
ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA NFLUENZA 

PANDEMPANDEMİİ PLANIPLANI

FFİİRDEVS AKTARDEVS AKTAŞŞ



X  X  üülkesinde bir klkesinde bir kööyde ayde ağığır solunum hastalr solunum hastalığıığı salgsalgıınnıı
bilgileri Sabilgileri Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığına ulana ulaşışır.r.
ÇÇevre bevre böölgelerde de olgular saptanlgelerde de olgular saptanıır.r.



BBöölgeye bir ekip glgeye bir ekip göönderilir.nderilir.



Hastalardan alHastalardan alıınan nan 
öörneklerde rneklerde influenzainfluenza A A 
saptansaptanıır.r.
DSDSÖÖ ne gne göönderilen nderilen 
öörneklerde  daha rneklerde  daha öönce nce 
insanda saptanmaminsanda saptanmamışış
H6N1 virH6N1 virüüssüü
tantanıımlanmlanıır.r.



H6 N1 virH6 N1 virüüssüünnüün n 
genetik analizi genetik analizi viralviral
genlerin genlerin ççooğğunun unun 
kukuşş influenzainfluenza
virvirüüssüünden, nden, 
kalanlarkalanlarıın bir insan n bir insan 
influenzainfluenza
virvirüüssüünden knden kööken ken 
aldaldığıığınnıı ggöösterir.sterir.



Yeni virYeni virüüs gs güüncel ncel 
haber konusu olur.haber konusu olur.



SalgSalgıın komn komşşu u üülkelerde de glkelerde de göörrüülmeye lmeye 
babaşşlarlar



Seyahat kSeyahat kııssııtlamastlamasıı
getirilirgetirilir
Okullar kapatOkullar kapatııllıır.r.
İİlalaçç kaynaklarkaynaklarıı
yeterli deyeterli değğildirildir
AAşışı henhenüüz z 
geligelişştirilmemitirilmemişştir.tir.
PANPANİİK baK başşlarlar



SalgSalgıın gn göörrüülen len 
üülkelerden gelen lkelerden gelen 
uuççak yolcularak yolcularıında nda 
hastalhastalıık gk göörrüüllüür.r.
BaBaşşka kka kııtalardan talardan 
hastalhastalıık haberleri k haberleri 
gelir.gelir.



SaSağğllıık kurumlark kurumlarıınnıın n 
telefonlartelefonlarıı kilitlenir.kilitlenir.
AAşışı, , antiviralantiviral ilailaçç
bulunamamaktadbulunamamaktadıır.r.
BBüüttüün kurumlarda n kurumlarda 
hastalhastalıık nedeniyle k nedeniyle 
ççalalışışacak personel acak personel 
saysayııssıı azalazalıır.r.



•• YoYoğğun bakun bakıım m üüniteleri dolup taniteleri dolup taşşar.ar.

•• Solunum cihazlarSolunum cihazlarıı yetmez.yetmez.



Doktor hemDoktor hemşşire ve diire ve diğğer saer sağğllıık k 
personeli hastalara yetipersoneli hastalara yetişşemezemez



66--8 hafta i8 hafta iççinde inde 
pandemipandemi ddüünyaynyayıı
silip ssilip süüppüürrüürr
SaSağğllıık ve halka k ve halka 
hizmet eden thizmet eden tüüm m 
kurulukuruluşşlar lar 
ççaresizdir.aresizdir.



Bu Bu senaryosenaryo””WHOWHO checklistchecklist forfor influenzainfluenza
pandemicpandemic preparednesspreparedness planningplanning””
ddöökküümanmanıındanndan alalıınmnmışışttıır.r.



BBİİZ BU FZ BU FİİLMLMİİ DAHA DAHA ÖÖNCE NCE 
GGÖÖRMRMÜÜŞŞTTÜÜKK















Beklenen Beklenen pandemininpandeminin etkeni kuetkeni kuşş ve ve 
insan virinsan virüüslerinin genetik karslerinin genetik karışıışımmıı

ile ile şşekillenecekekillenecek



Bir Bir influenzainfluenza pandemisipandemisi karkarşışıssıındanda
MorbiditeyiMorbiditeyi
MortaliteyiMortaliteyi en aza indirmeyeen aza indirmeye
Sosyal sorunlarSosyal sorunlarıı
Ekonomik sonuEkonomik sonuççlarlarıı karkarşışılamaya lamaya 
HAZIR MIYIZ ?HAZIR MIYIZ ?
PANDEMPANDEMİİ HAZIRLIHAZIRLIĞĞI HIZLI BI HIZLI BİİR R 
SSÜÜREREÇÇ DEDEĞİĞİLDLDİİRR



