile ilgili değil, genel iyilik 
hali ve covid semptomları açısından da takip edilmelidir. Hasta ile iletişim kanalları açık 
tutulmalı, erişilebilir olmaya özen gösterilmelidir. Covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu 
şikayet yoksa PCR testi rutin olarak önerilmemektedir.  

• Test için tekrar sağlık kuruluşuna gelmesi hastayı kontaminasyona maruz bırakabilir.  

• Evde temas izolasyonuna hem hasta hem de yakınları devam etmelidir. Gerekli 
ameliyat sonrası kontroller hariç, yeni bir temas ve enfeksiyon riskini azaltmak için 
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hastanıza ameliyat sonrası 7 günlük sosyal izolasyon dönemi uygulanmalıdır. Hastanın 
kliniğe gelmesini gerektiren en erken kontrol mümkünse 7 gün sonra olmalıdır. Basit 
pansuman, dren takibi gibi bakımlar hasta/yakını tarafından uygulanmak üzere hasta 
taburculuğu öncesinde eğitim verilmelidir. 

• Hastalar için sabit bir ilaç ve bakım protokolü uygulanmalıdır.  

• Kontroller mümkünse kliniğe veya sağlık kuruluşuna gelmeden telekonferans ile 
uzaktan yapılmalıdır. Görüşmeler ve kontroller mümkün olduğu sürece Teletıp (Skype, 
Zoom, fotoğraf ve video paylaşımı gibi) yöntemleri kullanılarak yapılmalıdır. Bu 
durumun getireceği artmış yasal sorumluluklara dikkat etmek gerekir.  

Covid-19 (+) hastalara yaklaşım 

• Rehberin yukarıdaki bölümlerinde cerrahi girişimin Covid-19 enfeksiyonunun seyrine 
olan olumsuz etkisinin yanısıra acil/elektif olgu kavramları tartışılmıştır. Yüksek şüpheli 
veya kesin tanı almış Covid-19 (+) hastalarda hayatı tehdit etmeyen tüm ameliyatlar 
ertelenmelidir 14. 

• Covid-19 (+) hastalar ile tekrar görüşme ve ameliyat planlanması için: Hastanın 
semptomları geçmiş, tedavisini tamamlamış, 14 gün izolasyon süresini doldurmuş ve 
enf hast tarafından operasyon izni verilmiş olması beklenmelidir. 

• Asemptomatik ve test edilmiş COVID-19 (+) hastalarda ise, daha sonra semptom 
geliştirmedikleri varsayılarak ilk pozitif COVID-19 testinden bu yana en az 10 gün 
geçene kadar görüşme ertelenmelidir 28. 

• Covid-19 hastalarının hastane içindeki transferleri mümkün olan en kısa rota izlenecek 
şekilde planlanmalıdır. Bu hastaların ameliyatları ameliyathanenin ayrı bir bölümünde 
gerçekleştirilmelidir. Giriş ve çıkışlara en yakın odalar tercih edilmelidir. Hasta ile 
ilgilenen personeller aynı olmalıdır. Ameliyat sırasında mümkün olduğunca tek 
kullanımlık malzeme tercih edilmelidir. Hasta ameliyathaneye girdikten hemen sonra 
ameliyathane kapıları kapatılmalı ve kapalı tutulmalıdır. Ameliyata giren personel 
ameliyat sırasında dışarı çıkmamalıdır. Hastanın derlenmesi ameliyat salonunda 
tamamlanmalıdır. Dökümentasyon işlemleri ameliyathane dışında tutulmalıdır. Duş 
olanağı varsa ameliyathane personeli işlem sonrası duş almalıdır 29. 

