
	

 

 

 

ÜREME TIBBI VE CERRAHİSİ DERNEĞİ 

SARS CoV-2 ENFEKSİYONU ile İLİŞKİLİ YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ 

KILAVUZU 
Bu kılavuz “Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği” tarafından SARS CoV-2  pandemisinde plato ve iniş 

eğrisine geçiş ile birlikte yeni YÜT tedavisi planlanacak çiftlerin ve hasta yönetimine dahil olan sağlık personelinin 
“İyi Klinik Uygulamalar” çerçevesinde COVID-19’dan korunma stratejilerinin ve ART merkezlerinde risk önleyici 
veya minimalize edici tedavi yönetimini içermektedir. 
 
ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI 

1. Tedavinin başlaması ile ilişkili ayrıntılı değerlendirme ve hasta-hekim onayı  

2. Sağlık çalışanları ve hastaların COVID ile ilişkili yönetimi 

3. YÜT kliniklerinin adaptasyonu 

4. Yeni siklusların planlaması 

5. Hasta ve sağlık çalışanlarının COVID ile ilişkili kodlanması  

6. Ekler 

 

1. HASTALARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE İLİŞKİLİ İŞLEMLER  

a) Bütün hastalara (eşler dahil) tedaviye başlamadan 2 hafta öncesinden tedavi yönetimi (triyaj) 

ile ilişkili sorgulama formu doldurtulmalıdır. “Bakınız EK I” 

b) Bütün çiftlere tedaviye başlamadan 2 hafta önce ve ovulasyon stimulasyonuna başlama 

anında “tedavi yönetim algoritması” uygulanmalıdır. “Bakınız EK II” 

c) Hastalara yönelik kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile ilişkili eğitici dökümanlar 

hazırlanmalıdır  

d) Sosyal izolasyon kurallarına uyum ve gereksiz fiziksel temasın önlenmesi ile ilgili önerileri 

içeren dökümanlar hazırlanmalıdır 

e) COVID belirtileri ve bulaş riski ile ilişkili bilgilendirme yapılmalıdır 

f) Hasta/çiftlerin yüksek risk ile karşılaşma durumunda tedavinin sonlandırılabileceği ile ilişkili 

bilgilendirme yapılmalı ve onay alınmalıdır “Bakınız EK I” 

g) COVID şüphesi olan veya şüpheli semptomları taşıyan hastalar gerekli testlerin yapılmasını 

sağlamak amacı ile Sağlık Bakanlığının COVID hasta yönetim şemalarına göre ilişkili 

merkezlere/kliniklere yönlendirilmelidir. 

 

2. SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE İLİŞKİLİ İŞLEMLER 

1. Tedavi yönetimini yapacak olan hekim, hemşire, yardımcı sağlık çalışanları ve laboratuvar 

görevlileri gibi tüm sağlık çalışanlarına, tedavi başlangıcından önce belirlenmiş “tedavi 

yönetim algoritması” uygulanmalıdır. “Bakınız EK III”   

 



	

 

 

2. Tüm sağlık çalışanlarına düzenli aralıklarla yapılan toplantılar ile COVID ile ilişkili ayrıntılı 

eğitim toplantıları yapılmalıdır. Bu süre içerisinde COVID ile ilişkili düzenli güncel 

eğitimleri yapacak sağlık çalışanlarının isimleri belirlenerek, gerekli mercilere bildirilir.    

 

3. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ MERKEZLERİNİN UYUMU  

Bütün hastaların tedavileri yeniden değerlendirilmeli ve bireyselleştirilmelidir. Gereksiz 

hasta temasını önlemek amacı ile bütün tedavi aşamaları ile ilgili olarak uzaktan hasta bağlantıları, 

telekonferanslar ve görüntülü bilgilendirme görüşmeleri ayarlanmalıdır. 

 

Sanitasyon 

• Bütün lokal protokoller için standart rutin sanitasyon işlemleri uygulanmalıdır. 

