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ÖZ 

Giriş: COVİD-19 pandemisi ile mücadele için genel cerrahi kliniklerinde gerek hasta kabulü gerekse cerrahi 
planlanmasında radikal düzenlemeler yapıldı. Bu çalışmamızda COVİD-19 pandemisinin acil cerrahi ve elektif 
onkolojik cerrahi vakalarındaki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: 2019 ve 2020 yılının Mart-Mayıs aylarında  cerrahi kliniğimizde opere edilen acil cerrahi ve 
onkolojik cerrahi hastalarının demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların 
demografik özellikleri (yaş, cinsiyet), yapılan cerrahi girişimlerin tipleri, malign/benign olgular, yatış süresi, 
taburculuk şekli ve mortalite sonuçları ile değerlendirildi.  

Bulgular: 2019 yılında opere edilen acil vakaların sayısı 382 (%57,96) iken 2020 yılının aynı döneminde 277 
(%42,03) olup belirgin azalma gözlenmiştir. Opere edilen toplam elektif malign olgu sayısı 102 olup, 76'sı 
(%74,50) pandemi öncesi, 26'sı (%25,49) ise pandemi döneminde olup vaka sayılarında belirgin azalma gözlendi. 
Hem acil vakalarda hem de elektif onkolojik vakalarda hastaların yaşı,cinsiyeti, hastanede yatış süresi ve 
taburculuk şeklinde istatisksel anlamlı sonuç çıkmamıştır. Ayrıca pandemi öncesi ve pandemi döneminde erken 
dönem mortalite ve postoperatif  COVİD-19 pozitifliği gözlenmedi. 

Sonuç: Pandemi döneminde  acil cerrahi ve onkolojik cerrahi  vakalarına kısıtlama getirilmemesine rağmen, vaka 
sayılarında belirgin azalma olduğu gözlenmiştir. COVİD-19 hastalıği kadar tedavisi geciktirildiğinde acil cerrahi ve 
onkolojik cerrahi hastaları da artmış morbidite ve mortaliteye neden olur. Halkımız bu konuda biliçlendirilmeli ve 
sağlık yönetimimiz bu hastalarımızın güvenle gelebileceği pandemiden bağımsız hastaneler oluşturmalıdır.   

 

SUMMARY 

Introduction: Radical changes have been made in general surgery clinics in both patient admissions and surgical 
planning to combat the COVID-19 outbreak. In this study, we aimed to evaluate the effects of the COVID 19 
pandemic in emergency surgery and elective oncologic surgery cases. 

Material and Method: The demographic and clinical characteristics of emergency surgery and oncological 
surgery patients who were operated on in our surgery clinic in March-May of 2019 and 2020 were retrospectively 
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analyzed. The demographic characteristics (age, gender) of all patients, types of surgical interventions, 
malignant/benign cases, length of stay in the hospital, discharge type, and mortality results were evaluated. 

Results: While the number of emergency cases operated in 2019 was 382 (57.96%), it was 277 (42.03%) in the 
same period of 2020 and a significant decrease was observed. The total number of elective malignant cases 
operated on was 102, 76 (74.50%) of them were pre-pandemic and 26 (25.49%) were in the pandemic period and 
a significant decrease was observed in the number of cases. There were no statistically significant results in both 
emergency cases and elective oncology cases in the form of age, gender, length of hospital stay, and discharge 
of patients. Also, early mortality and postoperative COVID-19 positivity were not observed before and during the 
pandemic period. 

Conclusion: Although no restrictions were placed on emergency surgery and oncological surgery cases during 
the pandemic period, it was observed that the number of cases decreased significantly. When the treatment is 
delayed as much as COVID-19 disease, emergency surgery, and oncologic surgery patients also cause 
increased morbidity and mortality. Our public should be informed about this issue and our health management 
should establish hospitals independent of the pandemic where these patients can safely come. 
 

