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METİN BÖLÜMÜ 

Rapor 

 

 تقرير األطروحة النهائي 

اخترتها،  التي  المقالة  بفضل  لي.  بالنسبة  فريدة  تجربة  كانت  لقد  بي.  الخاصة  التخرج  أطروحة  مهمة  أكملت  لقد 

 مشرفتيو، وأدوات الترجمة التي استخدمتها والموارد التي استخدمتها، أكملت هذه العملية بسعادة بالغة. كان  مشرفتيو

مفيدًا جدًا في هذا الصدد. لقد استفدت منه في كل مادة. لقد حاول دائًما اإلجابة على أسئلتي بشكل صحيح. كان دائما  

 قة.يبحث لنا. لقد حاول جاهدا أن يعطينا معلومات دقي 

عندما بدأت في البحث عن مقال ألطروحة التخرج، كانت لدي فكرة عن كيفية اختيار مقال. لهذا السبب ال أستطيع أن 

. كنت أفكر في ترجمة مقال طبي. أنا أعتبر نفسي Dergiparkأقول أنني كنت أعاني من صعوبة. اخترت المقال من  

تخرج هذه، أعتقد أنه سيكون لدي إتقان أفضل في الترجمة  على استعداد ودراية في هذا المجال. بفضل أطروحة ال

إلى   التحدث  أنا أحب  المجال.  أتقدم في هذا  أكبر عندما  المجال. سأشعر بسعادة  الطبية. أحلم بالمضي قدما في هذا 

 الناس. أحب التواصل مع الناس وجًها لوجه. لهذا السبب اخترت مقااًل حول ترجمة المجتمع. 

 

من المقاالت الطبية. اعجبني البعض منهم كثيرا كان من المهم بالنسبة لي أن يكون لدي الكثير من لقد وجدت الكثير  

المصطلحات الطبية في المقالة. لهذا السبب، فكرت في أي مقالة سأتعلم هذه المصطلحات أكثر من غيرها. كانت لغة  

 . ألن هناك الكثير من المصطلحات الطبية.المقاالت صعبة بعض الشيء. يصعب فهم لغة المقاالت الطبية إلى حد ما

كنت أرغب في اختيار مقال أعتقد أنه سيضيف شيئًا لي في اختيار المقالة. أردت أن يكون المقال الذي ترجمته قدوة 

لي ولألشخاص اآلخرين الذين يرغبون في االستفادة في هذا المجال. لهذا السبب بدأت عملية الترجمة بعناية فائقة.  

المستشفيات، ال يوجد مترجمون لديهم معرفة كافية. لهذا السبب، أعتقد أن المرضى األجانب يعيشون دائًما    خاصة في

 بعالمة استفهام في أذهانهم. أعتقد أنه يجب علينا بذل الكثير من الجهد إلزالة عالمة االستفهام هذه.

أريدها التي  المقالة  نوع  أعرف  كنت  مقالتي.  اختيار  في  صعوبة  أجد  مقدمة لم  من  المستوحاة  مقالتي  اخترت   .

INTA207  .في دورة الترجمة المجتمعية التمهيدية،  في دورة الترجمة االجتماعية التي أخذناها في الصف الثاني

تعلمنا أي نوع من المترجمين يجب أن نكون وكيف يجب أن نترجم في أماكن مثل المحاكم والمحاكم ومراكز الشرطة 
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لهجرة. بفضل هذه الدورة التي التحقت بها، وضعت بعض الخطط لحياتي المهنية في ذهني.  والمستشفيات وإدارة ا 

فكرت ألول مرة في فكرة الترجمة في المستشفى عندما أخذت هذه الدورة. احتوى محتوى الدورة على معلومات حول 

 مصطلحات المرض المختلفة وما يجب مراعاته للترجمة الصحيحة لهذه األمراض.

 

تي في التقدم في مجال الطب في حياتي المهنية هو عدم وجود مترجم يتمتع بمعرفة كافية في هذا المجال.  سبب رغب

وأسماء  المصطلحات  هذه  محتويات  ومعرفة  فهم  الضروري  من  ذلك،  ومع  المصطلحات.  من  العديد  حفظ  يجب 

المجال. لهذا السبب اخترت    األمراض واألسباب. من الواضح أنها صعبة وهناك العديد من أوجه القصور في هذا

 اختيار مقال طبي. 

