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FİLYASYON ALGORİTMASI 

FAVİPİRAVİR 
2x1600 mg –yükleme-  

2x600 –idame-  toplam 5 gün 

HİDROKSİKLOROKİN  

2x200mg   5 gün 
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ÖRNEK ALINIR 

KOMPLİKE HASTA MI?    
 Ağır semptomları ve 
komorbiditesi var mı? 
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YÖNLENDİRİLİR 

İLAÇ BASLANIR 

FAVİPİRAVİR 
2x1600 mg –yükleme-  

2x600 –idame-  toplam 5 gün 

HİDROKSİKLOROKİN  

2x200mg   5 gün 

ÖRNEK ALINIR 

KOMPLİKE HASTA MI?    
 Ağır semptomları ve 
komorbiditesi var mı? 

ilaç Adı Günlük Dozu, Verilme Yolu Tedavi Süresi 

(gün) 

Hidroksiklorokin 200 mg tablet  

  

VE / VEYA  

  

Favipiravir2 200 mg tablet 

2x200 mg tablet, 

  

  

oral 2 x 1600 mg yükleme,  

2 x 600 mg idame 

5 gün  

  

  

5 gün 

ilaç Adı Günlük Dozu Verilme Yolu Tedavi Süresi 

(gün) 

Hidroksiklorokin 200 mg tablet  2x1 mg tablet 5 gün (Toplam 10 tablet) 

Favipiravir 200 mg tablet İlk gün oral 2 x 8 tablet yükleme,  

2.-5. günler 2 x 3 tablet  

İlk gün 16 tablet, 

2-5 gün 24 tablet 

Toplam 40 tablet 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
1. Filyasyon aynı şekilde tam ve eksiksiz yapılmaya devam edecektir. Filyasyon, FİTAS üzerinden ve internet olmayan yerlerde zorunluluk halinde HSYS üzerinden yapılacak ve kapatılacaktır.  
2. Filyasyon yapılan pozitif vakanın tüm temaslılarından sürüntü alınacak ve merkez numune kabule gün içerisinde gönderilecektir. FİTAS üzerinden numune alımına izin verilmesi 
beklenmekte, muhtemelen hafta içi açılacaktır. Ama o zamana kadar rezerv barkod ile bile olsa temaslılardan numune alınması yapılacaktır. 
3. Evde pozitif vakalar ve semptomlu temaslılarına ilaç tedavisi başlanılacaktır. İlaç tedavisi için ilaçlar numune kampüsü içerisinden haftalık ihtiyaca göre alınacaktır. (ecz. Fatih Kodalak).  
4. İlaç filyasyon ekipleri tarafından filyasyon esnasında numune alımından sonra hastalara verilecektir.  
5. İlaç tedavisi tekli veya ikili şeklinde olacaktır.  
6. Tekli tedavi sadece hidroksiklorokin (plaquanel) olarak, ikili tedavide de buna favipravir eklenecektir.  
7. Pozitif olup 18 yaş üzeri, semptomsuz olanlara sadece hidroksiklorokin, öksürük veya kas ağrıları gibi her türlü semptomu olan ama komplike olmayan riskli olmayan grup hastalara ikili 
tedavi başlanılacaktır.  
8. Temaslılardan 18 yaş üzeri olup, semptomsuz olanlara ilaç başlanılmayacak, semptomları olanlara ikili tedavi başlanılacaktır.  
9. Her iki grupta pozitif veya temaslı olup ağır semptomları olanlar ve komorbiditesi olanlar ileri tedavi ve tetkik için hastaneye yönlendirilecektir.  
10. Gene her iki grupta 18 yaş altı olanlara herhangi bir tedavi başlanılmayacaktır. Semptomları varsa gene başlamıyoruz. Ağır olduğunu düşünüyorsak hastaneye göndereceğiz.   
11. Numune alma işlemi filyasyon tamamlandıktan sonra yapılacaktır.  
12. İlaç başlanması halinde hsys üzerinden ilçe tarafından süreç başlatılması yapılacak ve verilen ilaç sisteme kaydedilecektir.  
13. Hastalar aile hekimleri tarafından izlenirken önceden semptomu olmayıp yeni semptom gelişenlere de ilaç tedavisi aynı şekilde başlanılacaktır. Bu nedenle aile hekimlerinin izlemlerini yapmaları ve 
gelişme olması halinde ilçeye haber vermeleri sağlanmalıdır. 
14. İlaç kullansa da herhangi bir sebeple semptomları ağırlaşan hastalara 112 veya başka bir vasıtayla hastaneye gitmeleri bilgisi verilecektir.  
15. Daha önceden kendisi hastaneye gidip ilaç tedavisi başlanılmış hastalara tekrar ilaç başlanılmayacak, eksiği varsa tamamlanacaktır.  
16. Filyasyon esnasında hastanede olan hastaların tedavisi hastane tarafından zaten verilecektir 
17. Hastanelerde de pcr sonucu bekletilmeden ilaç tedavisi başlanılmış hastalar olabilecektir. Bu durum sorgulanmalıdır.  
Bu uygulamaya yarın itibariyle başlanılmış olacaktır. 
Ekiplerde ihtiyaçların personel Hizmetleri ve destek Hizmetleri aracılığı ile hızlıca karşılanması, araç desteği için kaymakamlıklardan da destek alınması, çalışmanın eksiksiz ve zamanında yapılması 
sağlanmalıdır.  
Favipravir ilaç kullanımı:  
1.gün 2x8 yükleme dozu 
2.-5.lerde 2x3 toplam 40 tablet. Bir kutuda 40 tablet var, hastaya bir kutu verilecek ve tarif edilecek. Beklenen bir yan etkisi yok. Ancak; 
Hamileler kontrendike, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlara ilaç başlanılmayacak ve hastaneye yönlendirilecektir.  
Emziren  anneler ilaç aldıkları sürece emzirmeyeceklerdir. 
Hidroksiklorokin kullanımı: 
2x1 tablet 5 gün boyunca. Hastaya bu ilaçtan 10 tablet verilecek. Bir kutuda 30 tablet var. Bir kutu 3 hastaya yeterli oluyor 5 gün 2*1 olduğu için. 
Kalp hastalarına ve aritmileri olanlara verilmemesi gerekir. 

 

EKİPLERİMİZ FİLYASYONUN HER AŞAMASINDA KENDİ 
İLÇELERİ İÇİN TANIMLANMIŞ ENFEKSİYON 
HASTALIKLARI UZMANLARINA DANIŞABİLİR LER 
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SEMPTOMLU VEYA SEMPTOMSUZ 18 YAŞ ALTI 
VAKALARA/TEMASLILARA İLAÇ 
BAŞLANMAYACAKTIR 

KOMORBİD 
HASTALIKLAR:  

Kardiyovasküler 
Hastalıklar,  

DM 
HT 

Kanser 
Kronik Akciğer 

Hastalıkları  
İmmunsüpresif  

Durumlar 


