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COVID-19 ORGAN NAKLİ OLAN HASTALAR İÇİN  
BİLGİLENDİRME REHBERİ 

Bu  rehber,  Türk  Hemşireler  Derneği  ile  Türk  Nefroloji,  Diyaliz  ve  Transplan‐

tasyon  Hemşireleri  Derneği  COVID‐19  Komisyonunun  ortak  çalışması  ile  oluşturul‐

muştur. 

Bu rehber, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok ciddi can kaybına neden olan 

COVID‐19 Yeni Koronavirüs Hastalığıyla mücadelede hali hazırda Organ Nakli Olmuş 

hastalarımızın  ve  onlara  bakım  veren  hasta  yakınlarının,  doğru  bilgilendirilmesi  ve 

gerekli korunma önlemlerini alması için hazırlanmıştır.  

Rehber hazırlanırken, ağırlıklı olarak Dünya Sağlık Örgütününün (DSÖ) önerileri, 

uluslararası  kılavuzlar  ve  Sağlık  Bakanlığı  Bilim  Kurulu  kararlarından  yararlanılmış, 

güncel ve bilimsel gelişmeler ışığında gözden geçirilmiştir.   

Eşi görülmemiş bir dönemle karşı karşıyayız. Siz organ nakli olmuş hastalarımızı 

dinlemek ve desteklemek için burada olduğumuzu lütfen unutmayın; yalnız değilsiniz!  

Hazırlamış  olduğumuz  rehberde,  sizin  ve  sevdiklerinizin  sağlıklı  ve  güvende 

kalmasına yardımcı olacak bilgileri ve kaynakları, ayrıca Sık Sorulan Sorulara verilen 

yanıtlarımızı bulabilirsiniz. 

 

                       Saygılarımızla 

                     Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon 

                                        Hemşireleri Derneği   

                                       COVID‐19 Komisyonu 
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COVID‐19 ORGAN NAKLİ OLAN HASTALAR İÇİN  

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 

1. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? 

Yeni koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinde 
2019 Aralık ayının son günlerinde solunum yolu belirtileri (ateş, 
öksürük, nefes darlığı) ile gelişen bir grup hastada yapılan 
araştırmalar sonucunda tanımlanan bir virüstür.  

Daha sonra bu virüs Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletleri ve 
sonrasında da tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 12 
Mart 2020 tarihinde COVID-19’a bağlı ortaya çıkan koronavirüs 
hastalığını pandemi (salgın) olarak ilan etmiştir.  

2. COVID-19’un (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Belirtileri Nelerdir? 

COVID-19 koronavirüs hastalığının orta düzeyde ve şiddetli 
semptomları (belirtileri) vardır. Hastalık belirtileri virüse maruziyet 
(temas) sonrası 2-14 gün içinde görülmektedir.  

Bu Belirtiler; Ateş, koku ve tat kaybı, öksürük, grip benzeri 
belirtiler (kas ağrısı, yorgunluk gibi) bulantı ve kusma, ishal ve 
karın ağrısı, solunum sıkıntısı, şiddetli olgularda; zatürre, ağır 
solunum yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 

3. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nasıl Bulaşır? 

 Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan 
damlacıkların solunması ile bulaşır.  

 Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere 
dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun 
veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir.  

 Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. 
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4. Kimler COVID-19’un (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Şiddetli 
Seyretmesi Açısından Risk Grubundadır?  

COVID-19 yeni bir hastalıktır ve bu hastalığın şiddetli seyretme-
sine neden olan risk faktörleri hakkında sınırlı bilgi vardır. 
Elimizde var olan bilgilere ve klinik deneyimlere göre; 

COVID-19 hastalığının şiddetli seyretmesi açısından yüksek 
riskli hastalar; 

 65 yaş üstü insanlar 
 Uzun süre huzurevinde kalan insanlar 
 Ciddi sağlık sorunu olan herhangi bir yaş döneminde olan kişiler 
 Astım ya da kronik akciğer hastalığı olanlar 
 Ciddi kalp hastalığı olanlar 
 Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar 
 Kanser tedavisi gören hastalar 
 Sigara içenler 
 Kemik iliği ya da organ nakli olan hastalar 
 İyi kontrol edilememiş AIDS hastaları 
 Uzun süre kortizon ya da bağışıklık sistemini baskılayan ilaç 

kullanan hastalar 
 Beden kitle indeksi 40 ve üstü olan kişiler (şişman hastalar) 
 Diyabeti (şeker hastalığı) olan hastalar 
 Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz tedavisi alan 

hastalar 
 Karaciğer hastalığı olan hastalar 
 Organ yetmezliği olan hastalardır.  