أثناء اتخاذ قرار بشأن مقالتي، ذهبت إلى أماكن يمكنني العثور فيها على مصادر عربية. جعلت الكتب العربية عملي  

أسهل. كان هناك كتاب كنت أبحث عنه على وجه الخصوص. لقد بحثت حقًا عن هذا الكتاب. الكتاب الذي رأيته في 

دني كثيًرا. لهذا السبب أردت شراء هذا الكتاب. بحثت  ساع  INTA207 دورة الترجمة الشفوية التمهيدية للمجتمع   

بسهولة. بالترجمة  سأقوم  أنني  اعتقدت  هذا،  بفضل  أخيًرا.  الكتاب  ووجدت  مكان  كل  التي   في  المقال  لغة  تكن  لم 

  سأترجمها ثقيلة للغاية. على الرغم من أن المقالة التي كنت سأترجمها كانت مقالة طبية، إال أن اللغة لم تكن صعبة 

 للغاية. لهذا السبب، لم أكن أعتقد أنني سأجد صعوبة في ترجمة المقال الذي كنت سأترجمه.
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نظًرا ألنني أردت أن أصبح مترجًما مجتمعيًا في حياتي المهنية، اخترت اختيار مقال طبي. يجب أن يكون لدى المترجم  

ترجم مجهز جيدًا لمساعدة الناس حقًا. نظًرا ألنني  إلمام بسيط بالقضايا المتعلقة بجميع مجاالت الحياة. يحتاج إلى م

كنت أرغب في التقدم في المجال الطبي، فقد اخترت مقالتي لصالح مقال طبي يسمى حاالت الطوارئ الطبية التي 

 أثناء الطيران. COVID-19يمكن مواجهتها أثناء الطيران واحتياطات 

كانت موضوًعا حاليًا. يتم شرح االحتياطات التي يجب أن نتخذها ضد لقد جعلني سعيدًا جدًا ألن المقالة التي اخترتها  

 األمراض المعدية ، والتي هي على جدول أعمالنا جميعًا اليوم. نحن بحاجة إلى أن نكون مدركين لهذا.

إلى   المقال، أرسلت مقالتين إضافيتين  إلى جانب هذا  بالكامل.  المقالة التي اخترتها   مشرفتيوبادئ ذي بدء، قرأت 

للمراجعة. لقد اتخذنا قراًرا بشأن هذه المقالة بدعم ومشورة أستاذي. هناك الكثير من المصطلحات التي اخترتها في  

هذا المقال. اعتقدت أن القواميس وأدوات الترجمة التي كنت أفكر في استخدامها لن تكون كافية، وفكرت في الحصول  

 لية مثيرة للغاية بالنسبة لي.على مساعدة من طبيب أعرفه. كانت هذه العم

كان هناك أيًضا قسم ملخص لهذه المقالة الذي اخترته. كان أحد الملخصات باللغة التركية. لغة التلخيص األخرى كانت 

باللغة اإلنجليزية. كال الملخصين متماثالن. هذان الملخصان، اللذان كانا متشابهين، كانا بلغتين مختلفتين فقط. بدالً من  

اللغة العربية.  ترجمة   للمقال إلى  التركي فقط. ال توجد ترجمة  الملخص باللغة اإلنجليزية، فضلت ترجمة الملخص 

تعتبر المقاالت المترجمة غير صالحة. لهذا السبب اخترت مقاالً بدون ترجمة. نظًرا ألنه موضوع جديد وحديث، لم 

 أكن أتوقع أن يكون له ترجمة. 
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القواميس  العديد من  لقد بحثت في  التي سأستخدمها. أعددت كل شيء.  الموارد  المقالة، حددت جميع  البدء في  قبل 

أيًضا الكثير من األبحاث من أجلي. منذ أن كنت سأقوم بترجمة مقال طبي،   مشرفتيو الطبية على اإلنترنت. أجرى  

 د قرأت مقاالت أخرى.اعتقدت أنني يجب أن أعرف لغة الطب أيًضا. لهذا السبب، لق

 تأبحث  تيترجمة البالبحثت في أسماء األمراض المذكورة في المقال الذي اخترته في صور جوجل. لم يكن مكافئ  

مهمتي سهلة للغاية. تمكنت من العثور    Googleمتوافقًا تماًما. لهذا السبب، جعلت صور    Googleمع ترجمة    اعنه

أكبر بعد إجراء بحث مشترك على الصور. الكلمة بالصورة أدناه هي كلمة  على النظير المستقبلي المناسب بسهولة  

JET LAG تمكنت من العثور على الكلمة الصحيحة لهذه الكلمة بفضل صور .Google. 

 

 

 

تحتوي المقالة التي اخترتها على كلمات بها أخطاء إمالئية في لغتها المصدر. تسببت هذه الكلمات في تشويه النص. 