 

GİRİŞ 

Koronavirüs (COVID-19) salgını,  ilk kez 1 Aralık 
2019 tarihinde Çin' in Vuhan kentinde ortaya çıktı. 
Çin'deki ilk enfeksiyon dalgasının ardından, kısa 
zaman diliminde 2020'nin ilk aylarında Avrupa, 
Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve ülkemizin de 
içinde yer aldığı çeşitli ülkelerde virüs vakaları 
rapor edilmeye başlandı ve Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından 30 Ocak 2020'de halk sağlığı 
acil durumu olarak ilan edildi. Kısa sürede 
salgının tüm ülkelere yayılması devletlerin radikal 
önlemler almasına neden oldu (1-3). Bunun 
ardından hem yeni hastalıkla başa çıkmak hem 
de temel sağlık hizmeti sunumunu sürdürmek 
amacıyla dünya çapında sağlık sistemleri yeni-
den düzenlendi Salgın nedeniyle geleneksel 
sağlık sistemi çökme riski ile karşı karşıya kaldı. 
Hastanelerin büyük kısımında servis hasta 
yataklarının ve yoğun bakım yataklarının çoğun-
luğunun solunum sıkıntısı olan Covid-19 hastala-
rına ayrılması, günlük klinik işleyişinde ve genel 
cerrahi pratik çalışma planlarında  kaçınılmaz bir 
değişikliğe yol açtı. Çeşitli uluslararası cerrahi 
dernekler, cerrahi aktiviteyi mevcut koşullara 
uyarlamak için tavsiyelerini sürekli olarak 
güncelledi (4-6). 

Türkiye’de de 11 Mart 2020 tarihinde ilk resmi 
vakanın açıklanması ile sosyal ve çalışma ha-
yatını etkileyen kararlar alınmış ve sağlık siste-
minde de büyük değişiklikler yapılmıştır. Pek çok 
branşta olduğu gibi genel cerrahi kliniklerinde de 
gerek hasta kabulü gerekse cerrahi planlanma-
sında radikal düzenlemeler yapıldı.  

Bu çalışmamızda acil cerrahi ve onkolojik cerrahi 
vakalarında hastaneye başvuru sayısı, morbidite  

ve mortalite üzerindeki COVİD-19 pandemisinin 
etkilerini  değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 2019 yılı; Mart, Nisan ve Mayıs ayları (pandemi 
öncesi dönem) ile, 2020 yılının aynı aylarında 
(pandemi dönemi) genel cerrahi kliniğimizde 
malignite tanısı ile opere edilen ve acil servisten 
konsülte edilip opere edilen veya takip edilen  
hastaların verileri, hastanemiz kayıt sisteminden 
retrospektif olarak analiz edildi.  

Hastalar acil servisten yatan acil cerrahi hastalar 
ve cerrahi polikliniklerinden yatan elektif onkolojik 
cerrahi hastalar olarak iki gruba ayrılmıştır. Tüm 
hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet), 
yapılan cerrahi girişimlerin tipleri, malign/benign 
olgular, yatış süresi, taburculuk şekli ve mortalite 
sonuçları ile değerlendirildi. 

Çalışma için Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Etik Kurulundan onay alınmıştır (Onay 
tarihi ve numarası: 30.12.2020, 2020/20: 534). 

İstatistiksel Analiz 

Sayısal değişkenlerin dağılımının normallik ana-
lizi Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapıldı. Kate-
gorik değişkenler, frekans (yüzde) olarak ifade 
edildi ve Pearson Ki-kare testi veya Fisher Kesin 
Olasılık testi ile analiz edildi. Sayısal değişkenler 
ortalama ± standart sapma veya medyan 
(minimum-maksimum) olarak tanımlandı ve Mann 
Whitney U testi veya Student t testi ile analiz 
edildi. P değerinin <0.05 olması anlamlı kabul 
edildi. Analizler, IBM SPSS Statistics 25.0 sürü-
mü (IBM Corp., Armonk, NY) kullanılarak gerçek-
leştirildi. 



