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COVID-19 enfeksiyonu, Koronavirüs 2’ nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir 
solunum yolu hastalığıdır. İlk kez 2019 yılında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 
ortaya çıkan hastalık, dünya çapında yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 
2020’ de küresel pandemi ilan edilmiştir.  

COVID-19 enfeksiyonunun kuluçka süresinin 1-14 gün arasında olduğu bilinmektedir 
(1-3). İlk etapta, non-spesifik bildirilen belirtiler; halsizlik (%44), ateş (%98), kuru öksürük 
(%76) ve nefes darlığı (%55) olarak bildirilmiştir. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarının 
aksine, SARS-CoV-2 enfeksiyonunda boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ishal gibi üst solunum 
yolu ve bağırsak belirtileri daha seyrek görülmektedir (1, 4, 5). 

Sağlık Bakanlığı 17/03/2020 tarih ve 14500235-403.99 sayılı genelge ile sağlık 
kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi, sağlık personeli üzerindeki yükün 
azaltılması ve koruyucu ekipmanların kullanımı için alınacak önlemleri sıralamıştır. Diş 
hekimliği pratiğinin damlacıkların yayılmasına çok uygun bir ortam yaratması sebebiyle 
pandeminin ilk haftalarından itibaren diş hekimliği uygulamaları acil ve zorunlu tedaviler 
ile sınırlandırılmış olup, tüm dental girişimlerin, rutin muayenelerin ve elektif tedavilerin 
ertelenmesi önerilmiştir.

  COVID-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile virüse özgün etkili 
bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Diğer taraftan, COVID-19 
enfeksiyonları dışındaki sağlık hizmetlerinin ve “gerekli” girişimlerin sürdürülebilmesi, bu 
süre zarfında önem kazanmıştır. Aktif tedavisi devam edip salgın nedeni ile ara verilen ve 
yaşam kalitesini veya işlevini arttırmaya ya da korumaya yönelik işlemlerin yeniden açılma 
süreci içinde değerlendirilerek planlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği olarak meslektaşlarımıza en güncel bilgiler 
dahilinde, Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu kararları, AAOMS (The American Association of 
Oral and Maxillofacial Surgeons), ADA (American Dental Association) ve CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) önerileri gözetilerek yeniden açılım döneminde alınması 
gereken tedbirleri ve elektif tedavi önerilerini içeren bir kılavuz hazırladık. 

Bu kılavuzdaki önerileri dikkate alırken, bölgesel faktörlerin öncelikle gözetilmesi, 
ayrıca elektif operasyonlara geçişte kurum imkanlarının değerlendirilerek yerel sağlık 
otoritesi ile birlikte karar verilmesi gerekmektedir. İl düzeyinde özellikle elektif hastalara 
verilecek sağlık hizmetine başlamak için, öncesinde en az 14 gün boyunca COVID-19 
insidansında istikrarlı olarak azalma gözlenmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

  
Salgın Döneminde Vaka Seçimi

Bu dönemde, ağız, diş ve çene cerrahisi ile ilgili girişimleri güvenle gerçekleştirebilmek 
için, çok kompleks ve uzun süren cerrahi yaklaşımlardan kaçınarak cerrahinin basitleştirilmesi 
ile ilgili prensipler benimsenmiştir (6). Tedaviden yararlanmak için başvuran hastaların 
olası COVID-19 (+) durumu mevcut bilgiler ile ekarte edilemediği için tüm tedaviler 
öncesinde hastalar pozitif kabul edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır. Yeniden açılım 
döneminde başlanması hedeflenen tedavilerin belirlenmesi kısıtlı kaynakları etkili bir 
şekilde kullanmayı sağlayacaktır. Zimmermann ve Nkenke’ nin yayınladıkları derlemede 
pandemi dönemindeki ağız, diş ve çene cerrahisi uygulamaları ile ilgili tedavi ihtiyacına 
göre bir sınıflama önerilmiştir (Tablo 1) (7).
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Prosedürler Öncelik Öneri

