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Biyolojik olay
BİYOLOJİK AJANLARLA
TEMAS

• Bioterörist olay;
– Korku, hastalık ve ölüm yaratmak amacıyla topluma salınan ya
da salınma korkusu olan olayy

• Her zaman bir terör eylemi sonucu görülmesi gerekmez

Dr. Taylan KILIÇ

• Düşük olasılıklı fakat yüksek etkileri olan olaylardır

AÜTFH Acil Tıp AD
04.09.2012

Tarihçe

Tarihçe

•

16.-17 yy’ da avrupa savaşları veba salgını sonrası son bulmuş

• Amerikan posta servisi anthrax saldırısı (2001)

•

Ortaçağda vebadan ölmüş insan cesetleri düşman su kaynaklarına ya da
mancınıklarla düşman kalelerine atılmış

•

– Binlerce
Bi l
ki
kişii profilaksi
fil k i aldı
ld

1600-1700 yıllarında İspanyollar ve İngilizler kızılderililerde çiçek salgınını
kullanmıştır

•

– Geniş bir alanı etkiledi

1. dünya savaşında Almanlar Romenlere

– 22 antrax olgusu
• 11 inhalasyon ve 11 kütanöz vaka
• Direkt temasa bağlı 5 ölüm

karşı RUAM kullandılar

Biyolojik olay

Kırım kongo kanamalı ateşi

• Türkiye’ de yaşanan örnekler

• Kenenin tutmasına bağlı insan ölümleri %
35
• Son 5 yılda 3135 vaka, 135 ölüm

– Kuş gribi
– Domuz gribi
– Kırım kongo kanamalı ateşi

– %45 çiftlikle
iftlikl uğraşanlarda
ğ
l d
– %35 kısal kesimde yaşayan ev hanımlarında
– %13 kısal kesimde yaşayan çocuklarda
– %5 diğer
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Biyolojik ajanlar

İnfeksiyöz organizmalar

İnfeksiyöz ajanlar
1.

Toplum sağlığını etkileyecek potansiyelde

2.

Yayılma potansiyeli olmalı

Toksinler (kimyasal ajanlar)

- İnsandan insana

Bulaşıcı olanlar
(insandan insana)

3.

Toplumda panik/korku yaratmalı

4.

Toplum sağlığının korunması için özel hazırlıklar gerektirmeli

Bulaşıcı olmayanlar

Karşılaşılan her türlü biyolojik ajan aksi kanıtlanana kadar bulaşıcı kabul edilmelidir

İnfeksiyöz ajanlar

İnfeksiyöz ajanlar

• BM, DSÖ, NATO Biyolojik Silahlar Konvansiyonu”na göre;

• Sınıflanması

• 43 mikroorganizma biyolojik silah haline getirilebilen özelliğe sahiptir
» 15 bakteri

– Kategori A:

» 24 virüs

• Bulaşma,
B l
yayılım
l hızı
h ve mortalite
t lit yüksek
ük k

» 2 mantar

– Kategori B:

» 2 parazit

• Bulaşma, yayılım hızı ve mortalite orta düzeyde

• Bunlar arasında en büyük tehdidi

– Kategori C:

• Şarbon (%80 ölüm)

• Teknolojik ilerlemelerde beraber tehdit olabilirler

• Çiçek (%30 ölüm)
• Veba ve botilinum toksini oluşturmaktadır

Kategori A infeksiyöz biyolojik ajanlar

Kategori B infeksiyöz biyolojik ajanlar

Biyolojik ajan

Hastalık

İnkübasyon süresi

Semptom ve bulgular

Variola major

Çiçek hastalığı

12-14 gün

Ateş, yorgunluk, kas ağrıları; > 2 gün yüzde başlayıp
ekstremitelere ve sonrasında gövdeye yayılan papüler
döküntüler; vesiküler, püstüler ve sonrası krutlanma

Bacillus anthracis

Deri şarbonu

Genelde <1 gün;
2 haftaya kadar
uzayabilir

Makül veya papüler lezyon olarak başlayıp çevresinde
vesiküllerin ve ödemin olduğu eskar formasyonu; daha
az görülse de sepsise neden olabilir