األخطاء في بعض األماكن ال تسبب سوء الفهم. أعتقد أنه ال ينبغي تجاهل هذه األخطاء. لم أقم بتحريره ألنني أعلم أنه 

لنص الذي ترجمته ، قمت بتحرير هذه األخطاء. حدث تغيير أو  ليس من الصحيح التدخل في النص المصدر. في ا 

انقطاع في المعنى بسبب بعض األخطاء. ترجمة جوجل لألسف ترجمت بعض الكلمات التي بها أخطاء إمالئية دون 
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محررة بطريقة  الترجمة  نص  على  وافقت  لقد  الحقًا.  بتحريره  قمت  السبب،  لهذا  الصدد.  هذا  في  . تعديل 

 

مقدمة إلدارة المشروع. قام هذا    TRA210، أداة الترجمة التي تعلمناها في  Smartcatميل مقالتي إلى  لقد قمت بتح

البرنامج بتقسيم المقالة بالتساوي إلى أقسام. لقد أنشأت أيًضا مسرد المصطلحات الخاص بي في نفس المكان. لم أكن 

لمقالة طبية. نظًرا ألن بعض الكلمات لها معاني   بحاجة إلى أي برنامج آخر. يعد إنشاء مسرد مصطلحات مهًما جدًا

 أخرى، فقد سهل علي تجنب االنفصال الداللي. 

المقال الذي اخترته كان له أيًضا موقع ويب. لهذا السبب، كان علي إنشاء ارتباط. يجب أيًضا ترجمة الروابط بدقة إلى  

ا لروابط في نص الترجمة بشكل صحيح. نص الترجمة. تحدتني سمارت كات في هذا الصدد. لم أتمكن من وضع 

اضطررت إلى التعديل يدويًا بعد االنتهاء من الترجمة. الروابط في الجزء الرابع التي تراها في الصورة أدناه كانت  

صعبة للغاية بالنسبة لي. انعكست هذه الصعوبة في تقرير مراقبة الجودة الخاص بي، لكن ال ينبغي وصفها على أنها  

 بب، ذكرت في تقرير مراقبة الجودة أن هذا ليس خطأ.خطأ. لهذا الس
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تترجم كلمة "قناع" في المقال إلى اللغة العربية بطريقتين. أحدهما قناع طبي واآلخر قناع يوضع على الوجه ألغراض  

التي تعلمتها في دورة الترجمة اآللية   ، حصلت على مساعدة من برنامج  TRA325التجميل والعناية. بالمعلومات 

أحيانًا كلمة القناع بمعناها الطبي، وأحيانًا بمعنى الرعاية. في  Google. تستخدم Google Translateلترجمة من ا

 . Googleهذه المرحلة، واجهت صعوبة في ترجمة 
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القناع الطبي مناسب للمقال، فقد أضفت هذا المصطلح إلى المسرد. بهذه الطريقة، حاولت منع   نظًرا ألن مصطلح 

 . Google Translateنقص المعنى عندما أستخدم ترجمة 

المسافات قبل الفواصل بعد الترجمة. يعتبر هذا أيًضا خطأ. في هذه المرحلة، جعلت   Googleومع ذلك، تضع ترجمة  

مهمتي صعبة. لقد أضفت هذه المصطلحات إلى مسرد المصطلحات الخاص بي. بهذه    Googleلترجمة من  خدمة ا

 الطريقة، كنت أهدف إلى تسهيل عملي. فكتبت الكلمات ومعادالتها الصحيحة دون أي لبس أو أخطاء.

ترجمة هي نفسها، سمارت كات، البرنامج الذي استخدمته، أخطأ في أن النص المصدر وعالمات الترقيم في نص ال

على الرغم من أن بعض أجزاء الترجمة ال ينبغي اعتبارها خطأ. أضفت الصورة أدناه. هذا ليس خطا. ال ينبغي أن 

 ينظر إلى هذا على أنه خطأ. لقد أبلغت تقرير مراقبة الجودة الخاص بي أن هذا ليس خطأ ويجب تجاهله. 
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ي صعبة. ألنه كانت هناك جمل غير مكتملة. قد تسبب هذه جعلت بعض الشرائح المقسمة إلى سيمارت كت وظيفت

الجمل البلبلة أثناء ترجمتها. حاولت الجمع بين الشرائح. لم أتمكن من دمج المقاطع. لهذا السبب، قمت بترجمة المقطع 

د انقطاع في  الذي سيتزامن مع نهاية الجملة إلى المقطع الذي يتوافق مع بداية الجملة. لذلك أردت التأكد من عدم وجو

االتصال. بعد االنتهاء من الترجمة ، قمت بتحريرها يدويًا على النص المترجم. تم تسجيل هذه األجزاء كأخطاء في  

تقرير مراقبة الجودة. لقد ذكرت في تقرير مراقبة الجودة أن هذه األجزاء ليست معيبة. كما كتبت في التقرير أنه يجب 

 تجاهلها.