	Orbital dekompresyon 
(görme keskinliği 
etkilenmemiş)
	Ortognatik cerrahi
	Dudak damak yarıkları 

malformasyonları için primer 
ve sekonder cerrahi
	İkincil rekonstrüktif 

prosedürler (serbest / 
pediküllü flepler)
	Sınırlı ağrıya neden 

olan temporomandibular 
patolojiler için cerrahi
	Uyku apnesi/ yüksek 

kafa içi basınç olmadan 
gelişen kraniyofasiyal 
malformasyonların tedavisi

Düşük (Elektif cerrahi)
Sistemik olarak sağlıklı hasta

COVID-19 pandemi dönemi 
çözümlenene kadar cerrahinin 
ertelenmesi

Düşük (Elektif cerrahi)
COVID-19 (+) Hasta

COVID-19 pandemi dönemi 
çözümlenene kadar cerrahinin 
ertelenmesi

	Benign, yavaş büyüyen 
tümörler
	Sınırlı fonksiyon bozukluğu 

olan kapalı kırıklar
	Büyük kistik lezyonlar
	Şiddetli ağrıya neden 

olan temporomandibular 
patolojiler için cerrahi
	Uyku apnesi/yüksek kafa 

içi basınç ile kraniyofasiyal 
malformasyonların tedavisi 

Orta 
Sistemik olarak sağlıklı hasta

Ertelenme ile ilgili riskler 
kontrol altında olduğu sürece 
COVID-19 pandemi dönemi 
çözümlenene kadar cerrahinin 
ertelenmesi

Orta 
COVID-19 (+) Hasta

Ertelenme ile ilgili riskler 
kontrol altında olduğu sürece 
COVID-19 pandemi dönemi 
çözümlenene kadar cerrahinin 
ertelenmesi; iyileşmenin 
olduğu doğrulanmalı!

	Hava yolu tıkanıklığı riski 
olmadan derin baş ve boyun 
enfeksiyonları
	Rekonstrüktif prosedürleri 

olan / olmayan malign 
tümörler
	Orbital dekompresyon 

(görme keskinliğinin 
azalması)
	Açık, parçalı kırık
	Trakeotomi (hava yolu 

tıkanıklığı beklenen)

zorunlu
Sistemik olarak sağlıklı hasta

Cerrahi

zorunlu
COVID-19 (+) Hasta

Cerrahi (iyileşmenin olduğu 
doğrulandıktan sonra!!!)

	Hava yolu tıkanıklığı riski 
olan derin baş ve boyun 
enfeksiyonları

	Ciddi kanama

Acil 
Sistemik olarak sağlıklı hasta

Cerrahi

Acil 
COVID-19 (+) Hasta

Cerrahi

Tablo 1. COVID-19 pandemi döneminde cerrahi prosedürlerin uygulanması ile ilgili öneriler (7).
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  Yeniden açılım döneminde ağız diş ve çene cerrahisi ile ilgili sınırları çizilmiş bir 
sınıflama öne sürülmemesine rağmen, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma 
Kurulu, AAOMS, CDC ve Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği gibi önemli 
kuruluşların yayınladığı kriterler dikkate alınarak elektif cerrahilerin planlanması konusunda 
Tablo 2’deki gibi bir vaka seçim kriterleri oluşturulabilir. 

Yeniden açılma dönemi: elektif cerrahi için hasta özellikleri
•    Zorunlu/Acil

 • Gerekli olup ertelenen olgular
 • Eşlik eden hastalığı olmayan bireylerin işlemleri
 • Kısa süreli lokal işlemler
 • Mümkün ise hastane yatışı gerektirmeyen ayaktan işlemler

• Genel anestezi gerekli ise tahmini ameliyat süresi ≤ 3 saat altındaki vakalar
 • 65 yaş altı ASA 1-2 olgular
 • Kan transfüzyonu gerektirmeyen işlemler
 • Mümkünse tek seansta kısa süreli işlemler 

Tablo 2. Yeniden açılma döneminde ilk etapta alınması ön görülen hasta özellikleri.

           A. Perioperatif Dönemde Dikkat Edilmesi Gerekenler

I. Sosyal mesafe

o Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal 
mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması 
sağlanmalıdır.

o Ortak kullanımda bulunan koltukların sayısı azaltılmalı ve arasındaki mesafe 
en az bir metre olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

o Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli buna 
uygun işaretlemeler yapılmalıdır.(8).

II. Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

Kapalı bir ortamda ısıtma veya soğutma amaçlı bir klima sistemi kullanılıyorsa 
mutlaka ciddi bir hava akımı oluşacaktır. Bu nedenle en düzgün çalışan klima 
sistemi bile oluşacak hava akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol 
edemez veya tamamen önleyemez.

Yüzde yüz taze havalı klima(iklimlendirme) sistemleri sayesinde iç mekânda 
havada asılı kalan virüs partikülleri emilerek dışarı atılır. Yerine dışardan alınan 
temiz ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların 
seyreltilmesi sağlanır. Böylece hava kaynaklı oluşabilecek bulaş riskleri 
azaltılmış olur.

	Çalışma alanlarında doğal havalandırma tercih edilmelidir. Dış ortama açık 
pencere ve kapılar kullanılarak kapalı ortam havalandırılmalıdır.
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	Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma 
sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalıdır.

	Yüzde yüz iç hava ile çalışan klima cihazları (VRF; FCU, Split klima gibi) 
ve vantilatörler sürekli aynı havayı sirküle ettikleri için zaman içinde kapalı 
hacimlerdeki olası virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların yoğunluğunun 
artmasına neden olacaktır. Bu sebeple ortak kullanım alanlarında 
çalıştırılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima 
sistemleri kullanılmamalıdır.

	Merkezi havalandırma sistemlerinde klima santralleri % 100 dış hava ile 
çalıştırılmalıdır. Bu sistemde ortamdan çekilen havanın ayrı bir egzoz fanı 
ile doğrudan dışarı atılması nedeniyle mikroorganizma yoğunluğu oldukça 
azalacaktır. 

	Yüksek hava hızları da enfeksiyon riskini arttırdığı için klima sistemleri 
veya cihazları salgın dönemlerinde minimum hava debileri ve hızlarında 
çalıştırılmalıdır. 

	Havalandırma sisteminde bakım yapan ve filtreleri değiştiren personel 
KKE olarak önlük, N95/FFP2 maske gözlük/yüz koruyucu ve kullanmalıdır. 
Çıkarılan filtre ve KKE sağlık kurumlarında tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

	Diş hekimliği fakültesi kliniklerinde Covid-19 (+) olduğu bilinen hastaların 
acil tedavileri eğer oda uygun havalandırma sistemine (negatif basınçlı 
havalandırma sistemi) sahip değilse yapılmaması tavsiye edilir (9, 10).

III. Poliklinik ve Ameliyathane Düzeni
  
  Tüm temizlenemeyen objelerin ortamdan kaldırılması, sahanın yalınlaştırılması, 
yüzey ve yer dezenfeksiyon protokollerine uygun olacak şekilde odanın temizlenmesi 
gerekmektedir (9, 10).

Ameliyathane odasında minimum sayıda kişi bulunmalıdır. İşlem yapan hekim 
ve ekip kullandığı KKE’ nin üzerine hastanın görebileceği şekilde kimliğini ortaya koyan 
isimlik vb. kullanmalıdır. Hasta başındaki hekim ya da asistan malzeme almak suretiyle 
ya da başka bir sebeple işlem bitmeden odayı terk etmemeli, malzeme talebi dışarıda 
bekleyen bir personel tarafından karşılanmalıdır. Ameliyathane kapısı her daim kapalı 
tutulmalı, pencere var ise açık bırakılmalıdır (8).

Mümkün olduğunca deneyimli bir ekip ameliyatı yürütmelidir. Endikasyon dahilinde 
ise aerosol yayılımını azaltmak için aynı prosedürün intraoral yaklaşım yerine ekstraoral 
yaklaşım ile gerçekleştirilmesi de düşünülebilir. El motorları, testereler, ultrasonik ve 
piezoelektrik cihazlar için aşırı su soğutma sistemini kullanmaktan kaçınılmalıdır. Döner 
aletler ile vida boşluklarını oluşturmak yerine, kendiliğinden delici özelliği olan vidaların ve 
osteotom gibi kemik keskilerinin kullanımı düşünülebilir. Elektrokoterlerin kullanımından 
kaçınılmalı ya da mümkünse en düşük güçte ve duman tahliye sistemi ile beraber 
kullanılmalıdır (7, 10).