DSDSÖÖ İİNFLUENZA NFLUENZA PANDEMPANDEMİİ ALARM ALARM 
DDÜÜZEYLERZEYLERİİ

İİnsanlar insanlar iççin risk azin risk az 11
İİnsanlar insanlar iççin risk artin risk artııyoryor 22
İİnsanda yeni virnsanda yeni virüüsle sle 
enfeksiyon var, insandan enfeksiyon var, insandan 
insana bulainsana bulaşşma yok ya da ma yok ya da 
yakyakıın temasla bulan temasla bulaşşan an 
olgular varolgular var

33

İİnsandan insana bulansandan insana bulaşşmaymayıı
ggöösteren kansteren kanııtlar arttlar artııyoryor 44
İİnsandan insana bulansandan insana bulaşşmaymayıı
ggöösteren kansteren kanııtlar ytlar yüüksekksek 55

PANDEMPANDEMİİ Toplumda artan ve sToplumda artan ve süüreklilik reklilik 
ggöösteren  bulasteren  bulaşşma kanma kanııtlartlarıı

66

PandemiPandemi alarmalarmıı
Yeni virYeni virüüsle insan sle insan 
olgularolgularıı

PandemiPandemi arasarasıı ddöönemnem
Hayvanlarda yeni Hayvanlarda yeni 
virvirüüs,insan olgusu s,insan olgusu 
yokyok

33



Ulusal Ulusal İİnfluenzanfluenza PandemiPandemi PlanPlanıı

1111--12 Temmuz 2005 tarihinde ger12 Temmuz 2005 tarihinde gerççekleekleşştirilen tirilen 
SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı ve  Tarve  Tarıım ve m ve KKööyiyişşlerileri BakanlBakanlığıığı
temsilcileri, Satemsilcileri, Sağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı EEğğitim ve Araitim ve Araşşttıırma rma 
Hastaneleri ve Hastaneleri ve ÜÜniversitelerden Halk Saniversitelerden Halk Sağğllığıığı , , 
Enfeksiyon HastalEnfeksiyon Hastalııklarklarıı ve Klinik Mikrobiyoloji, ve Klinik Mikrobiyoloji, 
Klinik Mikrobiyoloji, GKlinik Mikrobiyoloji, Gööğğüüs Hastals Hastalııklarklarıı uzmanlaruzmanlarıı
aaşışı ve ve antiviralantiviral ilailaçç ithal edilen firmalarithal edilen firmalarıın n 
temsilcilerinin kattemsilcilerinin katııldldığıığı genigenişş katkatııllıımlmlıı bir toplantbir toplantıı
sonucu hazsonucu hazıırlandrlandıı..

www. www. sagliksaglik.gov.tr den grip ve ku.gov.tr den grip ve kuşş gribi bgribi bööllüümmüünden  plana nden  plana 
ulaulaşışılabilirlabilir..



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

AMAAMAÇÇ
İİnfluenzanfluenza pandemisipandemisi hakkhakkıında nda üülke lke 
genelinde kigenelinde kişşi , kurum ve kurului , kurum ve kuruluşş
olarak bilgilendirilmesiolarak bilgilendirilmesi
Plandaki rol ve sorumluluklarPlandaki rol ve sorumluluklarıına gna gööre re 
hazhazıırlrlıık yapmalark yapmalarıına yardna yardıımcmcıı olacak olacak 
bilgi ve bilgi ve ççererççeveyi saeveyi sağğlamaktlamaktıır.r.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

Komuta ve KontrolKomuta ve Kontrol
PandemininPandeminin üülkemizi etkiledilkemizi etkilediğği konusunda i konusunda 
aaççııklamayklamayıı SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığı yapacaktyapacaktıır.r.
Ulusal kriz yUlusal kriz yöönetim mekanizmalarnetim mekanizmalarıı
devreye girecektir.devreye girecektir.
PandemiPandemi SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığınnıın n 
koordinasyonunda  ilgili tkoordinasyonunda  ilgili tüüm kurum ve m kurum ve 
kurulukuruluşşlar ile akademik katlar ile akademik katııllıımmıın n 
sasağğlandlandığıığı bir kurul tarafbir kurul tarafıından ndan 
yyöönetilecektir.netilecektir.
PandemiPandemi ssıırasrasıında iletinda iletişşim ve toplumu im ve toplumu 
bilgilendirme ybilgilendirme yööntemleri belirlenmintemleri belirlenmişştir.tir.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

