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Pandemi başlarken… 

 Covid 19 etkeni SARS CoV-2 ile ilgili olarak;  

 Biyolojik risk grubu  

 Bulaş yolları 

 Alınması gereken biyogüvenlik önlemleri 

 Sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulamaları 

 Tanı testleri, yöntemleri, güvenilirlikleri, sınırlamaları 

 Tanıda kullanılacak klinik örnekler… gibi birçok kritik konuda çok 

hızlı bilgi edinilmesi ihtiyacı…  



Amaç… 

Pandemi sürecinde; 

Sahada görev yapan başta Tıbbi Mikrobiyoloji 

uzmanları olmak üzere, diğer uzmanlık alanlarındaki 

hekimlerin, tıbbi laboratuvar personelinin ve 

toplumun, 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanı kapsamındaki konularda 

en hızlı, en doğru ve en kapsamlı şekilde bilgilendirilmesinin 

sağlanması  



Covid 19 Eşgüdüm Kurulu 

KLİMUD Yönetim Kurulu 

Çalışma grupları başkanları – temsilcileri 

İnternet Yayın Kurulu 

İlgili kurul ve komisyonların başkan – 

temsilcileri 

 



Pandemi web sayfası 

 klimudkoronavirus.org  

Toplum için bilgilendirme  

Sağlık çalışanları için bilgilendirme 

Poster, metin, video, çeviri, haber, basın 

açıklaması, öneri vb. 

 



KLİMUD Pandemi Web Sayfası 

 “Googledrive”da Kütüphane 

 Laboratuvar güvenliği/laboratuvar biyogüvenlik rehberi 

 Pnömotik tüp taşıma sistemi kullanımına yönelik öneriler 

 Atık yönetimi 

 Sterilizasyon, dezenfeksiyon 

 Olgu incelemeleri 

 Enfektivite ve canlılık 

 Tanı testleri 

 Örnek alma ve laboratuvara transfer 

 Tedavi  

 Kişisel koruyucu ekipman  

 Rehberler 

 Vaka değerlendirmesi ve izleme 

 TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME 

 Yeni başlayanlar için yeni 

koronavirüs 

 Tıbbi maskelerin doğru kullanımı 

(nerede, ne zaman, kim?) 

 Ellerin doğru yıkanması videosu 

 Doğrulanmış bilgiler 

 Sorular / yanıtlar 

 Çeviri / Diğer 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün 

laboratuvar testleri ve bulaş yolları 

ile ilgili rehberleri 

 IDSA 

 Acil durum planı 

 

 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİLGİLENDİRME 

 Rehberler, klavuzlar 

 Sık sorulan sorular 

 SARS CoV-2 kitaplığı 

 Canlı yayın sunumları 

 



KLİMUD Pandemi Web Sayfası 



KLİMUD Pandemi Web Sayfası 



Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar 



Çevrimiçi toplantılar / çalıştaylar 



Çevrimiçi toplantılar  
çalıştaylar 



Makale avcıları 

 Haftalık makale özetleri 

 4.Mayıs.2020-

10.Ağustos.2020 



SARS-CoV-2 PCR laboratuvarı teknik 
personel eğitim modülü 

 Amaç; laboratuvar 

standardizasyonuna ve test 

sonuçlarının kalitesine katkı 

sağlanması.. 

 Biyogüvenlik önlemleri, 

laboratuvar şartları ve 

kuralları 

 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

uygulamaları 

 Covid 19 PCR testinin 

preanalitik, analitik ve 

postanalitik süreçleri 

konularında; 

 bilgilendirici metin ve 

videolar 



Covid 19 Mikrobiyolojik Tanı Kursu 

 Amaç; sahadaki tıbbi 

mikrobiyoloji uzmanlarının 

bilgi ve yetkinliklerini 

artırmak 

 Çevrimiçi 

 Çalışma grupları (ÇG) işbirliği ile 

 Klinik viroloji ÇG 

yürütücülüğünde; 

 Tanısal moleküler mikrobiyoloji ÇG 

 Laboratuvar uygulamalarında kalite 

ve akreditasyon ÇG 

 350’nin üzerinde 

uzman 

 

 Moleküler yöntemler 

 Covid 19 PCR laboratuvarının 

şartları 

 Cihazlar 

 Preanalitik süreç 

 Analiz 

 Analizde sorun olan konular 

 Postanalitik süreç 

 Testlerin kalite kontrolü 

 Laboratuvar bilgi yönetim 

sistemi 

 Serolojik testler 

 Tanı laboratuvarlarının denetimi  



Covid 19 Mikrobiyolojik Tanı Kursu 



Dış kalite değerlendirme programının 
sahaya yansımaları çalıştayı 



Haziran, Ağustos ve Kasım’da mevcut durum 

analizi ile mikrobiyolojik tanı ve tarama önerileri 



İlgili Görüş yazıları/ Tutum Belgeleri / 
Basın açıklamaları 



AMAÇ:  

Pandemi koşullarının gerçek zamanlı değerlendirilerek  

Eğitim desteğinin planlanması ve verilmesi 

 İLERİYE DÖNÜK OLARAK; 

 İhtiyaç analizine göre faaliyetlerin sürdürülmesi 

 Diğer uzmanlık dernekleri ile yakın iletişim ve işbirliği 

 Hedefler  

 Tanı, tarama ve önleme strateji önerilerinin pandemi koşulları ve 

olanaklara göre güncellenmesi 

Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması 

 Sağlık çalışanlarının durumunun izlenmesi – enfeksiyonun engellenmesi 

ve sağlık sisteminin korunması yönündeki önlem ve önerilerin 

sağlanmasına çalışılması   


