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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) COVİD-19 YÖNETİMİ 

  

 

 

 

Hastaların asgari sosyal mesafe (1 – 1,5 mt) korunarak ASM’ye birer birer alınması ve her kat 

koridorunda aynı anda 2’den fazla hasta olmayacak şekilde bir düzenleme yapılması sağlanır.* 

 Uygun kişisel koruyucu ekipman (önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu siperlik veya gözlük) giyen bir sağlık 

personeli tarafından TRİYAJ yapılır ve aşağıdaki sorular sorulur: 
*Mümkünse hastaların ASM’ye gelmeden telefonla değerlendirilmesi önerilir. 

Ateş yüksekliği veya ateş 

yüksekliği öyküsü var mı? 
Öksürüğü var mı? Nefes almada güçlük veya 

solunum sıkıntısı var mı? 

Bu sorulardan herhangi birine verilen yanıt EVET ise hasta OLASI VAKA olarak değerlendirilir. 

Hastaya hemen maske takılır ve bulaş riski 

ile dikkat etmesi gerekenler anlatılır. 

Hasta İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. 

Hasta olabildiğince ASM içine alınmadan 

(mümkünse 112/184 aracılığıyla ya da kendi 

aracıyla toplu taşıma araçlarından kaçınarak) 

Pandemi/Covid19 polikliniklerine 

yönlendirilir. 

Hastaya temas edenlerde maske değişimi 

yapılır. “Teması Olan Sağlık Çalışanlarının 

Değerlendirilmesi” formuna uygun şekilde 

risk değerlendirmesi yapılır. 

Muayene edilen mekân başka hasta 

alınmadan önce havalandırılır, temas yüzeyi 

temizliği yapılır. 

Bu sorulardan hepsine verilen yanıt HAYIR ise hasta Covid-19 açısından  
DÜŞÜK RİSKLİ VAKA olarak değerlendirilir. 

Hasta raporlu ilaç yazımı için geldiyse S.B. genelgesi hatırlatılarak eczaneye yönlendirilir. 

Hasta muayene için geldiyse kayıtlı olduğu Aile Hekimliği Birimine (AHB) yönlendirilir. 

Evlilik/Askerlik raporu için geldiyse kayıtlı olduğu AHB’ye yönlendirilir. 

Sürücü raporu için geldiyse zorunlu haller dışında ertelenmesi tavsiye edilir. 

Akli meleke raporu (Noter ve Tapu işlemleri) için geldiyse kayıtlı olduğu AHB’ye yönlendirilir.  

Diğer rapor başvurularının ertelenmesi önerilir. 

Aşı için geldiyse kayıtlı olduğu AHB’ye yönlendirilir. 

Bebek, çocuk, ergen, gebe izlemi için geldiyse veya telefon ettiyse kayıtlı olduğu AHB’ye yönlendirilir. 

Randevu ile (birer saat ara gözeterek) izlem işlemlerinin yapılması önerilir. 

Laboratuvar tetkiki için geldiyse çok gerekli olmadığı sürece ertelenir. 

Kanser taramaları için geldiyse geçici süreyle erteleme önerilir. 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE ASM STERİLİZASYONU 
ASM’lerdeki tüm odalarda çalışanların görebileceği yerlere, enfeksiyon önleme ve kontrol işlemlerini 
içeren yazılı levhalar asılır. Hekimler hasta muayene ederken önlük, eldiven, maske ve yüz koruyucu 

ekipman kullanır. Eldivenler her muayene sonrası değiştirilerek tıbbi atık kutusuna atılır. 
Hastalara zorunlu olmadıkça bir metreden fazla yaklaşılmaz, muayene süreleri olabildiğince kısa tutulur 

ve muayene odası sık sık havalandırılır. 
Tüm kurum kapı kolları, muayene odası ve bekleme salonundaki koltuk kolçakları saat başı 1/10 çamaşır 
suyu ile sulandırılmış su ile silinir. Muayene odası ve bekleme salonu zeminine sabah, öğle, akşam 1/10 

çamaşır suyu ile sulandırılmış su ile paspas yapılır.  
Bekleme salonuna el dezenfektanı konulması sağlanır. ASM salonuna ve/veya çıkışına kullanılan tek 

kullanımlık malzemelerin atılabilmesi için tıbbi atık çöp kovası konulması önerilir. 

Covid19(+) temas 
öyküsü var mı? 

https://www.tahud.org.tr/file/3869f87e-ea5e-4713-aabc-cf426a4ea4b6/COVID19-TemasiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilmesi-01042020_1.pdf
https://www.tahud.org.tr/file/3869f87e-ea5e-4713-aabc-cf426a4ea4b6/COVID19-TemasiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilmesi-01042020_1.pdf