Komuta ve KontrolKomuta ve Kontrol
BBüüttüün san sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıı pandemipandemi
ssıırasrasıında hasta artnda hasta artışıışınnıı karkarşışılayacak, layacak, 
sasağğllıık personelinin hastalanmask personelinin hastalanmasıı
durumunda hizmetleri aksamadan durumunda hizmetleri aksamadan 
ssüürdrdüürecek drecek düüzenlemeleri yapacaktzenlemeleri yapacaktıır. Bu r. Bu 
amaamaççla  la  bir kontrol listesibir kontrol listesi hazhazıırlanmrlanmışışttıır.r.
Mevcut yasalar Mevcut yasalar pandemipandemi ssıırasrasıında her nda her 
ttüürlrlüü kamu sakamu sağğllığıığınnıı koruyucu koruyucu 
uygulamalaruygulamalarıı ( karantina, okul kapatma, ( karantina, okul kapatma, 
toplanttoplantıılarlarıı iptal etme, seyahat iptal etme, seyahat 
yasayasağığı)yapmak i)yapmak iççin yeterlidir.in yeterlidir.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

PandemininPandeminin izlenmesiizlenmesi
PandemiPandemi ööncesi dncesi döönemde toplumdaki virnemde toplumdaki virüüs s 

tipini ve atipini ve aşışı etkinlietkinliğğini belirlemek ini belirlemek üüzere zere 
ssüürveyansrveyans yapyapıılmaktadlmaktadıırr
PandemiPandemi ssıırasrasıında hastalnda hastalıık izlemi k izlemi olgu olgu 
saysayııssıı ve ve ööllüüm oranlarm oranlarıınnıı izlemeye yizlemeye yöönelik nelik 
olacaktolacaktıır.r.
TTüüm sam sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıından dndan düüzenli bilgi zenli bilgi 
akakışıışı sasağğlanacaktlanacaktıır.r.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

OlgularOlgularıın aran araşşttıırrıılmaslmasıı, tedavisi toplumun , tedavisi toplumun 
korunmaskorunmasıı
İİnfluenzanfluenza tantanııssıı iiççin yetkili in yetkili laboratuvarlarlaboratuvarlar
belirlenmibelirlenmişştir.tir.
Olgu tanOlgu tanıımmıı iiççin gerekli formlar in gerekli formlar 
hazhazıırlanmrlanmışışttıırr
Hastalar iHastalar iççin tedavi protokolleri in tedavi protokolleri 
belirlenmibelirlenmişştir.tir.
SaSağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıınnıın enfeksiyon kontroln enfeksiyon kontrolüü
iiççin yapin yapıılmaslmasıı gerekenler belirlenmigerekenler belirlenmişştir.tir.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

Kamu saKamu sağğllığıığınnıı koruyucu koruyucu öönlemler nlemler 
belirlenmibelirlenmişştir. Bu tir. Bu öönlemler il kriz nlemler il kriz 
merkezleri aracmerkezleri aracııllığıığı ile yile yüürrüüttüülecektir.lecektir.
Toplumu bilgilendirme amaToplumu bilgilendirme amaççllıı basbasıın ve n ve 
yayyayıın kurulun kuruluşşlarlarıından yardndan yardıım alm alıınacak, nacak, 
poster ve broposter ve broşşüürler hazrler hazıırlanacaktrlanacaktıır.r.
PandemiPandemi ssıırasrasıında gelinda gelişştirilen atirilen aşışınnıın n 
kullankullanıılacalacağığı risk gruplarrisk gruplarıı belirlenmibelirlenmişştir.tir.
AntiviralAntiviral ilailaççlarlarıın n profilaktikprofilaktik kullankullanıım m 
kokoşşullarullarıı belirlenmibelirlenmişştir.tir.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

Hizmetlerin koordinasyonuHizmetlerin koordinasyonu
TTüüm sam sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıı iiçç hizmet planhizmet planıınnıı
hasta arthasta artışıışınnıı ddüüşşüünerek yapacaktnerek yapacaktıır.r.
Seyyar hastane ve kamu binalarSeyyar hastane ve kamu binalarıınnıın n 
poliklinik olarak kullanpoliklinik olarak kullanıılmaslmasıı planlanmplanlanmışışttıır.r.
Gerekirse KGerekirse Kıızzıılay araclay aracııllığıığı ile emekli ya da ile emekli ya da 
ggöönnüüllllüü sasağğllıık personelinden k personelinden 
yararlanyararlanıılacaktlacaktıır.r.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

SaSağğllıık personelinin koruyucu k personelinin koruyucu 
malzeme standartlarmalzeme standartlarıı belirlenmibelirlenmişştir. tir. 
SaSağğllıık bakanlk bakanlığıığı stoklarstoklarıı artartıırrıılacaktlacaktıır.r.
HaberleHaberleşşme,enerji, ulame,enerji, ulaşışım gm güüvenlik venlik 
hizmetlerinin aksamamashizmetlerinin aksamamasıı iiççin in 
ççalalışışanlaranlarıın izlemi,tann izlemi,tanıı ve tedavi ve tedavi 
hizmetleri organize edilecektir.hizmetleri organize edilecektir.