Covid-19 Sonrası Normalleşme Süreci 
Pandemi dönemi süresince yakın tarihte eşi görülmemiş kısıtlamaların yürürlüğe 
girdiğine tanık olunmuştur. Bu kısıtlamalar rehberin yazıldığı gün itibariyle mutlak 
şekilde devam etmektedir ve sağlık otoritelerinin kural ve tavsiyelerine uyulması esastır. 
Öte yandan pandemi dünyanın belli bölgelerinde kontrol altına alınmaya başlanmıştır.  
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Özel ofislerde bağımsız çalışan meslektaşlarımızın pratiğinin büyük kısmını estetik 
cerrahi işlemlerin oluşturması, estetik ameliyatların ise isteğe bağlı olarak planlanan ve 
yapılması zorunlu olmayan ya da aciliyet teşkil etmeyen girişimler olarak kabul görmesi 
sonucunda ekonomik varlıklarını bu vakalar üzerinden sürdüren klinikler Sağlık Bakanlığı 
genelgesi ile çalışmalarına ara vermek durumunda kalmıştır. Bu nedenle normalleşme 
sürecine başlanması özellikle özel ofis ya da klinik işleten plastik cerrahlar için son 
derece kritiktir. 

Aciliyeti olmayan, elektif girişimi ertelenen hastalar kısıtlamalar ortadan kalktığında 
operasyonlarının hızla planlanmasını beklemektedirler. Bu nedenle pandeminin büyük 
dalgası geride kaldığında, hem cerrahi hem de cerrahi dışı prosedürler için bastırılmış 
hasta talebinin çok büyük olacağı ve bu talebi karşılamak için sağlık kuruluşları, 
doktorlar, ve yardımcı sağlık çalışanları için iyi bir planlama ve hazırlık yapılması 
gerektiği gözükmektedir. 

Elektif cerrahiye devam etmek için sağlık kuruluşlarının hazırlığı bulundukları coğrafi 
bölgeye göre değişiklik gösterecektir. Aşağıda, doktorlar, hemşireler ve yerel tesislere 
ameliyathanelerde ve tüm prosedürel alanlarda bakımın yeniden başlamasında rehberlik 
edecek bazı ilke ve hususlar bulunmaktadır 30. 

Elektif Cerrahinin Yeniden Açılma Zamanı 

• İlgili bölgedeki tespit edilen yeni COVID-19 vaka sayısı, yoğun bakıma yatış ve ölüm 
oranlarında en az 14 gün boyunca istikrarlı bir azalma olmalı ve bölgedeki sağlık 
kuruluşlarında yeterli sayıda yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve YBÜ olmayan hasta 
yatakları, solunum cihazları, kişisel koruyucu ekipmanları ve gerekli durumlarda (ikinci 
dalga) COVİD-19 hastalarına müdahale edecek eğitimli personeli olmalıdır. 

• Sağlık otoritesinin elektif cerrahinin ertelenmesini tavsiye eden genelgesinin 
geçerliliğini ortadan kaldıracak ikinci bir genelgenin yayınlanması beklenmelidir.  

• Kurumlarda, planlanan cerrahi prosedürlere, hasta popülasyonuna ve tesis 
kaynaklarına uygun sayıda eğitimli personel bulunmalıdır. Sağlık çalışanlarının 
yorgunluğu ve stresin etkisi göz önüne alındığında, tesisler hasta ve personel 
güvenliğinden ve esenliğinden ödün vermeden planlı prosedürleri uygulayabilecek 
durumda olmalıdır. 

• Ofis koşullarında non-invazif girişimler ve ayakta tedavi girişimleri planlanabilir ve 
yapılabilir olsa bile, acil durum veya komplikasyon durumunda bölgedeki hastanelerin 
ve sağlık sisteminin kriz durumunda olmaması önemlidir. Pandeminin yayılımındaki 
bölgesel farklılıklar göz önüne alındığında, normale dönüş sürecinde bölgesel 
farklılıklar olması beklenmelidir.  

• Biyokimyasal ve serolojik testlerin güncel yetkinliği esas alınarak test stratejileri günün 
şartlarına göre uygulanmalıdır.  
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• Ameliyatlar hastaların gereksinimleri ve öncelikleri dikkate alınarak başlatılmalıdır. 
Pandemi döneminde esas alınan aciliyet durumları yeni dönemde de ameliyat önceliği 
belirlenirken düşünülmelidir. Bu olguları pandemi döneminde ameliyatları ertelenen 
olgular ve başta günübirlik cerrahiler olmak üzere, ameliyat ve hastanede kalma 
süreleri kısa olan olgular takip edecek şekilde kademeli bir planlama yapılmalıdır. 