Burkholderia mallei

Glanders; RUAM

GİS şarbon

Genelde 1-7 gün

Karın ağrısı, kusma, sepsise ilerleyen GİS kanama; BT’
de mezenterik LAP

Burkholderia pseudomallei

Melioidosis

Orofarengial
şarbon

Genelde 1-7 gün

Boğaz ağrısı, dil tabanında ülser, boyunda unilateral
belirgin şişlik

Alpha virüsler

Ensefalit

Solunumsal
şarbon

Genelde < 1hafta;
43 güne kadar bildirilmiş

1. evre: nonspesifik;ateş, dispne, öksürük, baş ağrısı,
kusma, karın ve göğüs ağrısı
2. evre: dispne,
p
terleme, şşok; PA AC: mediasten
genişlemesi ve hemorajik mediastinit

Rickettsia prowazekii

Tifoid ateş

Toxinler ((ricin, staphylococcus,
p y
enterotoxin B))

Toksik sendromlar

Chlamydia psittaci

Psittakoz

Yiyeceklerle bulaşanlar (salmonella türleri,
escherichia coli O157:H7)

---

Su ile bulaşanlar (vibrio cholera, cryptosporidium
parvum)

---

Yersinia pestis

Bubonik
veba/plague

2-8 gün

Ateş, titreme, ağrılı şiş LAPlar; nodüller bobu
formasyonuna ilerler; bazen süpüratif

Pnömonik veba

2-3 gün

Ateş, titreme, öksürük, dispne, bulantı-kusma, karın
ağrısı; gram (-) sepsise benzer klinik

Coxiella burnetii

Q ateşi

Brucella türleri

Brucelloz

Primer septisemik
veba

2-8 gün

Bubo formasyonundan sonra gram (-) sepsise benzer
klinik ve DİK

Clostridium botulinum

Gıda zehirlnmesi

1-5 gün

Gİ’ al semptomlar sonrası simetrik kranial nöropatiler,
görmede bulanıklık, desendan paralizi

Solunumsal
botulizm

12-72 saat

simetrik kraial nöropatiler sonrası desendan paralizi

Kategori C infeksiyöz biyolojik ajanlar

Francisella tularensis

Tularemi

2-5 gün

Silik başlayan nonspesifik febril hastalık sonrası
pleuropnömonitise ilerleyen tablo; kütanöz lezyonlar
eşlik edebilir

Gelecekte tehdit olabilecekler (nipah virus,
hantavirus)

Filovirusler, arenavirüsler
(Ebola virus)

Viral hemorajik
ateş

2 gün-3hafta;
virüse bağlı olarak

Nonspesifik febril hastalık, bazen de düküntüler;
sonrasında kanlı kusma, ishal ve şok

---
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Klinik

Tanı

• Çoğu durumda semptom ve bulgular nonspesifik başlar

•

– Ateş, myalji, halsizlik vb

• Tanı koymak zordur

Birkaç şekilde konur
1.

Semptom ve bulgular hastalığı işaret eder

2.

Şüpheli vaka tanısı konur

3.

Hasta yatışı veya taburculuğu esnasında alınan testlerden veya postmortem
tanı konur

• Her zaman bir terörist saldırı olmayabilir
– Güneybatı Amerika; endemik veba salgını

• Toplumsal bir salgın tanısı konduğunda bir çok insan sağlık yardımı
arar

4.

Çok sayıda vaka sonrası halk sağlığı uzmanlarınca araştırılıp tanı konur

5.

Halk sağlığı sürveyans sistemi üzerinden tanı konur

6.

Olay yeri veya çevresinden örnekleme yapılarak tanı konur

• Hekimlerin bilgi durumlarını arttırmak bu tür olayların tanınmasını arttırmanın
en iyi yoludur

Tanı
•

Acil servis hekimi şüphelenilen biyolojik ajanlara karşı operasyonel

Tanı
•

Bir çok ajan için anında tanı koyan ya da dışlayan testler bulunmamaktadır

•

Dış merkezlerdeki laboratuarlarda yapılabilen özel testlere ihtiyaç vardır

•

Bu nedenle klinisyenler var olan uygun testleri istemek, tıbbi müdahalede

müdahale bilgisini ve gerektiğinde bu bilgiyi nereden temin edebileceğini
bilmelidir
•

Bunlar;
– Her ajanın patolojik özellikleri

bulunmak ve şüphe durumunda ilgili yerlere bildirimde bulunmak için yeterli

– Hastalığın hangi yolla, nasıl yayıldığı

bilgiye sahip olmalıdır

– Hastalığın semptom ve bulgularını
– Tanısal testleri

•

– Önerilen tedavileri

Öneriler ve yardım almak için halk sağlığı otoriteleri ve adli mercilere erken
haber verilmelidir

– Enfeksiyon kontrol uygulamalarını bilmelidir

Tanı

Tanı

•

•

Acil servis hekimi başka bir sağlık kurumu tarafından yapılan bildirimlere

Bir diğer çetrefilli konu bilinmeyen maddelere maruz kalmaktır
– Beyaz toz

karşı da hazırlıklı olmalıdır

– Terörizm şüphesi uyandıran tehdit mektubu, üst düzey bir makamda bulunmak,

•

Durum karşısında harekete geçmeden önce bildirimde bulunan kurum ya da
kişilere durum hakkındaki geçerli bilgileri sormalıdır

çok önemli bir insan olmak vb..