 Lokal anestezi, bilinçli ve derin sedasyon, genel anestezi, laringeal maske kullanımı 
yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak hastaya özel planlama 
yapılmalıdır.  Hava yolu irritasyonunu, öksürüğü ve aerosol yayılımını en aza indiren bir 
anestezi tipi kullanılmalıdır. Tükürük, orofaringeal sekresyon ve aerosol maruziyetini en 
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aza indirmek için entübasyonsuz derin sedasyon veya genel anestezi tercih edilmesi 
tavsiye edilir. 

Nazal kanül yoluyla oksijen verilmesi ile önemli aerosolizasyonun gerçekleştiğine dair 
yeterince kanıt yoktur, ancak bu etki potansiyeli akış hızı ile bağlantılı olarak her zaman 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, hipoksemiyi önlemek için minimum O2 akış 
hızı tavsiye edilebilir görünmektedir.

Genel anestezi işlemlerinde, hasta prosedürün yapıldığı ameliyathane odasında 
uyandırılmalıdır. Uyanma döneminde, cerrahi maske yerine hastaya bir yüz siperi 
yerleştirerek hasta monitörize edilmelidir. Tüm elektif cerrahi hastaları hastanede 
bulundukları süre zarfında tıbbi maske takmalı, ameliyathanedeki yaklaşım da COVID-19 
pozitif hasta varsayımı üzerine kurgulanmalıdır (10). 

IV. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE)
  
  Gerekli malzemeler hesaplanırken potansiyel ikinci COVID-19 dalgası olasılığı dikkate 
alınarak KKE planlaması yapılmalıdır. Elektif işlemlerin başlatılmasından önce kurumda en 
az 30 günlük KKE stoğunun olması sağlanmalıdır.

  Klinikte muayene yaparken her daim maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye 
edilir (10, 11). Sadece klinik içi kullanım için ayrılmış ayakkabılar/terlikler ve cerrahi formalar 
ile tedaviler yapılmalıdır. KKE için Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş standart giyme ve 
çıkartma prosedürlerine uyulmalıdır. Koruyucu ekipmanları giyme sırası cerrahi tulum/
önlük, cerrahi maske, kenarları kapalı gözlük, bone, yüz koruyucu siperlik ve eldiven, 
çıkartma sırası ise eldiven, koruyucu siperlik, bone, gözlük, önlük ve cerrahi maske şeklinde 
olmalıdır. KKE kullanıldıktan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı, KKE takmadan önce ve 
sonra el hijyeni uygulanmalıdır (12, 13). 
 
Aerosol üretmeyen prosedürler için KKE: Aerosol oluşturmayan işlemlerde N95 
maskenin kullanımı, KKE israfına işaret etmekte ve uygun olmayan kullanım statüsünde 
yer almaktadır (8, 9). 

 • Göz koruması; kullanılamıyorsa, tam yüz siperleri 
 • Tıbbi maske
 • Tekrar yıkanabilir veya tek kullanımlık cerrahi önlük.
 • Cerrahi eldivenler (takım değiştirme sırasında kontaminasyonu sınırlamaya       

yardımcı olması için çift eldiven kullanımı düşünülebilir).
 • Tedavi, planlanmamış bir şekilde aerosol üreten bir işleme geçişi gerektiriyorsa, 

aerosol üreten prosedürler için uygun KKE protokolünün uygulanması gerekmektedir.

Aerosol üreten prosedürler için KKE (irrigasyon ile drill, koter, LAZER, ultrasonik 
enstrümantasyon vb.) (10)

 • Tüm cerrahi ekip aynı düzeyde KKE protokolüne tabi olmalıdır. 
 • Göz koruması ve yüz kalkanı/siper
 • OSHA Solunum Koruma Talimatları, NIOSH veya FDA sertifikalı, tek kullanımlık N95 
  filtreli yüz maskesi ya da N99 yüz maskesi
 • Cerrahi eldivenler (takım değiştirme sırasında kontaminasyonu sınırlamaya yardımcı 
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  olması için çift eldiven kullanımı düşünülebilir)
 • Mümkünse koter gibi duman oluşturan cihazların kullanımı sınırlandırılmalı ve 

özel intraoral ve/veya ekstraoral cihazlarla Yüksek Hacimli Tahliye (HVE) ve/veya 
gelişmiş aerosol tahliye yöntemleri ile hızlı tahliye sağlanmalıdır. 