• Ameliyathanelerin kullanıma aşamalı olarak açılması önerilmektedir. Benzer şekilde 
ameliyat personelinin de çalışma saatlerinde kademeli bir katılım benimsenebilir.  

• Pandemi döneminin etkilerinin tamamen ortadan kalkması ile önemli bir yoğunluk 
oluşması kaçınılmazdır. Ofis ve hastane idarecilerinin artacak talebi karşılamak için 
poliklinik saatleri, ameliyat salonları, çalışanların mesai süreleri ve tıbbi kaynaklar için 
gerekli planlamaları ve uygulamaları yapması beklenmelidir.  

• Pandemi sürecinde ikinci dalga ihtimali söz konusudur ve akıldan çıkarılmamalı, 
tedbirler gevşetilmemelidir.  

Sonuç 
Bu rehber yazıldığı tarihte pandemi tüm dünyayı etkisi altına almıştır ve tüm ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de sağlık sistemine ve kısıtlı kaynaklarına daha önce 
karşılaşmadığımız türde bir yük getirmektedir.  

Pandeminin sağlık sitemine etkileri dinamiktir ve kısa zaman dilimi içerisinde hastalığın 
sağlık sistemine ve paydaşlarına getirdiği yükler değişebilmektedir. Sağlık sisteminin 
karşılaşmış olduğumuz pandemi ile mücadelesinde en belirleyici unsurlar bu sebeple 
zaman ve ekonomidir. 

Pandemi kontrol altına alınsa dahi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerinin çok daha 
uzun süreli olması beklenmektedir. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi disiplini, 
geniş ameliyat yelpazesi ve gücünü aldığı yaratıcılık yeteneği ile yeni koşullara uyum 
sağlayacak, bu dönemden aldığı tecrübeyi geleceğe taşıyarak ileride karşılaşılabilecek 
benzer durumlara daha hazırlıklı olacaktır.  

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
hasta güvenliğini ön planda tutmaya ve iyilik halini gözetmeye devam edecektir.   
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Ek-1 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Girişimler için Pandemi 
döneminde Endikasyon Önerileri 

19

KONJENİTAL ve GELİŞİMSEL ANOMALİLER

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

Dudak Damak 
Yarıkları

• Oda havasında yetersiz 
oksijenizasyon ( ciddi Pierre 
Robin sekansı)

• Acil girişim gerektirir

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Beslenme sorunu olan 
bebekler için pediatrik 
gastroenteroloji 
konsültasyonu önerilir

Non-sendromik 
kranyosinostozlar

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Kafa içi basınç artışı 
değerlendirilmeli

Sendromik 
Kranyosinostozlar

• Kafa içi basınç artışı • Dekompresif cerrahi 
girişim

• Pediatrik nöroşiruji ve 
pediatrik YBÜ 
ekipleriyle ortak 
değerlendirilmelidir.

Ortognatik Cerrahi • Ameliyatlar 
ertelenmelidir

Otoplasti / Kulak 
rekonstrüksiyonu

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

ESTETİK CERRAHİ

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

İnvaziv cerrahi 
girişimler

• Rinoplasti

• Blefaroplasti 

• Abdominoplasti

• Yüz germe vb.

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Ameliyat sonrası 
kontroller hekim ve 
hasta sağlığı ile ilgili 
yukarıdaki öneriler 
çerçevesinde yürütülür.

Non-invaziv 
girişimler

• Dolgu uygulamaları

• Botoks uygulamaları

• Enerji bazlı uygulamalar vb.

• İşlemler 
ertelenmelidir31
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CİLT ve YUMUŞAK DOKU

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

Bazal Hücreli 
Karsinom / 
Squamoz Hücreli 
Karsinom

• Genç hasta 

• Erken evre tümör


• Kriyoterapi

• Ayaktan/Günübirlik 

tedavi

• Yaşlı hasta

• Ek hastalık varlığı


• Ayaktan/Günübirlik 
cerrahi tedavi


• Yatarak tedavi/Major 
cerrahi

Hastanede yatış süresi 
mümkün olduğu kadar 
kısa tutulmalıdır.