•

Maddenin bulunduğu kaynak genelde korumaya alınmamış olup halk sağlığı

•

Herhangi bir test yapılmamışsa bilinmeyen madde halk sağlığı otoriteleri

– Uygulanacak testin metodolojisi
– Sensitivite ve spesifite değerleri
– Doğrulama testinin sonuçlarının ne zaman çıkacağı vb

ve kolluk güçlerinin önerilerine ihtiyaç vardır

aracılığıyla test edilmelidir
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Tanı

Tanı

•

•

Aksi taktirde nonspesifik faktörleri göz önünde bulundurarak bilinmeyen

Biyolojik olayları tanımanın bir diğer yolu da olağan dışı epidemiyolojik
durumların tanınmasıdır

maddeye maruz kalan insanları risk gruplarına ayırmak gerekir

– Nonspesifik hastalıkların insidansında artış
– Hastanın demografik özellikleri

– Hızlıca fatal seyreden
y
çok
ç sayıda
y
vaka
– Halk sağlığı sürveyans sistemindeki artan enfeksiyon eğrileri

– Olayın spesifik karakteristikleri

•

Testler dış merkezlerde yapılmışsa acil servis doktoru testlerin

•

Sürveyans sistemleri oluşturulmalıdır
– Sendromik sürveyans sistemi

metodolojilerini ve güvenliğini sorgulamalıdır
– Yanlış (+)’ lik yaratan testler toplumda infiale neden olabilir

Biyoterörizm olayına yaklaşım
•

Etkin bir mücadele için erken tanı ve AS’ i aşan bir çok farklı kurumla

– Halk sağlığı sürveyans sistemi

•

Havadan örnekleme sistemleri kullanılabilir

Biyoterörizm olayına yaklaşım
• Her türlü kurum ve acil servisin standart operasyonel planları

koordineli çalışma gerekir

olmalıdır

– Enfeksiyon hastalıkları
– Halk sağlığı
ğ ğ departmanları
p
– Hastane yönetimi ve diğer hastaneler

• Bu tür durumlar hastane içindeki bir çok farklı departmanın ve

– Sağlık müdürlükleri ve sağlık bakanlığı

hastane dışı kurumların ortak çalışmasını gerektirir

– Emniyet müdürlüğü, iç işleri bakanlığı ve MİT
– Tarım ve köyişleri bakanlığı

• Başarılı bir sistemin en önemli ayağını acil servisler oluştur

– 112 komuta kontrol merkezi

Biyoterörizm olayına yaklaşım

Biyoterörizm olayına yaklaşım

•

•

Hastanelerin acil operasyonel planları hastaneleri toplumsal müdahaleye
katar

•

Hastaneler sağlık müdürlüklerini bilgilendirir

•

Sağlık müdürlükleri

Acil operasyon planı;
1.
2.

Uygun enfeksiyon kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve hastalar ile sağlık
çalışanlarına koruyucu ekipman temini

3
3.

Kilit durumdaki kurumlar ve departmanların bilgilendirilmesi
–

Hasta kabul, enfeksiyon hastalıkları ve kontrol merkezi, güvenlik, çevre
hizmetleri/kurumları, hastane laboratuarı, sağlık ve adli kurumlar

– Bölgesel ya da merkezi sağlık teşkilatına (sağlık bakanlığı) bilgi verir
4.
– Ayrıca güvenlik birimlerine ve MİT’ e bilgi vermek zorundadır

•

İşlemler ve prosedürlerin aktivasyonu

Tüm hastane çalışanlarına şüphelenilen ajanın ismi, özellikleri (özellikle
insandan-insana yayılım) ve kendilerini korumak için alınacak tedbirleri içeren
sürekli bilgi akışının sağlanması

Sağlık bakanlığı bazı ajanlar için dünya sağlık örgütünü de bilgilendirmelidir
5.
– Global salgınlar vb…

Bilgi karışıklığının engellenmesi için hastane medyası aracılığıyla verilen
mesajların dış kurumlarla koordinasyonu

6.