 • Tekrar kullanılabilir veya tek kullanımlık cerrahi önlük.
 • Tek kullanımlık veya yıkanabilir cerrahi kep/bone.

V. Hasta ile ilgili Preoperatif Değerlendirme

  Mevcut bilgilerle erken dönem cerrahilerinde %20-%50 arasında değişen morbidite 
ve mortalite oranları bildirilmiş (14) ve COVID (+) olgularda ancak hayati tehdit söz konusu 
ise cerrahinin düşünülmesi tavsiye edilmektedir (8, 9). 

COVID-19 (+) olan elektif vakalarda enfeksiyon giderilinceye kadar, semptomlar 
düzeldikten ve hastanın COVID-19 (-) Ag elde edildikten 28 gün sonrasına kadar elektif 
tedavinin ertelenmesi önerilir. COVID-19 bulguları göstermeyen hastalar, COVID-19 pozitif 
kabul edilip gerekli önlemler alınarak elektif cerrahiler planlanabilir (7-12).
 
 Asemptomatik kişilerde tarama amaçlı Toraks BT istenmemelidir. Tanı için hızlı test 
olarak, yüksek yalancı negatiflik oranına (yaklaşık %30) rağmen şu an için gerçek zamanlı 
PCR (Reverse Transcription Polymerase Reaction) test uygulamaları sıklıkla tercih 
edilmektedir (8, 15).

  Asemptomatik olup, bilinen veya şüphe edilen COVID-19 hasta ile teması olmayan, 
hastaneye yatan hastalarda ve prevalans ve/veya test pozitiflik oranları <%2 olan bölgelerde 
PCR önerilmez. Bu oranlar ≥ %2 ise test yapılması önerilir. Güncel bilgilerle, genel anestezi 
altında yapılması planlanan operasyonlar için PCR testinin planlanan tedavi/prosedür 
öncesi en kısa sürede (48 saat) yapılması tavsiye edilmektedir. Takibinde ise hastanın evde 
ya da mümkün ise serviste izolasyonu sağlanmalı ve 7 gün içinde ameliyata alınmalıdır 
(8).

  Bugüne kadar elde edilen bilgiler doğrultusunda, antikor testinin perioperatif tarama 
ve risk sınıflandırmasında bir rolünün olmadığı bildirilmiştir. Antikorlar semptomların 
ikinci haftasında gelişmekte ve SARS-CoV-2 ile enfekte olan tüm hastalarda saptanabilir 
antikorlar da gelişmemektedir. Ek olarak, antikor testleri diğer koronavirüslerle çapraz 
reaksiyon potansiyeline sahip olması nedeniyle de yanlış pozitif sonuçlara yol açmaktadır 
(16-18).

  B. Planlı Cerrahiye Geçiş

Elektif cerrahi yapılması planlanan durumlarda bulaş riskini minimuma indirmek için 
bazı yaklaşımlar önerilmektedir (7, 8, 10, 11).

i. COVID-19 için yüksek riskli bulunan ileri yaş grubunda cerrahi gereklilik tekrar 
gözden geçirilmeli, elektif işlemlerde yakın dönem için restriktif bir yaklaşım 
sergilenmelidir

ii. Elektif cerrahi adayı için COVID-19 özelinde hazırlanmış semptom, son 14 
gün içerisinde şüpheli temas, vb. durumları sorgulayan bir kontrol listesi 
doldurulmalıdır. 
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iii. Son 14 gün içinde ibuprofen, asetaminofen veya aspirin dahil olmak üzere ateş 
düşürücü ilaçların kullanımı ile ilgili bilgi alınmalıdır.

iv. Alından ölçülen temassız kızılötesi sıcaklık ölçerler tercih edilmeli ve ateşin 38 
C’ dan düşük olduğu doğrulanmalıdır.