Malign Melenom • Ameliyat / Tedavi 
ertelenmemelidir


Uygun hastalar için 
Ayaktan/Günübirlik 
tedavi düşünülebilir.


Vasküler tümörler 
ve 
Malformasyonlar / 
Konjenital 
Nevüsler

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

MEME CERRAHİSİ

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

Memeye yönelik 
estetik girişimler

• Meme büyütme

• Meme küçültme

• Mastopeksi

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

Memeye yönelik 
rekonstrüktif 
girişimler

• Geç dönem onarımlar

• Yağ enjeksiyonları ve diğer 

yardımcı girişimler

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• MKC sonrası onarımlar • Redistribüsyon 
uygulanabilir


• NSM / SSM sonrası 
onarımlar

• Eş seanslı onarım 
uygulanabilir.


• Doğrudan implant / 
doku genişletici 
ameliyat süresi ve 
erken komplikasyonlar 
gözetilerek serbest 
fleplerden öncelikli 
olarak tercih 
edilmelidir.

• Hasta ve onkolojik 
cerrah ile mastektomi 
de tartışılmalıdır. Eş 
seanslı onarımların geç 
onarımlara üstünlüğü 
dikkate alınmalıdır32.


• Abdominal onarımlar 
ile erken medikal 
komplikasyonlar 
arasındaki bağlantı 
dikkate alınmalıdır33.
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GÖVDE VE ALT EKSTREMİTE 

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

Cinsiyet değişikliği 
cerrahisi

• Penis rekonstrüksiyonu

• Vajen rekonstrüksiyonu

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

Bası yaraları 
cerrahisi

• Enfekte, akıntılı olmayan

• Septik tablo olmayan yaralar

• Evde bakım
 • Vakum yardımlı 
kapama / günlük yara 
bakımı ile günlük takip, 
uzun aralıklı poliklinik 
kontrolü

• Septik tablo

• Yaygın doku nekrozu

• Cerrahi girişim • YBÜ de takip edilen 
Covid-19 hastalarında 
bası yaraları 
oluşabileceği akılda 
tutulmalıdır. İlgili 
birimlerin preventif 
tedbirleri alması için 
girişim yapılmalıdır.


• Mümkünse cerrahi 
girişim yatakbaşı 
planlanmalıdır. 

Lenf ödem 
cerrahisi

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Selülit varlığında evde 
bakım ve konservatif 
yaklaşım önerilir.

Alt ekstremite 
rekonstrüksiyonu

• Tüm akut travmalar • Travmaya genel 
yaklaşım prensipleri ile 
ilk değerlendirme 
tamamlanmalıdır

• Uzuv kaybı riski olan akut 
vasküler yaralanmalar


• Cerrahi girişim • Hastanın medikal 
durumu, ameliyathane 
ve YBÜ koşulları 
dikkate alınmalıdır. 
Amputasyon 
rekonstrüksiyonun 
önünde tercih 
edilebilir34. 

•  Yumuşak doku defekti olan 
yaralanmalar

• Vakum yardımlı 
kapama ve diğer 
konservatif tedavi 
yöntemleri öncelikle 
önerilir.


• Definitif onarım 
ertelenebilir.


• Definitif onarım için 
rekonstrüksiyon 
merdiveni dikkate alınır.

• Hastanın medikal 
durumu, ameliyathane 
ve YBÜ koşulları 
dikkate alınmalıdır.

• Diyabetik yaralar • Major cerrahi 
girişimlerden 
kaçınılmalıdır.


• Konservatif bakım, 
evde takip ve gerekli 
halde günübirlik cerrahi 
girişimler

• Amputasyon 
rekonstrüksiyonun 
önünde tercih 
edilebilir34.
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BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

Yumuşak doku ve 
iskelet 
yaralanmaları

• Tüm akut travmalar • Travmaya genel 
yaklaşım prensipleri ile 
ilk değerlendirme 
tamamlanmalıdır

• Mandibula kırıkları • Günübirlik cerrahi İLR 
ORIF veya MMF 
düşünülebilir. 