BULGULAR 

Acil vakalar grubunda 2019 yılı için median yaş 
değeri 46 yıl (19-98), 2020 yılı için ise 48 yıl (18-
96) idi ve 2019, 2020 yılı için sırası ile olguların 
198’ i (51.8%) ve 140’ı (50.5%) kadındı. 2019 ve 
2020 yılında toplam 659 acil olgu cerrahi 
kliniğimize konsulte edildi. Bu olguların 382’ si 
(%57,96) pandemi öncesi döneme, 277'si 
(%42,03) ise pandemi dönemine ait olup, vaka 
sayılarında belirgin azalma gözlendi. Pandemi 
öncesi ve pandemi dönemi acil vakaları karşılaş-
tırdığımızda yatış süresi, opere edilen ve ayaktan 
takip edilen hastalar, uygulanan cerrahi tipi ve 
malign/benign olgular arasında istatisksel olarak 
anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). Olguların hepsi 
sifa ile taburcu edildi ve mortalite gözlenmedi. 
Ayrıca opere edilen hastalarımızda pandemi 

döneminde postoperatif solunum komplikasyonu 
olarak COVİD-19 gözlenmedi (Tablo 1). 

Pandemi öncesi ve pandemi döneminde opere 
edilen  toplam elektif malign olgu sayısı 102 olup, 
76'sı (%74,50) pandemi öncesi, 26'sı (%25,49) 
ise pandemi döneminde olup vaka sayılarında 
belirgin azalma gözlendi. Olguların yaş ortala-
ması 52.4 ± 13.9 yıl olup 78'i (76.5%) ise kadındı. 
Vakaların primer maligniteye göre uygulanan 
cerrahi şekli ve yatış sürelerinde istatisksel 
anlamlı fark gözlenmedi. Her iki grupta da erken 
dönem mortalite gözlenmedi ve tüm olgular salah 
ile taburcu edildi. Ayrıca COVİD-19 için riskli 
grubu oluşturan kanser hastalarımızın hiçbirinde 
pandeminin bu 3 aylık döneminde postoperatif 
solunum komplikasyonu olarak COVİD-19 sap-
tanmadı (Tablo 2). 

 
Tablo 1. Acil vakaların demografik ve klinik özellikleri 

 Total 
(n=659) 

Pandemi Öncesi 
(n= 382) 

Pandemi Dönemi 
(n=277) 

P değeri 

Yaş (yıl) 47 (18-98) 46 (19-98) 48 (18-96) 0.993 
Cinsiyet (Kadın) 338 (51.3%) 198 (51.8%) 140 (50.5%) 0.743 
Hastanede kalış süresi (gün) 3 (0-59) 3 (0-59) 3 (0-35) 0.527 
Tedavi şekli    0.759 
Takip 388 (58.9%) 159 (41.6%) 112 (40.4%)  
Cerrahi 271 (41.1%) 223 (58.4%) 165 (59.6%)  
Cerrahi tipi    0.329 
Alt gis 203 (74.9%) 116 (73%) 87( 77.7%)  
Üst gis 14 (5.2%) 7 (4.4%) 7 (6.3%)  
Herni 15 (5.5%) 12 (7.5%) 3 (2.7%)  
HPB 17 (6.3%) 8 (5%) 9 (8%)  
Fournier 4 (1.5%) 3 (1.9%) 1 (0.9%)  
Tanısal 16 (5.9%) 11 (6.9%) 5 (4.5%)  
Splenektomi 2 (0.7%) 2 (1.3%) -  
Tanı Şekli    0.721 
Benign 263 (97%) 155 (97.5%) 108 (96.4%)  
Malign 8 (3%) 4 (2.5%) 4 (3.6%)  
Taburculuk (şifa) 659 (100%) 382 (100%) 277 (100%)  

Gis:gastrointestinal sistem, HPB: hepatopankreatikobilier. 
 
 

Tablo 2. Elektif malign vakaların demografik ve klinik özellikleri. 