• COVID (+) hasta veya sağlık personeli saptandığında COVID’e yönelik özel sanitasyon 

işlemleri uygulanmalıdır 

Sağlık Çalışanları 

• COVID ile ilişkili eğitim adaptasyonları 

• COVID ile ilişkili standart operasyonların adaptasyonu  

• Yeni çalışma düzeninin adaptasyonu 

 

4. YÜT İŞLEMLERİ İLE İLİŞKİLİ ADAPTASYONLAR – YENİ SİKLUSLARIN 

PLANLANMASI 

• Merkezlerde aynı anda bulunan sağlık çalışanlarının sayısının en alt sayıda tutulması 

• Tedaviyi yapan sağlık çalışanları ve hastalar için kişisel koruyucu ekipman ve sanitasyon 

cihazlarının sağlanması 

• Çiftlerin ve eşlik eden kişilerin sayısının kısıtlanması 

• Bekleme odalarının ve çalışma alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre tekrar 

tasarlanması  

• Hasta randevularının, kan testleri ve ultrasonografik inceleme açısından düzenlenmesi 

• Çalışma ekibinin gereksiz teması azaltmak amacı ile mini ekiplere ayrılması   

• Hastaların işlem bitimini takiben en az 2 hafta süre ile COVID ile ilişkili semptomlar 

açısından takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (temas takibi ve sanitasyon gibi) 

Overyan Stimülasyonun Takibi 

• Minimum hasta ve ekip temasının sağlanması 

• Kişisel koruyucu ekipman temini ve kullanılmasının sağlanması  

• Vajinal prob hijyeninin sağlanması  

• Yüksek risk varlığında tekrar “tedavi yönetim algoritması” uygulanmasının sağlanması 

(Bakınız EK II) 



	

Oosit Toplama İşlemi 

• EK II’de yer alan algoritmasına göre tedavi yönetimi yapılmalıdır 

• EK II algoritmaya istisna olarak, yüksek OHSS riski var ise oosit toplama (total kriyo) işlemi 

yapılmalı ve sanitasyon COVID (+) hasta şeması doğrultusunda gerçekleştirilmelidir 

• Fertilite koruma amacı ile tedaviye alınan kanser hastası ve yüksek OHSS riskine sahip 

COVID (+) bir hastada tedavinin devamı gerekiyor ise;  

o Hasta işlemlerinde kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı  (maske ve tulum) 

o OPU-transfer odası ile embriyoloji laboratuvarının dezenfeksiyonu sağlanmalı 

Laboratuvar 

• Laboratuvar ekibi iyi klinik uygulamalar prensipleri çerçevesinde standart olarak maske ve 

eldiven kullanmalıdır 

• Mini ekipler olarak çalışma planlaması yapılmalıdır 

• Foliküler sıvı ve sperme maruziyeti azaltmak amacı ile dilusyonda ekstra dikkat edilmeli ve 

sıvılar kapalı konteynırlar da hızlı bir şekilde atılmalıdır 

• Hastalar bu dönemde COVID (+) saptanır ise veya şüpheli semptomlar ortaya çıkar ise 

transfer iptal edilerek total kriyo gerçekleştirilmelidir 

Embriyo Transferi 

a. Transfer odasında personel sayısı sınırlandırılmalıdır 

b. Eşlik eden kişilerin transfer odasına girişi kısıtlanmalıdır 

c. Sadece düşük risk asemptomatik hastalarda embriyo transfer işlemi gerçekleştirilmelidir 

d. OPU sonrasında çiftlerden herhangi birinde COVID ile ilişkili semptom ortaya çıkar ise 

transfer iptal edilerek total kriyo işlemi gerçekleştirilmelidir 

Kriyoprezervasyon işlemleri 

COVID (+) hastalarda yüksek güvenlikli straw’lar veya buhar fazlı tanklar kullanılmalıdır 
 
 

5. HASTA VE HEKİMLER İÇİN PANDEMİ SÜRECİNDE UYULMASI GEREKEN 

DAVRANIŞ KODU   

• Tüm sağlık çalışanları gereksiz temaslardan kaçınmalıdır 

• Her merkez kendi personeli için zorlayıcı önlemler almalıdır 

• Çalışmaya devam etmek, imzalanmış davranış koduna uymaya bağlanmalıdır 

• Hastalar ve sağlık çalışanları düzenli olarak sağlık açısından iyi olduklarını bildirmeli ve 

bununla ilişkili kodu onaylamalıdır  

 
6. EKLER 

• EK I: Tedaviye başlanacak hastaların COVID açısından sorgulanması ve onam formu 

• EK II:  Yeni tedaviye alınacak hastaların değerlendirilmesi ile ilgili algoritma 

• EK III: Tedaviye dahil olan sağlık personeli değerlendirilmesi 



	

EK I: Sorgulama ve Onam Formu 

 

İlgili	kutucuğu	işaretleyiniz	(✔)	

- Yukarıdaki	 sorulardan	 herhangi	 birine	 yanıtınız	 “EVET”	 ise	
tedavinizin	 ertelenmesi	 ve	 ev	 karantinasına	 girmeniz	 Sağlık	
Bakanlığı	tarafından	önerilmektedir.	
	