Halk sağlığı merkezinin bilgilendirilmesi
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Biyoterörizm olayına yaklaşım
•

Halk sağlığı bilgilendirme yönergesi
1.

Tanı konan ya da şüphe duyulan ajan

2.

Şüpheli ya da doğrulanmış vaka mı? (hangi metotla tanı konmuş?)

3.

Hastanın demografik verileri (meslek dahil)

4.

y
ya
y da özel olaylara
y
katılım (kalabalıklar
(
içerisinde,
ç
üst
Yakın dönem seyahat

Biyoterörizm olayına yaklaşım
•

çok sayıda farklı iş kollarına ait kurumlarla beraber çalışmak zorundadır
•

düzey toplantılarda ya da riskli aktivitelerde bulunmak)
5.

Hastanın durumu

6.

İlk yapılan testler ve ileri yapılacak testler

7.

Uygulanan tedavi

8.

Halk sağlığı yardımı gerekiyor mu? (hastada ya da çevrede yapılacak ek
testlere ihtiyaç var mı?)

9.

Herhangi bir şüpheli ya da tanı konmuş biyolojik olay durumunda acil servis doktorları

•

Bunların en önemlisi halk sağlığı departmanlarıdır
–

Olayın büyüklüğünü ve kapsamını

–

Risk altındaki popülasyonu ve diğer olay paramatrelerini tanımlamak zorundadır

–

Bu bilgiler kısa ve öz bilgiler olup net bir şekilde ifade edilmelidir

Sağlık kurumları ve hekimler için bu bilgiler çok önemlidir

Hastane ile ya da tedavi uygulayan hekimle takip amaçlı nasıl bağlantıya
geçileceği

–

Sağlık kurumlarını kapasitelerini aşan çok sayıda insan sağlık yardımı arayacaktır

Biyoterörizm olayına yaklaşım

Biyoterörizm olayına yaklaşım

•

•

Halk sağlığı merkezlerinin en önemli görevi protokoller oluşturmaktır
–

– Maruziyet kategorisini içermeli

uygulanacakları belirleyebilmelidir
–

•

– Bunlar içerisinden şüpheli ya da doğrulanmış temas vakaları belirlenmelidir

Ayrıca
y
önerilen testleri, tedavileri, hasta yyönergelerini
g
((kene taburculuk önerileri vb)) ve halkın
eğitimini de içermelidir

Hastalığın klinik ve tanısal kriterleri açık, net ve basit bir şekilde
belirtilmelidir

Kişileri gruplandırmalı, risk altındaki popülasyonu belirlemeli, ileri tetkik ve tedavi

•

Sürveyans sistemi için kayıtlar tutulmalıdır
– Ne tür bilgilerin kaydedileceği ve nasıl (telefon, fax, internet vb) iletileceği

Sürekli değerlendirme sonrası yapılacak güncellemeler halka açıklanmadan önce

belirlenmelidir

sağlık çalışanlarına iletilmelidir

– 24 saat kesintisiz iletişim sağlanmalıdır
•

Herkes tarafından kabul gören tek bir protokol oluşturularak uygulanmalıdır
–

– Böylece iletilen veriler neticesinde geri dönüşler sağlanarak bölge ya da ülke

Amerikada antrax vakası esnasında alınan nazal swab örneği…

Diğer kurumlar ile entegrasyon
• Her türlü yardım ve destek için hastane idaresi aracılığıyla diğer

genelindeki genel durum hakkında bilgi edinilmiş olur

Tedavi, profilaksi ve aşılama
•

Tüm klinisyenler tarafından genel tedavi prensipleri bilinmelidir

•

Morbidite ve mortalite azaltılmalıdır
– Maruziyetin engellenmesi

hastaneler, il sağlık müdürlükleri veya 112 komuta kontrol merkezleri

– Profilaksi uygulanması
– Aşılama
A l

ile bağlantıya geçilmelidir

– Enfekte hastalara tedavi verilmesi vb

•

Maruz kalınan ajana bağlı olarak sağlık çalışanlarına profilaksi ya da

•

Profilaksi, aşılama veya tedavi uygulamak için her zaman hastalık bulgusu

• Buradan da ilgili kurumlar aracılığıyla sağlık bakanlığı ve diğer
merkezi kurumlarla bağlantı kurulabilir

aşılama yapılabilir
ya da maruziyet olmak zorunda değildir
– Güvenilir tek kaynak halk sağlığı sektörünün hazırladığı protokollerdir
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Kategori A; tedavi, profilaksi, aşılama
Biyolojik ajan