v. Sadece şüpheli durumlarda, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomların 
varlığında ileri değerlendirme için operasyon öncesi Toraks BT görüntülemesi 
önerilir.

vi. PCR testi pozitif çıkan ancak anosmi, gastroentistinal sistem bulguları, yaygın 
kas ağrısı dışında hiçbir klinik ve radyolojik bulgusu olmayan olguların; 2 negatif 
PCR testini takiben en erken 28 gün sonra elektif cerrahiye alınması tavsiye 
edilir. Güncel bilgiler bulaş riskinin bu zaman sonrasında ortadan kalkacağı 
yönündedir.

vii. COVID pnömonisi (PCR (+), respiratuvar semptomları ve tomografi bulguları 
ile) geçirmiş hastaların iyileşme süreci konusunda literatürde henüz yeterli bilgi 
bulunmamaktadır. Bu grupta bireysel faktörler (yaş, komorbid hastalıklar, vb), 
cerrahinin özellikleri ve iyileşme döneminde solunum fonksiyonları değerlendirilip 
Göğüs hastalıkları görüşü alınarak elektif cerrahiler planlanabilir.

viii. Klinik etkinliğinin tam olarak ortaya konulduğu yeterli çalışma olmamasına karşın 
ağız boşluğundaki viral yükün azaltılması amacıyla işlem öncesinde %1,5 hidrojen 
peroksit veya %0,2 povidon’un gargara olarak kullanılması önerilmektedir. 

C. Randevu sistemi/ hasta tarama 

Randevu öncesi tarama prosedürü her hastaya uygulanacaktır. Hasta takip formu 
kullanılarak COVID-19 ile ilişkili bulgular (ateş, öksürük, nefes darlığı, kas-baş-boğaz ağrısı, 
halsizlik, grip benzeri semptomların varlığı, tat-koku kaybı, COVID-19 semptomlu ya da 
tanılı kişiyle temas öyküsü, komorbid hastalık vb.) sorgulanmalıdır. Randevu sisteminde 
hastalar ön taramadan geçirildikten sonra COVID-19 (+) şüphesi dışlanan hastalara 
randevu oluşturulmalıdır. İşlem günü tekrar tarama yapılıp, şüphe yoksa aydınlatılmış onam 
formu imzalatıldıktan sonra tedaviye alınacakları hususunda ön bilgilendirme yapılması 
gerekmektedir. Bu süreçte, hastaların olası COVID-19 şüphesini uyandıracak bir semptom 
göstermeleri halinde hekimine ulaşarak randevunun ertelenmesini talep etmelidirler (7, 
10, 19).

Sağlık kuruluşunda verilen hizmetler acil durumlar dışında randevulu olarak 
yürütülmelidir. Hastaların bekleme sürelerinin en az olacağı şekilde düzenlemeler 
yapılmalıdır. Yeni randevu verilirken iki muayene arasındaki gerekli sürenin en az 30 
dk olması tavsiye edilir. Randevusuz gelen hastalar acil değil ise randevu sistemine 
yönlendirilmelidir (8).

Hastalar ile iletişime geçilerek şikayetleri kaydedilmeli ve işlem öncelik sırası 
için kayıt oluşturulmalıdır. Hastanın klinik içerisinde mümkün olduğu kadar kısa süreli 
kalması sağlanmalı, gerekli hazırlıklar önceden tamamlanmalıdır. Aerosol oluşturan işlem 
randevuları saatte en fazla 1 hasta olacak şekilde organize edilmeli ve işlem süresi 45 
dakikayı geçmemelidir. COVID-19 açısından yüksek risk grubundaki hastaların (65 yaş-
üstü ve komorbid hastalığı olanlar) ilk hasta olarak randevuları düzenlenmelidir (8). Bu 
kategorideki hastalar ardışık olarak tedaviye alınmamalıdır. 
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D. Postoperatif Dönem

Epikriz raporu hasta giriş-çıkış saatlerini, hastanın fakülte içerisinde temasta olduğu 
personel/hekim isimlerini ve ameliyathanenin temizlenme süresini içerecek şekilde 
düzenlenmelidir (10). 