 Total 
(n=102) 

Pandemi Öncesi 
(n= 76) 

Pandemi Dönemi 
(n=26) 

P değeri 

Yaş (yıl) 52.4 ± 13.9 52.8 ± 14.2 51.3 ± 13.1 0.630 
Cinsiyet (Kadın) 78 (76.5%) 59 (77.6%) 19 (73.1%) 0.636 
Hastanede kalış süresi (gün) 4.5 (1-49) 5 (1-38) 4 (2-49) 0.409 
Primer malignite    0.565 
  Alt gis 22 (21.6%) 14 (18.4%) 8( 30.8%)  
  Üst gis 5 (4.9%) 4 (5.3%) 1 (3.8%)  
  Meme-endokrin 74 (72.5%) 57 (75%) 17 (65.4%)  
  HPB 1 (1%) 1 (1.3%) -  
Taburculuk (şifa) 102 (100%) 76 (100%) 26 (100%)  

Gis:gastrointestinal sistem, HPB: hepatopankreatikobilier. 
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TARTIŞMA 

COVID-19 pandemisinde diğer branşlar gibi 
genel cerrahi kliniği de gerek asistan eğitimi, 
gerekse elektif cerrahi vakaların alınamaması 
açısından olumsuz etkilenmiştir. 20 Mart 2020 
tarihinde sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelge ile elektif cerrahi vakalar anestezi ve 
cerrahi stres nedeni ile artmış enfeksiyon riskin-
den dolayı ertelenmiştir. Acil cerrahi ve onkolojik 
cerrahi vakaların yönetimiyle ilgili olarak, ameliyat 
geciktirme seçenekleri, elektif operasyonların 
aksine, morbidite ve mortalitede dramatik artışa 
neden olabilir. Bu yüzden sadece acil cerrahi ve 
onkolojik cerrahi vakaların ameliyata alınmasına 
izin verilmiştir (7, 8).  

Ayrıca laparoskopik vakalarda açık cerrahi ope-
rasyonlara göre, cerrahi ekibe COVID-19 bulaş 
riskinin daha yüksek olduğunun tespit edilmesi 
üzerine laparoskopik cerrahilerin ertelenmesi 
veya negatif basınçlı özel odalarda özel ekipman-
lar ile alınması önerilmiştir (9, 10).  

Pandemi döneminde elektif vakaların ertelenmesi 
ve poliklinik hasta sayısının düşürülmesi hastane 
gelirlerinde azalmaya neden olmuştur. Tüm elek-
tif girişimlerin ertelenmesi özellikle eğitim hasta-
nelerinde bir önceki yıla göre %50 ye varan 
oranda gelir azalmasına neden olmuştur. Bazı 
üniversite hastanelerinde 2020 yılının ilk çeyre-
ğindeki cerrahi girişim geliri, 2019 yılının aynı 
dönemine göre yarı yarıya düşmüştür (11). 

Bu dönemde çalışanların hastane gelirlerinden 
ödenen döner sermaye gelirleri devlet tarafından 
güvence altına alınarak büyük risk altında özveri 
ile çalışan sağlık personelinin mağduriyeti önlen-
miştir. Elbette hastane gelirlerinin azalıp gider-
lerin artması kamuya ek yük getirmektedir.  

Cerrahi eğitimin usta çırak ilişkisine dayanan 
pratik eğitimi de pandemi döneminde elektif vaka-
ların ertelenmesi ile asistan eğitiminde gerileme-
ye neden olmuştur. Pandemi nedeni ile yapılan 
görevlendirmeler, eğitime verilen ara, azalan 
cerrahi poliklinik ve elektif tedavi uygulamaları, 
cerrahi branşlarda tıpta uzmanlık öğrencilerinin 
teorik ve pratik eğitimlerinde geri kalmalarına 
neden olmuştur. 

Acil cerrahi vakaların yönetiminde Amerikan 
Cerrahlar Birliği yayınladığı; COVID-19 pande-
misi Sırasında Triyaj Rehberi’nde; COVID-19 