Medyada görüntülenen ölüm ya da yoğun bakımdaki hastalar ile 
beraber akıldan çıkarılmaması gereken durum da %80-85 
oranında iyileşen hastalarımızın olduğudur. 
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5. COVID-19 Hastalığından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?   

 Henüz COVID-19 Yeni koronavirüs hastalığı için koruyucu bir aşı 
yoktur.  

 En iyi korunma yöntemi virüse maruziyetten (temastan) 
kaçınmaktır.  

 Bu virus insandan insana bulaşmaktadır. 

KENDiNiZi KORUMANIN BELLİ BAŞLI ADIMLARI 

EVDE KALIN!! 

 Gerekli durumlar dışında dışarı çıkmayınız.  
 Kalabalık yerlerde kesinlikle bulunmayınız.  
 Toplu taşıma kullanmayınız. 
 Birlikte yaşadığınız kişiler de mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. 

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYINIZ!! 

 Su ve sabunla en az 20 saniye (20’ye kadar sayarak) el yıkayınız. 
 Özellikle halka açık yerlerde bulunduktan sonra ellerinizi yıkayınız. 
 Özellikle asansör, kapı kolu, wc vb. ortak kullanılan alanlara 

dokunduktan sonra ellerinizi su ve sabunla yeterli sürede ve sık 
sık yıkayınız. 

 Siz ya da etrafınızdaki insanlar öksürdükten ya da aksırdıktan 
sonra ellerinizi yıkayınız. 

 Eğer su ve sabun yanınızda mevcut değilse, en az %70 alkol 
içeren el antiseptiğiyle ellerinizi ovalayınız.  

 Bu antiseptik ile ellerinizin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde 
elleriniz kuruyana kadar ellerinizi ovalayınız. 

 Yıkanmamış elleriniz ile ağız, burun ve gözlerinize dokunmayınız. 
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EL YIKAMA VE (ALKOL BAZLI) EL DEZENFEKTANLARI  
KULLANMA BROŞÜRÜ 

 

Kaynak:  6. https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-
communications/hand-cleaning/handrub.jpg?sfvrsn=e9b44b62_2   
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YAKIN TEMASTAN KAÇININIZ!!! 

 Siz nakilli hastalarımızın nakil olduktan sonraki ilk 3 aylık 
döneminizde zaten yaptığınız gibi şu anda da panik yapmadan 
“Sosyal İzolasyon” yapmanız şart. 

 Etrafınızdaki insanlar ile aranızda mesafe bırakınız (Sosyal 
mesafe). 

 Özellikle sizin için diğer insanlar ile aranızda mesafe bırakmanız 
(3-4 Adım) çok önemlidir. 

 Sosyal mesafe hakkında ki ayrıntılı bilgi aşağıda gösterilmiştir.  
 

SOSYAL MESAFE NEDİR VE NASIL KORUNULUR BROŞÜRÜ 

Sosyal mesafe: Çeşitli yollarla bireyler arasındaki fiziksel teması en 
aza indirmeyi ve böylece yeni enfeksiyon olasılığını azaltmak amacıyla 
kullanılır. 

Sosyal mesafeyi korumak için kişilerle aranıza her zaman 3-4 
adım  mesafe bırakınız ve maskenizi takınız. 

         

Kaynak 4: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-
19), Erişim: 11.04.2020 https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ 

8: ECDC REPORT Guidance for social distancing measures aimed at minimising  
the spread of SARS-CoV-2 23 March 2020, Erişim tarihi: 07.04.2020   
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-
distancing- 
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DİĞER İNSANLARI KORUMAK İÇİN!! 

 Eğer hastaysanız, evde kalın ve sağlık merkezinizi arayınız.  

 Cerrahi maskenizi mutlaka takınız. 

 Diğer insanlar ile temasta bulunmayınız. 

ÖKSÜRME VE AKSIRMA !! 

 Öksürme ve aksırma durumunda hemen ellerinizi su ve 
sabunla yıkayınız. 