ULUSAL ULUSAL İİNFLUENZA PANDEMNFLUENZA PANDEMİİ
PLANIPLANI

AraAraşşttıırma ve derma ve değğerlendirmeerlendirme

PandemiPandemi ssıırasrasıında elde edilen nda elde edilen 
verilerin ve uygulamalarverilerin ve uygulamalarıın n 
dedeğğerlendirilmesi ile yeni planlamalar erlendirilmesi ile yeni planlamalar 
yapyapıılacaktlacaktıır. Bilimsel arar. Bilimsel araşşttıırma rma 
destedesteğği sai sağğlanacaktlanacaktıır.r.
PandemininPandeminin sosyoekonomik sonusosyoekonomik sonuççlarlarıı
dedeğğerlendirilecektir.erlendirilecektir.



SASAĞĞLIK KURUMLARINDA LIK KURUMLARINDA 
PANDEMPANDEMİİ PLANIPLANI

Kontrol ListesiKontrol Listesi
Bildirim sorumlusu seBildirim sorumlusu seççilmesiilmesi
Acil durum planAcil durum planıı hazhazıırlanmasrlanmasıı
İİl sal sağğllıık mk müüddüürlrlüüğğüü ile iletiile iletişşim planim planıı
Personel bilgilerinin Personel bilgilerinin ççııkarkarıılmaslmasıı,gerekli ,gerekli 
personel ihtiyacpersonel ihtiyacıınnıın belirlenmesin belirlenmesi
TTııbbi malzeme ve ilabbi malzeme ve ilaçç stok stok bigilerininbigilerinin
ççııkarkarıılmaslmasıı
SaSağğllıık kuruluk kuruluşşunun hasta yunun hasta yüükküü ve ve 
sorumlu oldusorumlu olduğğu bu böölgenin colgenin coğğrafi ve rafi ve 
demografik bilgilerinin demografik bilgilerinin ççııkarkarıılmaslmasıı



SASAĞĞLIK KURUMLARINDA LIK KURUMLARINDA 
PANDEMPANDEMİİ PLANIPLANI

SaSağğllıık kuruluk kuruluşşunun sorumlu olduunun sorumlu olduğğu u 
bböölgedeki kurum bilgileri (okul,yurt)lgedeki kurum bilgileri (okul,yurt)
SaSağğllıık personelinin grip ile ilgili temel k personelinin grip ile ilgili temel 
hizmet ihizmet iççi ei eğğitimiitimi
SSüürveyansrveyans sorumlusu belirleme ve sorumlusu belirleme ve 
iişşleyileyişşinin kontrolinin kontrolüü
SalgSalgıınnıı farkedecekfarkedecek personelin epersonelin eğğitimiitimi
SalgSalgıın durumunda  kurum in durumunda  kurum iççi iletii iletişşim ve im ve 
acil durum uygulamalaracil durum uygulamalarıınnıın yazn yazııllıı metin metin 
haline getirilmesihaline getirilmesi



SASAĞĞLIK KURUMLARINDA LIK KURUMLARINDA 
PANDEMPANDEMİİ PLANIPLANI

KiKişşisel koruyucu malzeme kiti planlanmasisel koruyucu malzeme kiti planlanmasıı
ve teminive temini
Kurum personeli iKurum personeli iççin gerekli ain gerekli aşışı ve ilave ilaçç
miktarmiktarıınnıın belirlenmesin belirlenmesi
Hastalara kullanHastalara kullanıılacak lacak antiviralantiviral ilailaçç
stoklanmasstoklanmasıı
““Acil durum Acil durum tatbikattatbikatıı””yapyapıılmaslmasıı
““İİçç ve dve dışış iletiiletişşim tatbikatim tatbikatıı”” yapyapıılmaslmasıı
SaSağğllıık personelinin izin planlark personelinin izin planlarıınnıın n 
yapyapıılmaslmasıı



PANDEMPANDEMİİ ALARM DALARM DÖÖNEMNEMİİ
EVRE 3EVRE 3

SaSağğllıık hizmeti sunan tk hizmeti sunan tüüm kamu ve m kamu ve 
öözel kuruluzel kuruluşşlara lara ““PandemiPandemi HazHazıırlrlıık k 
Kontrol ListesiKontrol Listesi”” ggöönderilmesi,alt yapnderilmesi,alt yapıı
yyöönnüünden mevcut durumun nden mevcut durumun 
belirlenerek standart sabelirlenerek standart sağğlanmaslanmasıı
Ulusal Ulusal PandemiPandemi İİzleme Kuruluzleme Kurulunun nun 
oluoluşşturulmasturulmasıı
Hizmetlerin organizasyonunda yasal Hizmetlerin organizasyonunda yasal 
boboşşluklarluklarıın saptanarak  dn saptanarak  düüzeltilmesizeltilmesi
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