pozitif olduğu veya COVID enfeksiyonu icin 
yüksek klinik şüphesi olduğu bilinen hastalar için, 
eğer mümkünse, non-operatif tedavi tercih edil-
mesini önerir. Bu hastalarda ameliyat gerekirse, 
uygun koruyucu ekipman kullanılmalı ve sağlık 
ekibini korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Prosedür veya operasyonun geciktirilmesi hasta-
nede kalış süresini uzatacak, daha sonra 
hastaneye yatış olasılığını artıracak veya hastaya 
zarar verebilecekse prosedürler ve ameliyatlar 
gerçekleştirilmelidir. Bu rehberde cerrahi bir 
durumun konservatif yönetiminde başarısız olun-
ması durumunda, gelecekteki kaynak kullanımını 
azaltmak için ameliyat tekrardan düşünülmelidir 
diye önermede bulunulmuştur (12). Pandemiyle 
savaşırken diğer yandan cerrahi acillerini unut-
mamak ve geri planda tutmamak çok önemlidir. 
COVID-19 mortal olduğu kadar genel cerrahi acil 
vakaları da zamanında müdahale edilmediğinde 
mortaldir. Bu yüzden halk acil durumlar açısından 
doğru bir şekilde bilgilendirilip yönlendirilmelidir. 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 180000 yeni kanser 
vakası tanısı konulmaktadır (13). Pandemi ile 
mücadele ederken kanser hastalarının medikal 
ve cerrahi tedavileri geciktirilmemeli, hastalar 
hastalıklarının ciddiyeti ve tedavisi hakkında 
bilgilendirilmelidir (14).  

Çalışmamızda pandemi dönemindeki 3 aylık 
dönem ile pandeminin olmadığı 2019 yılının aynı 
3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda ertelenme 
olmamasına rağmen acil cerrahi ve elektif onko-
lojik cerrahi vakalarında belirgin azalma gözlen-
miş, hastanede yatış sürelerinde ise istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır ve hasta-
larda postopreratif erken dönem mortalite ve 
COVİD-19 pozitifliği gözlenmemiştir. Ülkemizde  
buna benzer bir çalışmada elektif, acil ve 
onkolojik cerrahi vakalarda belirgin azalma ve 
hastane yatış süresinde artış gözlenmiştir (15). 
Benzer şekilde İskoçya’da yapılan bir çalışmada 
acil cerrahiye alınan hasta sayısında %54 azalma 
gözlenmiştir (16). İtalya'da yapılan bir çalışmada 
ise cerrahi vakaların sayısının önemli ölçüde 
azaldığı ve vakaların büyük kısmını (% 74) acil 
vakaların oluşturduğu belirtilmiştir (17). 

İngiltere’de yapılan bir çalışmada acil cerrahi 
operasyona alınan 100 hastadan 5’inde postope-
ratif solunum komplikasyonu geliştiği, 5 hastanın 
ise sadece 3’ünde COVİD-19 pozitifliği saptan-
dığı, hastaların medikal tedavi ile düzeldiği ve 
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mortalite gözlenmediği belirtilmiştir (1). Bizim 
çalışmamızda ise cerrahi geçiren hiçbir hastamız-
da postoperatif Covid-19 pozitifliği gözlenme-
miştir.  

Alınan radikal önlemler, servis yataklarının ve 
yoğun bakım yataklarının çoğunluğunun COVİD-
19+ hastalara ayrılması, sokağa çıkma yasağı ve 
halkın hastalığa yakalanma korkusu gibi nedenler 
acil cerrahi ve elektif onkolojik cerrahi hastala-
rının hastaneye başvurularında azalmaya neden 
olmuştur. Ayrıca kanser tarama programlarının 
salgından dolayı sekteye uğraması onkolojik 
vakalara erken dönemde konulan tanıların 
azalmasına sebebiyet vermiştir (18, 19). 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışma göstermiştir ki gerekli önlemler 
alındığında hiçbir hastamız geçirdiği cerrahi 
operasyondan dolayı COVİD-19 hastalığına 
yakalanmamıştır. COVİD-19 pandemisi tüm dün-
yayı her yönden olumsuz etkilemiştir. Salgının 
önlenmesi ve tedavisi için mücadele edilirken 
tedavi edilmediği ya da tedavisi geciktirildiği 
takdirde artmış morbidite ve mortaliteye neden 
olabilecek acil cerrahi, elektif onkolojik cerrahi 
hastaları hastalıkları hakkında bilgilendirilmeli ve 
eğitilmeli, salgın nedeni ile hastaneye gelmeleri 
geciktirilmemelidir. Sağlık yönetimimiz ise 
COVİD-19 olmayan, diğer riskli grup hastalarımız 
için steril uygun koşulların sağlandığı hastaneler 
oluşturmalıdır. 
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