Ağrının farmakolojik yönetimi gerektiğinde, şüpheli ve doğrulanmış COVID-19 
olgularında ibuprofen gibi non-steroid anti-enflamatuvar ilaçların kullanımının 
sınırlandırılması ile ilgili mevcut bilgiler yetersizdir (20). Ancak, ağrı kontrolü ve antipiretik 
etkinlik için tercihin öncelikle parasetamol grubu ilaçlardan yana olması gerektiği tavsiye 
edilmektedir. Solunum depresyonu ve immünsupresyon etkileri sebebiyle şüpheli 
hastalarda opioid kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Önceden 
steroid tedavisi alan hastaların tedavi rejimlerine devam etmeleri, postoperatif sistemik 
steroid kullanımının ise sınırlandırılması gerektiği tavsiye edilmektedir. COVID-19 olduğu 
bilinen ya da şüpheli hasta grubunda penisilin ve klindamisin türevi antibiyotiklerin güvenle 
kullanılabileceği de belirtilmektedir (21).

Mümkün ise, postoperatif kontrollerin telekonferans yöntemi ile yapılması 
sağlanabilir. Tekrarlayan kontrollerle klinik yoğunluğunu arttırmamak için hasta bakımını 
zorlaştırmayacak şekilde emilebilir dikişlerin kullanımı düşünülebilir (10).

E. Hasta Ziyareti ve Taburculuk

Kendi bakımını sağlayamayan yaşlı, engelli ve çocuk hastalar dışında ziyaretçiye 
izin verilmemelidir. Zorunlu hallerde, COVID-19 (+) hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, 
KKE protokolüne ve sık el hijyeni uygulamalarına tabi olmalıdırlar (10).

Postoperatif bilgilendirme, hastaların sonraki 14 gün içerisinde COVID-19 semptomu 
ya da bulgusu varlığında hekimine geri bildirim yapmasını da içermelidir. Mümkün 
olduğunca kâğıt dosya transfer yükünün azaltılması gerekmektedir. E-reçete sistemi ve 
e-rapor sistemlerinin aktif kullanılması kontaminasyon riskini azaltmak açısından önem 
taşımaktadır. Hasta mümkün olan en kısa sürede taburcu edilmeli, dren var ise boşaltılmalı, 
basit pansumanlar gibi bakım süreci konusunda hasta yazılı olarak bilgilendirilmeli ve 
eğitilmelidir (8, 10, 22).

Sonuç

Planlı cerrahiye geçiş öncesinde her kurum kendi imkanlarını oluşturarak, 
tedavi ihtiyacı ve çeşitliliği, sarf malzeme temini ve bunların sürdürülebilirliği, salgın 
döneminde oynadığı rolü gözeterek multidisipliner bir çalışma ile kendi yol haritasını 
çizmelidir. Salgının ciddiyetine ve kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak, elektif cerrahi 
prosedürlerin uygulanmasının risk ve faydaları bu dönemde dikkatle değerlendirilmelidir. 
COVID-19 pandemisi ‘’yeniden açılma’’ periyodunda, salgın nedeniyle tedavisi yarım kalan 
ya da müdahale edilmesi gereken olgular için, uygun koşullar sağlandığı ve hasta/hekim 
güvenliği için yapılan önerilerin dikkate alındığı durumlarda tedaviler uygulanmalıdır. İkinci 
bir dalganın başlaması, uygulama kısıtlamalarının ve sosyal uzaklaştırma tedbirlerinin geri 
dönmesi ihtimaline karşın her daim hazırlık olunmalı, kısa dönemli hasta planlamaları teşvik 
edilmeli ve sadece gerekli tedaviler yapılarak kısıtlı ekipman stokunun tedarikli kullanımı 
sağlanmalıdır. İkinci bir dalganın başlaması durumunda Ağız, Diş ve Çene Cerrahlarının 
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başka uzmanlık ve çalışma alanlarında görevlendirilme potansiyelinin de dikkate alınarak 
çalışma programlarının oluşturulması önem taşımaktadır.

Bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen Dr. Figen Şenel, Dr. Sertan Ergun, Dr. 
Fethi Atıl ve Dr. Özge Doğanay’a derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle.

                                                                                 AÇBİD Yönetim Kurulu 
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