 Eğer su ve sabun bulamıyorsanız, en az %70 alkol içeren el 
antiseptiği ile ellerinizi ovalayınız. 

 

Şekil‐1: 1.2 ve 3. Adımları öksürme ve aksırmadan sonra uygulayınız. 

Kaynak: 9.  AST.Power2Save  one  transplant  for  life.  Coronavirus  disease  2019  (COVID‐19):  FAQs  for 
transplant  candidates  and  recipients  Erişimhttps://www.myast.org/coronavirus‐disease‐2019‐
covid‐19‐frequently‐asked‐questions‐transplant‐candidates‐and‐recipients 

MASKE KULLANMA!! 

 Tıbbi/Cerrahi maske olarak adlandırılan maskeleri kullanabilirsiniz.  

 N95 olarak adlandırılan özellikli maskeleri sizler kullanmıyorsunuz.  

 Evden dışarıya çıktığınızda mutlaka bu tıbbi/cerrahi maskeyi kullanınız. 

 Sizinle birlikte kalan kişilerde dışarıya çıktıklarında maske kullanmalıdır.  
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TIBBİ/CERRAHİ MASKE KULLANIM BROŞÜRÜ 
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TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON!! 

 Dokunduğunuz her yeri gün içinde sık sık detarjanla temizleyiniz.  

 Gün içinde en fazla dokunulan yerler; Masa, sandalye, koltuk, kapı 
kolları, ışık prizi, anahtarlık, tezgahlar, telefonlar, tuvaletler, 
lavabolar, musluklar, kumandalar vb. yerleri sık sık temizleyiniz.  

 Eğer kirlenme olduysa kirlenen eşya ya da yüzeyi hemen temizleyiniz. 

 Yumuşak gözenekli yüzeyleri (halı, perde, koltuk vb.) görünür bir kir-
lenme varsa deterjanla temizleyiniz. Mutlaka kurumasını sağlayınız.  

 Havlu, çamaşır, çarşaf gibi tekstil ürünlerinin temizliğinde, öncelikle 
bu eşyaları silkelemeyiniz, bu eşyaları çamaşır makinesinde müm-
kün olan en sıcak ısıda (en az 60 derecede) yıkayınız. Mutlaka 
kurumasını sağlayınız ve ütüleyiniz. 

 Dışarıda kullandığınız kıyafetleri eve girmeden önce kapının dışında 
çıkarınız, dışarıdan içeriye ayakkabı sokmayınız. Bu kıyafetler konu-
sunda üstünüze kullan-at şeklinde şeffaf yağmurluk vb. giysiler 
kullanabilirsiniz. 

 Eğer hasta olan kişilerin eşyalarını yıkayacaksınız bu eşyaları bir 
eldivenle tutunuz ve ayrı olarak (mümkünse bir file içinde) mümkün 
olan en sıcak ısıda yıkayınız.  

 Eldiveninizi çıkardıktan sonra da ellerinizi en az 20 sn süre ile su ve 
sabunla yıkayınız.  

TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON İÇİN!! 

*Günlük ev temizliğinde çamaşır suyu çözeltisi kullanabilirsiniz. 

Çamaşır suyu çözeltisi hazırlamak için:  

 3 litre suya 3 yemek kaşığı ya da bardağın 1/3’ü kadar 
çamaşır suyu   

 Ya da 1 litre suya 4 çay kaşığı çamaşır suyu ekleyerek elde 
edebilirsiniz. 

 Kullandığınız çamaşır suyunun (üretici firmanın) uygulama ve 
uygun havalandırma talimatına uyunuz.  

 Kullandığınız ürünün son kullanma tarihini kontrol ediniz. 
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 Ev tipi çamaşır suyunu asla amonyak ya da başka bir hiçbir 
temizleyici ile karıştırmayınız.  

 Alkol solüsyonu kullanacak iseniz; En az %70 alkol içeren solüsyon 
ile kullandığınız yüzeyleri dezenfekte ediniz. 

ETRAFINIZDA HASTA BİRİ VARSA!! 

 Etrafınızda hasta biri varsa mümkünse aynı evde yaşamayınız.  

 Evinizi ayırmanız mümkün değilse; 

 Bu kişiler ile tuvalet, banyo ve yatak odanızı, havlu, fırça gibi 
ortak kullanılan malzemeleri ayırınız. 

 Hasta olan kişinin, evde sizden ayrı olarak farklı bir odada 
kalmasını sağlayınız. 