Aşılama

Profilaksi

Tedavi

Variola major

Rutin önerilmiyor; ölümleri azaltmıyor,
immünkompremize ve egzeması olanlarda
komplikasyonlara neden oluyor. Verilecekse
temastan sonra ilk 4 günde

Vaccinia Ig; temastan sonra ilk 2-3.
günlerde; az sayıda kaynbak
bulunmaktadır öncelikle aşıya
kontraindikasyonu olanlara
uygulanmalıdır

Destek tedavi

Bacillus
anthracis

Temastan sonra 0., 2. ve 3. haftalar sonrası
6., 12. ve 18. aylarda. Yıllık booster gerekli.
Genel kullanım için önerilmiyor; hayvan
modellerinde solunumsal antraxı önlemiştir

Siprofloksasin ya da doksisiklin 60 gün
boyunca (direnç varsa amoxicilin). Latent
period nedenyle uzun süre kullanılmalı;
aşıyla beraber başlanmalı

Olası solunumsal antrax;
Siprofloksasin ya da doksisiklin
(direnç varsa amoxicilin) ile beraber
2 ilaç daha kullanılır; klindamisin,
rifampin, imipenem, aminoglikozide,
kloramfenikol, vankomisin,
streptomisin ve bazı makrolidler.
Sensitivite testleri gelene kadar

Yersinia pestis

Öldürülmüş tüm basili içeren aşılar artık
üretilmiyor. Bubonik formu engellese de
solunumsal forma etkisi yok

Siprofloksasin ya da doksisiklin; alternatif
olarak kloramfenikol; profilaksi amaçlı 7
gün alınmalı

Tercihen streptomisin ya da
gentamisin. Alternatif olarak
siprofloksasin, doksisiklin,
kloramfenikol

Clostridium
batulinum

Genel kullanım için önerilmiyor. Toxin tipleri
A-E için pentavalan toxoid aşı; üç doz
şeklinde ve yıllık booster

---

Antitoksin; sağlık müdürlükleri
tarafından karşılaması gerekir;
etkilenmemiş nörolojik fonksiyonları
korusa da paraliziyi düzeltmez;
uzamış asiste mekanik ventilasyon
ve destek tedavi

Francisella
tularensis

Canlı zayıflatılmış aşı FDA tarafından
geliştirilme aşamasında

Siprofloksasin ya da doksisiklin 14 gün
boyunca

Tercihen streptomisin ya da
gentamisin. Alternatif olarak
doksisiklin, siprofloksasin

Filovirüsler ve
arenavirüsler
( örn: Ebola
virüsü)

---

---

Destek tedavi; arenavirüslerde
ribavirin denenebilir

Hastanelerin ek ihtiyaçları
•

Tıbbi yardımı arayışı

•

Hastalık kontrolü

•

AS ve hastane personeli

•

Kaynak yönetimi

•

Hastaların yönetimi

•

Ölülerin yönetimi

– Personelin, ziyaretçilerin ve diğer hastaların korunması

Hastanelerin ek ihtiyaçları

Hastanelerin ek ihtiyaçları

•

• Hastalık kontrolü

Tıbbi yardımı arayışı

– Şüpheli veya tanı konmuş vaka klavuzları uygulamaya konmalıdır

– Tıbbi yardım arayışına cevap verecek yeterli donanım sağlanmalıdır
• Bu durum mevcut sağlık politakaları ile çelişmektedir

– Standart enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır

– Personel
P
l sayısının azaltılması
lt l

• Eldivenler, koruyucu gözlük, maske, önlük

– Hastane stoklarının günlük ihtiyaca göre sağlanması

– Havayolu ya da damlacık yoluyla bulaşanlarda

– Hastane yatak kapasitelerinin azaltılması vb…

• Damlacık ve hasta izolasyonu uygulanmalıdır

– Hastane kapasiteleri ve olanakları maksimize edilmeli

– Toplumda yayılan bulaşıcı bir hastalık görüldüğünde hastaneye giren

– Bölgesel kaynaklarla koordinasyona geçilmelidir

herkese hastalık taraması yapılmalıdır

– Merkezi yardıma en azından ilk 48 saat güvenilmemelidir

Hastanelerin ek ihtiyaçları
•

Hastalık kontrolü

Hastanelerin ek ihtiyaçları
•

Hastalık kontrolü
– Bir diğer tartışmalı konu dekontaminasyondur

– Çok sayıda hasta izolasyonu gerektiğinde hastane içindeki diğer paramedikal
odalar/yerler de kullanılabilir

