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Giriş ve Amaç 
• COVID-19 pandemisi; 
• SARS-CoV 2 virüs bulaşma riskinde artış 
• Aşırı dolu yoğun bakım ünitelerinde, yatan hasta servislerinde ve acil 

servislerde çalışmayı, 
• Hasta veya karantinaya alınan meslektaşların telafisi için uzun çalışma 

saatlerini, 
• Ek idari görevleri, 
• Bildirim yükümlülüklerini, temaslı personellerin takibi gibi yüksek bir iş 

yükünü, 
• Uzun süre kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımını, 
• Meslektaşlarla, sevdiklerimizle sınırlı teması, 
• Hastalığı kendi ailelerine bulaştırma korkusu beraberinde getirmiştir. 



Giriş ve Amaç 

• Tüm bu olumsuzlukların, stresin altında 
• SP’leri canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz

• COVID-19 pandemisi; 
• İşleyen bir sağlık sisteminin ne ölçüde önemli olduğunu ve 
• SP’ne olan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi



Giriş ve Amaç 

• SP’de COVID-19 enfeksiyonunun salgın özelliklerini ve risk faktörlerini 
anlamak, 
• COVID-19’ un önlenmesi ve kontrolü için vazgeçilmezdir

• Çalışmamızda, bölgenin pandemi yükünü omuzlayan Ankara Şehir 
Hastanesi sağlık personelimizde SARS-CoV-2 enfeksiyonu risk 
faktörlerini, hastalığın klinik seyrini, maruz kalma riskini, iş gücü 
kaybını değerlendirmeyi amaçladık. 



Yöntem 
• 2700 doktor, 6300 sağlık personeli ve 4000 idari ve destek personeli 

• Teorik ve uygulamalı eğitim
• KKE temini, servis düzenlemeleri 
• Hastanede maske zorunlu

• Temaslı ve COVID-19 SP izlemi için takip formları, aktif sürveyans ile izlem 



Yöntem 

• 17 Mart 2020 - 28 Şubat 2021 
• Vaka grubu; Nazofaringeal SARS-CoV-2 reverse-transcriptase

polymerase chain reaction (RT-PCR) testi pozitif SP 
• Kontrol grubu; SARS-CoV-2 RT-PCR test sonucu negatif SP



Yöntem 

• Yaş, cinsiyet, kronik hastalıkları, meslek gibi demografik özellikleri, 
COVID-19 tanısı aldığı dönemde çalıştığı birim, COVID-19 enfeksiyon 
kontrol önlemleri ile ilgili eğitim alma durumu kaydedildi.
• Riskli temas durumları, riskli temas varsa temas özellikleri, 
• Semptomları, hastane yatış durumu, süresi, aldığı tedaviler, toplam iş 

gücü kaybı kaydedildi.



Bulgular 



Demografik özellikler 

Vaka grubu n=1559 
Cinsiyet 

Erkek
Kadın  

1171 (75.1) 
388 (24.9) 

Yaş 31.3 ± 8.6 (28 (18-59)) 
Kronik hastalık 219 (14) 
Aktif sigara 
kullanımı

229 (14.7) 

Meslek 
Hemşire 941 (60.4) 
Doktor 255 (16.4) 
Destek personel 161 (10.3) 
Yardımcı sağlık personeli 90 (5.7) 
Memur 69 (4.4) 
Diğer yardımcı sağlık 

personeli 
43 (2.8) 

Çalıştığı birim 

COVID-19 dışı alanlar 749 (50.9) 

COVID-19 YBÜ 383 (24.6)

COVID-19 servis 382 (24.5) 

%99.8’i pandemi öncesi COVID-19 eğitiinden
korunma eğitimi almıştı 



Temas şekilleri ve temas 
özellikleri 

Riskli temas olmayanlar 759 (48.7) 
Riskli teması olanlar 800 (51.3)  

İndeks vaka 
Hasta 346 (43.2) 
Ev içi 248 (31)
İş arkadaşı 206 (25.8) 

Temas şekli 
Yakın temas 795 (99.3)
Yoğun temas 26 (3.2) 

İndeks vakada maske varlığı 697 (87.1) 

SP’ de KKE kullanımı 

Cerrahi maske      287(35.9)

N95 maske 141 (17.6)

Göz koruyucu 133 (16.6)

Eldiven 294 (36.8)

Önlük 240 (30)



Asemptomatik 247 (15.8)

Semptomatik 1312 (84.2) 

Boğaz ağrısı 1013 (77.2) 

Öksürük 509 (38.8) 

Ateş 508 (38.7) 

Tat/koku alamama 278 (21.2) 

Burun akıntısı/tıkanıklığı 244 (18.5) 

Nefes darlığı 172 (13.1) 

ishal 146 (11.1)

v141 vaka hastaneye yatırılarak takip edildi, 
vHospitalizasyon süresi 10.1 ± 13.9 gün 
vToplam iş gücü kaybı 12.9 ± 7.1 gün 
v1 vaka eksitus



• Vaka grubu: 1559 SP – kontrol grubu: 742 SP
• Çok değişkenli analizi sonucunda;
• Pandemi dışı alanlarda çalışan SP’lere göre;  
• Pandemi servisinde çalışan SP’de %70.2 SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği daha 

düşük (OR:0.298, %95 GA: 0.225-0.394; P<0.001), 
• Pandemi YBÜ’de çalışan SP’de ise %57.8 SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği daha 

düşük bulundu (OR:0.422, %95 GA= 0.308-0.577; P<0.001).



Sonuç 

• SP’ler COVID-19 yüksek riskli grupta yer almaktadır. 
• SP’leri için en büyük risk hasta bakımından kaynaklandığı varsayılabilir

• Ancak çalışmamızda, COVID-19 dışı alanlarda çalışan SP’de risk daha 
yüksek bulunmuş olup, bu alanlarda çalışanların enfeksiyon kontrol 
önlemlerine daha dikkat etmeleri gerektiği tespit edilmiştir 



Teşekkürler 