 Yiyeceklerinizi ayırınız. 

 Bu kişilerin tabak, bardak, kaşık, çatal, bıçak gibi yemek 
yeme malzemelerini yıkarken bir eldiven kullanınız ya da 
bulaşık makineniz var ise makinede yıkayınız. 

 Hasta olan kişinin çöplerini ayrı bir torbada toplayınız.  

 Bu çöpler de atılırken eldiven kullanınız ve çöp torbasının 
ağzını sıkıca kapatınız. 

YAPMANIZ GEREKEN DİĞER KORUYUCU ÖNLEMLER!! 

 Çiğ meyve ve sebze tüketmeyiniz,  meyve ve sebzelerinizi yemeden 
önce çok iyi yıkayınız. 

 Et ve et ürünlerini iyi pişiriniz. Çiğ olarak tüketmeyiniz. 

 Dışardan gelen tüm malzemeleri buzdolabına ve raflara koymadan 
önce mutlaka su ve sabunlu bezle siliniz, poşetlerini atınız ve 
buzdolabına bu poşetlerle koymayınız. 

 Yanınızda en az iki haftalık ilacınızın olduğundan emin olunuz. 

 İlaçlarınız için öncelikle eczanenizi arayınız.  

 Eczacınıza kullandığınız ilaçlarınızın mevcut olup olmadığını 
sorunuz.  
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 İlaçlarınızı almak için kalabalık ortamlara girmeyiniz.  

 Eczacınızdan ilaçları size ulaştırmasını talep edebilirsiniz ya da 
aile bireylerinizden gerekli önemleri alarak ilaçlarınızı eczaneden 
almasını isteyebilirsiniz. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER 
YAPABİLİRSİNİZ?  

 Düzenli uyuyunuz. 

 Sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam ediniz.  

 Organ nakli ekibinizin size önerdiği miktarda su tüketiniz.   

 Organ nakli ilaçlarınızı organ nakli ekibinizin önerdiği saat 
ve dozda almaya devam ediniz.!! 

 Organ nakil ekibinize danışmadan destek hiç bir ilaç 
almayınız.!! 

 

SIK SORULAN SORULAR 

1) ORGAN NAKİL MERKEZLERİNDE RUTİN KONTROLLERİMİ 
NASIL YAPTIRMALIYIM? 

Her organ nakli bekleyen ya da organ nakli olmuş hastanın rutin 
kontrolleri vardır. Bu salgın hastalık sürecinde sizleri korumak 
için hastalığın bulaşması açısından riskli yerler olan hastanelere 
gitmeyiniz.  

BU NEDENLE AŞAĞIDA Kİ HUSUSLARA DİKKAT EDİNİZ; 

 Salgın öncesi zamanlarda size verilmiş olan kontrol randevusuna 
gidip gitmeyeceğiniz hakkında mutlaka merkezinizin organ nakil 
sorumlusunu arayınız. 

 Organ nakli merkezinizle, rutin bakımınız konusunda telefonla 
danışmanlık alabilirsiniz.   
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 Hastalık belirtileri görüldüğünü düşünüyorsanız (yukarıda bilgi 
verilmiştir) mutlaka organ nakli merkezinizi arayınız.  

 Ateş ya da nefes darlığı probleminiz varsa mutlaka organ nakil 
merkezinizi arayınız.  

 Bir sağlık sorunu geliştiğini düşünüyorsanız mutlaka organ nakli 
merkezinizi arayınız.  

 Nakil merkezinize bilgi vermeden bir sağlık kuruluşuna ya da 
kendi nakil merkezinize gitmeyiniz. 

 Organ nakli merkezinizle görüşmeden herhangi bir sağlık 
kuruluşuna gitmeyiniz.!! 

 Mesai saatleri dışında sizde bir sağlık sorunu oluştuysa 112’yi 
arayınız. 112 personelinden konu ile ilgili danışmanlık alınız.  

 

2) İLAÇLARIMDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAM 
GEREKİR Mİ? 

Organ nakli ekibinize danışmadan asla ilaçlarınızda değişiklik 
yapmayınız.!!                            

İlaçlarınızı doğru şekilde kullanmanız hem organınızı korumanız 
hem de COVID-19 koronavirüs hastalığına karşı kendinizi koru-
manız açısından son derece önemlidir. 
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