
 

  CMS Adult Elective Surgery and Procedures Recommendations:  
Dental müdahaleler de dahil olmak üzere tüm zorunlu olmayan ameliyatları ve prosedürleri bir 

sonraki duyuruya kadar sınırlayın 

CMS, COVID-19’u ciddi bir şekilde ele almak için ventilatörler ve Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 

gibi kritik kaynakların korunmasının ve hastaların, personelin SARS-CoV-2 virüsüne öaruziyetinin 

sınırlandırılmasının gerekliliğini kabul etmektedir. Ekte, tüm diş prosedürleri dahil zorunlu olmayan 

yetişkin elektif cerrahi, tıbbi ve cerrahi prosedürlerin sınırlandırılması için rehberlik bulunmaktadır. 

Bu hususlar, içinde bulunduğumuz halk sağlığı acil durumu sırasında hayati sağlık kaynaklarının 

yönetimine yardımcı olacaktır. 

Diş prosedürlerinde KKD kullanılır ve sağlık hizmeti sağlayıcısının hastaya yakınlığı nedeniyle en 

yüksek bulaşma risklerinden birine sahipti. Yayılma riskini azaltmak ve Kişisel Koruyucu Donanım 

(KKD)’ları korumak için, gerekli olmayan tüm diş muayenelerinin ve prosedürlerinin bir sonraki 

duyuruya kadar ertelenmesini tavsiye ediyoruz. 

Kademeli bir çalışma planı; hayatının kurtarılması, organ işlevinin koruması ve altta yatan durum veya 

hastalıktan daha fazla zarar görmemesi için acil veya ivedi müdahale gerektiren kişilere, sağlık 

sistemlerinin kaynakları göz önünde bulundurarak cerrahi hizmet ve prosedürlerin en iyi nasıl 

sağlanacağını düşündüğü için sunulmştur. Kararlar, eyalet ve yerel sağlık görevlileri de dahil olmak 

üzere yerel sağlık hizmeti sistemlerinin ve hastalarına doğrudan sorumluluğu olan cerrahların 

sorumluluğu olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, planlanan herhangi bir prosedürün riskini ve 

faydasını analiz ederken, sadece klinik durum değerlendirilmemeli, aynı zamanda kaynakların 

korunması da düşünülmelidir. Bu tavsiyelerin, konu uzmanlarının geri bildirimlerine dayanarak kriz 

süresi boyunca göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır. Şu anda COVID-19 enfeksiyonları ile 

ilgilenmeyen bölgelerde bile kişisel koruyucu donanım (KKD), hastane ve yoğun bakım ünitesi 

yatakları ve vantilatörler sağlanmalıdır. Bu nedenle, duruma göre değerlendirmeler yapılırken, 

planlanan cerrahinin devam edip etmeyeceği konusunda aşağıdaki faktörlerin dikkate alınmasını 

öneriyoruz: 

• Tesis ve bölgedeki mevcut ve tahmini COVID-19 vakaları. 

o Elektif cerrahileri azaltmak için aşağıdaki tabloda yer alan kademeli yaklaşımı 

göz önünde bulundurun. Kararlar hastane, cerrah, hasta ve diğer haslk sağlığı 

uzmanlarına danışılarak alınmalıdır. 

• Tesislere Kişisel Koruyucu Donanım sağlanması 

• Personel uygunluğu 

• Yatak uygunluğu, özellikle yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yatakları 

• Ventilatör uygunluğu 

• Hastanın sağlığı ve yaşı, özellikle iyileşme döneminde eşzamanlı gelişebilecek 

COVID-19 enfeksiyonu riskleri göz önüne alındığında  

• Prosedürün aciliyeti 

Aşama Eylem Tanım Lokasyon Örnekler 

Aşama 1a Cerrahi/prosedür 

ertelenmesi 

Low acuity 

cerrahi/sağlıklı vaka- 

Ayaktan cerrahi 

Yaşamı tehdit eden 

hastalık yok 

HOPD* 

ASC** 

Düşük/Hiç COVID-

19 vakalı hastane 

-Karpal tünel 

-EGD 

-Kolonoskopi 

-Katarakt 



*Hastane Ayaktan Hasta Bölümü(HOPD) 

**Ayaktan Cerrahi Merkezi(ASC) 

Aşama 1b Cerrahi/prosedür 

ertelenmesi 

Low acuity 

cerrahi/hasta vaka 

HOPD 

ASC 

Düşük/Hiç COVID-

19 vakalı hastane 

-Endoskopiler 

Aşama 2a Cerrahi/prosedür 

ertelenmesini 

düşünün. 

Intermediate acuity 

cerrahi/sağlıklı vaka- 

Yaşamı tehit etmeyen 

ancak gelecte mobidite 

ve mortalite 

potansiyeli olan. 

Hastane yatışı gereken 

HOPD 

ASC 

Düşük/Hiç COVID-

19 vakalı hastane 

-Düşük riskli kanser 

-Acil olmayan spinal 

& ortopedik: 

Kalça,diz protezi ve 

elektif spinal cerrahi 

-Stabil üreteral kolik 

-Elektif angioplasti 

Aşama 2b Eğer mümkünse 

Cerrahi/prosedür 

ertelenmesi 

Intermediate acuity 

cerrahi/hasta vaka - 

HOPD 

ASC 

Düşük/Hiç COVID-

19 vakalı hastane 

 

Aşama 3a Erteleme High acuity 

cerrahi/sağlıklı vaka 

 

Hastane -Çoğu kanser 

-Beyin cerrahisi 

 

-İleri derecede 

semptomatik vakalar 

Aşama 3b Erteleme High acuity 

cerrahi/hasta vaka 

 

Hastane -Transplantasyon 

-Travma 

-Kardiyak 

semptomlar 

-Uzuv tehdit eden 

vasküler cerrahi 