– Enfekte hastalara uygulanmamalıdır
– Bilinen ajanla temas sonrası hemen gelmiş fakat hastalık gelişmemiş kişilere
uygulanmalıdır

• Yangın girişleri, sigara içme odaları vb…

– Hastaların enfekte olmayan diğer hastalardan izolasyonu yapılmalı, bu tür

– Çevre güvenliği sağlandıktan sonra dekontaminasyon uygulanacak kişilerin tüm
giysileri çıkartılmalı
• Halk sağlığı çalışanlarına ve emniyete teslim edilmek için saklanmalı

hastalara bakan özel personeller eğitilmeli ve personelleri koruyucu ekipmanlar
sağlanmalıdır

– Sabun ve ılık su ile duş almaları sağlanmalıdır
– Seyreltilmiş çamaşır suyu ile dekontaminasyon önerilmiyor
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Hastanelerin ek ihtiyaçları
• AS ve hastane personeli

Hastanelerin ek ihtiyaçları
•

Kaynak yönetimi
– Aşı, antibiyotik, diğer ilaçlar ve kaynaklar yetmeyebilir

– Çok sayıda hasta, ek personel gerektirmektedir

– Ecza depoları ve ilaç sağlayıcılar bir çok kurumla beraber çalışarak her
hastanenin talebine göre ilaç sağlarlar

– İnsanların isteksizliği nedeniyle personel bulmak zorlaşabilir
– Bu insanların eğitiminin yetersizliği tabloyu daha kötüleştirir

– Acil bir durumda bölge ya da ülkedeki tüm kurumlar kaynak, ekipman ve
personel paylaşımı açısından ortak hareket etmelidir
– Kaynakların yetmediği durumda yeterli kaynak sağlanıncaya kadar kısa süreli

– Bu durum bölge çapında verilecek eğitimlerle çözümlenebilir

tedaviler yazılmalıdır
– Sağlık bakanlığı ve diğer kurumlar ortak çalışarak bir plan oluşturmalıdır

Hastanelerin ek ihtiyaçları
• Hastaların yönetimi
– Etkili bir yönetim için hastaların ihtiyaçları karşılanmalı ve etkinlik
maksimize edilmelidir

Hastanelerin ek ihtiyaçları
• Hastaların yönetimi
– Uygun takip yapılmalıdır

– Etkene maruz kalmış fakat hasta olmayan kişilere neden tedavi
verilmediği açıklanmalıdır
– Bu amaçlı önceden hazırlanmış yönergeler kullanılmalıdır
• Risk sınıflaması, kategoriler, neden bu kategoride olduğu
• Hastalığın yayılım şekli

– Hastalığın
H t l ğ epidemiyolojisindeki
id i l ji i d ki d
değişiklikler
ği iklikl ttakip
ki edilmelidir
dil lidi
– Hastayla tekrar irtibata geçmek gerekebilir
• Hasta kartları düzenlenerek bilgileri kayda alınmalıdır

• Yayılımı önlemek için alınacak tedbirler
• Hastalığın erken semptom ve bulguları
• Bunların görülmesi durumunda ne yapılması gerektiği

Hastanelerin ek ihtiyaçları
• Hastaların yönetimi

– Tüm hasta bilgileri iyi bir şekilde düzenlenerek sürveyans veritabanına
kaydedilmelidir

Hastanelerin ek ihtiyaçları
• Ölülerin yönetimi
– Ölü bedenler, özellikle de bulaşıcı bir hastalığa bağlı ise sağlık sistemi

– Aşılama önerileri tartışmalı konulardır
• Antrax ve çiçek aşısı Amerika’ da önerilmemektedir

için ciddi bir yük oluştururlar
– Ölümler kasıtlı bir olay sonrası olmuşsa işin bir de adli boyutu vardır
• Her beden bir kanıttır

– Kullanılan bir çok ilaç gebelerde ve çocuklarda önerilmemektedir
• Kar-zarar hesabı yapılarak uygulanması gerekebilir
• Amerika’ da antrax olayında çocuklarda siprofloksasin kullanılmıştır

• Adli tıpça ya da savcı tarafından değerlendirilmesi gerekir

– Ölü bedenlerin yönetimi hastanelerin acil
operasyon planlarına göre yapılmalıdır
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Kaynaklar
Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7th ed.

teşekkürler……
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