- Ateşiniz	37.3°C	 ‘den	yüksek	ise	ve	sorulara	yanıtınız	“HAYIR”	 ise	ALO	184’ü	
aramanız	ve	durumunuz	sağlık	yetkililerine	bildirmeniz	gerekmektedir.	

	
	
	

Sorular Yanıtlar 
Evet Hayır 

En	son	iki	hafta	içinde	hastalandınız	mı?	   

37,5°C	üzerinde	ateşiniz	var	mı?	   

Şu	an	öksürüğünüz	var	mı?	   

Koku	alma	ya	da	tat	alma	duyunuzda	herhangi	bir	
değişiklik	oldu	mu?	

  

Boğaz	ağrınız	var	mı?	   

Bu	 yakınmaları	 olan	 herhangi	 biri	 ile	 temasınız	
oldu	mu?	

  

Yurt	 içi	 ya	 da	 yurt	 dışında	 COVID-19	 açısından	
yüksek	riskli	olan	bir	bölgeye	seyahat	ettiniz	mi?	

  

Hastanede	 veya	 başka	 bir	 sağlık	 kuruluşunda	
çalışıyor	musunuz?	

  

Daha	önce	COVID-19	tanısı	aldınız	mı?		   

Daha	önce	COVID-19	tanısı	alan	biri	ile	temasınız	
oldu	mu?	

  

Daha	önce	COVID-19	tanısı	alan	biri	veya	COVID-
19	semptomları		olan	biri	ile	(ateş,	öksürük,	koku	
alma	 duyusunda	 azalma)	 birlikte	 aynı	 evde	
yaşadınız	mı?	

  

COVID-19	pozitif	olup	daha	sonra	iyileştiniz	mi?	
Hastalığı	 geçirip	 iyileştiğinize	 dair	 bir	 belgeniz	
var	mı?	

  

Şeker	hastalığı,	solunum	sistemi	hastalığı,	kronik	
böbrek	hastalığı	veya	bağışıklık	sistemi	ile	ilişkili	
kronik	bir	rahatsızlığınız	var	mı?	

  



	

	

- Bütün	sorulara	yanıtınız	“HAYIR”	ise	COVID-19	ile	ilişkili	koruyucu	tedbirleri	

almak	koşulu	ile	(maske	takmak,	sosyal	mesafe	kurallarına	uymak,	el	hijyeni	

sağlamak	 ve	 bu	 önlemlere	 tedavi	 süresi	 boyunca	 uyacağını	 beyan	 etmek)	

tedaviniz	başlatılabilir.		

- COVID-19’un gebelik ve gebeler üzerinde (normal yol ile veya tüp bebek yöntemi 

ile elde edilen gebelikler) genel olarak belirgin risk yaratmadığı gösterilmiş olsa da, 

erken doğum eylemini de içeren bazı riskler bildirilmiştir. Ayrıca COVID (+) 

annelerden doğan bazı bebeklerde de enfeksiyon izlenmiştir. Bu veriler küçük 

çalışma gruplarından elde edilmiştir. Tedaviye başlamanız durumunda bu olası 

riskleri kabul etmiş olmaktasınız. 	

- Tedavi sırasında COVID (+)  olma durumunda ilgili klinikler ile değerlendirilme 

sonrasında tedaviniz iptal edilebilir . 	

	

Tüp	bebek	merkezinde	göreceğim	tedavi	ile	ilişkili	olarak	yukarıda	tüm	

yazılanları	 okudum	 ve	 anladım.	 Tüm	 sorulara	 verdiğim	 yanıtların	 doğru	

olduğu	beyan	ediyorum	ve	tedavinin	başlanmasına	onay	veriyorum		

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	

Bilgilendirmeyi	yapan	

Adı,	Soyadı:	

İmza:		

	

	

Hasta	Adı,	Soyadı:		

TC:		

İmza	

	

	Eşinin		Adı,	Soyadı:		

TC:		

İmza:		

	

	

Tarih	:		

	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EK	II	:		Yeni	tedaviye	alınacak	hastaların	değerlendirilme	
algoritması	



	

	
	
	
	
	
	
	

EK	III	:	Tedaviye	dahil	olan	sağlık	personelinin			
			 		değerlendirilme	algoritması	