• Ameliyathane ve YBÜ 
koşulları dikkate 
alınmalıdır.


• Ameliyat kısa süre 
geciktirilebilir35.

• Yumuşak doku kayıpları • Replantasyon 
düşünülebilir


• Konservatif tedavi / 
Takip

• Hastanın medikal 
durumu,  ameliyathane 
ve YBÜ koşulları 
dikkate alınmalıdır.

Tükrük bezi 
tümörleri 

• Biyopsi ile kanıtlanmış benign 
tümörler 


• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Biyopsi ile kanıtlanmış malign 
tümörler 


• Cerrahi girişim / 
Neoadjuvan veya 
teröpotik RT-KT

• Hasta ve onkoloji 
hekimleri ile birlikte 
prognoz tartışılmalı, 
ileri evre hastalarda 
palyasyon 
düşünülebilir

Fasial 
Reanimasyon

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Göz kapağı için 
koruyucu önlemler 
alınmalıdır. 

Oral kavite / 
Farinks / 
Özefagus 
tümörlerine 
yönelik cerrahi 
girişimler

• Biyopsi ile kanıtlanmış benign 
tümörler 


• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Biyopsi ile kanıtlanmış malign 
tümörler 


• Rekonstrüksiyon gereksinimi 
yok


• Cerrahi girişim 
ertelenmemelidir.

• Hastanın medikal 
durumu,  ameliyathane 
ve YBÜ koşulları 
dikkate alınmalıdır.

• Biyopsi ile kanıtlanmış malign 
tümörler 


• Rekonstrüksiyon gereksinimi 
var

• Cerrahi girişim

• Lokorejyonel flepler 

ameliyat süresi 
gözetilerek serbest 
fleplerden öncelikli 
olarak tercih 
edilmelidir.


• Solid tümörlerde 
neoadjuvan tedavi, ileri 
evre tümörlerde ise 
palyasyon 
tartışılmalıdır.

• Tüm hastalarda servis 
bakımı, YBÜ bakımına 
tercih edilmelidir


• Hastanın medikal 
durumu,  ameliyathane 
ve YBÜ koşulları 
dikkate alınmalıdır 36.


• Perkütan trakeotomili 
hastalar dahil tüm 
hastalar için YBÜ 
yerine servis bakımı 
şartları zorlanmalıdır37.
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EL CERRAHİSİ

TANI ÖRNEK DURUM / RİSK ÖNERİLEN YAKLAŞIM NOTLAR

Doğumsal El 
Anomalileri

• Uzuvda dolaşım kaybına 
neden olan durumlar ( bazı 
amniyotik band sendromları, 
konjenital kompartman 
sendromları vb.)

• Acil cerrahi girişim

• Diğer tüm anomaliler • Ameliyatlar 
ertelenmelidir

Tuzak Nöropatiler • Karpal Tünel Sendromu, 
Kübital Tünel Sendromu

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Konservatif bakım 
ön plana alınır.

Dupuytren 
Kontraktürü

• Ameliyatlar 
ertelenmelidir

Üst Ekstremite 
Yaralanmaları 

• Uzuv kaybı ile gelen/ riski 
olan akut vasküler 
yaralanmalar

• Acil cerrahi girişim. 
Genel replantasyon 
endikasyonları esas 
alınır.

• Hastanın medikal 
durumu,  ameliyathane 
ve YBÜ koşulları 
dikkate alınmalıdır. 
Amptasyon/güdük 
onarımı tartışılmalıdır. 

• Tendon Yaralanmaları • Ayaktan/Günübirlik 
cerrahi tedavi
 • Hastanın ve sağlık 

tesisinin durumuna 
göre cerrahi 
ertelenebilir• Sinir Yaralanmaları • Ayaktan/Günübirlik 

cerrahi tedavi


Kompartman 
Sendromu

• Yanık, kırık, merdane 
yaralanmalarına bağlı 

• Acil cerrahi girişim

Ekstremitedeki 
tümöral lezyonlar

• İyi huylu (selim) lezyonlar • Ameliyatlar 
ertelenmelidir

• Kötü huylu (malign) lezyonlar • Cerrahi girişim
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