 

ه، كانت هناك مقاطع لم تكتمل بنقطة. لقد جمعت هذه في جزء واحد. اضطررت إلى ملء  كما ترى في الصورة أعال

هذه األجزاء لتجنب أي أجزاء مفقودة على سيمارت كت. لقد قمت بتحرير هذه الحالة يدويًا الحقًا. ال تعتبر الترجمة 

ء ممتلئة. في نفس الوقت، يجب مكتملة في حالة وجود أجزاء غير مؤكدة. لهذا السبب، يجب أن تكون جميع األجزا

 الموافقة على جميع القطاعات.

ال يمكن أن تُكتب الكلمات الكبيرة المكتوبة باللغة التركية في المقالة بأحرف كبيرة في اللغة العربية. لهذا السبب، لم  

عريض. عندما    أفعل أي شيء لإلشارة إلى األماكن التي يجب كتابتها بشكل كبير. اعتقدت أنني يجب أن أكتب بخط

 نظرت الحقًا، كانت بعض الكلمات بالخط العريض. لم أكتب بخط عريض لتجنب أي ارتباك في الدالالت. 
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أدوات ترجمة مختلفة  لقد استخدمت  الخاص بي.  المصطلحات  إلى مسرد  المصطلحات  كبيًرا من  لقد أضفت عددًا 

على المصطلحات الصحيحة وما يعادلها بالضبط.    للعثور على هذه المصطلحات. لقد أجريت الكثير من البحث للعثور

النظام بعض  الكلمات التي تعني نفس الشيء. بهذه الطريقة، أردت تجنب مشاكل الترجمة. أظهر  كما كتبت بعض 

هذا   لتجنب  بي  الخاص  المصطلحات  إلى مسرد  المصطلحات  الكثير من  أضفت  لقد  السبب.  لهذا  كأخطاء  األجزاء 

 صورة مرئية لبعض المصطلحات التي كتبتها في مسرد المصطلحات أدناه. الموقف. لقد قمت بإضافة

 

 

هذه  واجهت  عندما  تكن صحيحة.  لم  المصطلحات  بعض  جوجل.  لترجمة  المقابلة  المصطلحات  بعض  وجدت  لقد 

في  الصعوبات  الكثير من  اإلنترنت. واجهت  على  المصطلحات  قواميس  الفور عن عينة من  المشكلة، بحثت على 
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المرحلة، اتصلت  العثو في هذه  األمراض.  أسماء  التي مشرفتيور على بعض  القواميس  إلّي مصطلح  أرسل  . كما 

وجدها. كانت قواميس المصطلحات التي شاركها معي أستاذي االستشاري مفيدة جدًا بالنسبة لي. لقد استخدمته مع 

 مصطلح قواميس وجدت نفسي. 

الخاص بي مع الناس. لهذا السبب، أريد أن يجعل الناس عملهم أسهل أثناء  أريد أيًضا مشاركة مسرد المصطلحات  

 إجراء البحوث حول هذا الموضوع. حاولت إعداد مسرد المصطلحات بعناية ألنني أردت أن يستفيد منه الجميع.

المجتمعية   لقد أضفت صورة مسرد المصطلحات الذي أستخدمه أدناه. سيساعدني هذا القاموس كثيًرا في مجال الترجمة

 وفي مجال الترجمة الطبية. آمل أن يكون المسرد الذي أعددته مفيدًا ألولئك الذين سيستفيدون أيًضا. 

 

بفضل المسرد الذي أضفت صورة له، تمكنت بسهولة من العثور على مرادفات للعديد من المصطلحات الطبية التركية 

ذلك، تمكنت من معرفة معاني المصطلحات. ألن الشخص الذي أعد  والعربية واإلنجليزية في مقالي المترجم. ومع  

المصطلحات  معاني  بكتابة  المسرد  أعد  الذي  الشخص  قام  بالكلمات.  األمراض  تعنيه  ما  ببساطة  يكتب  لم  المسرد 

 وتفسيرات األمراض معًا. في هذه الحالة، أصبحت وظيفتي أسهل. 

أثناء الترجمة باستخدام سيمارت كت. إحدى الصعوبات التي لقد ذكرت أيًضا أعاله أنني واجهت بعض الصعوبات  

واجهتها كانت النسبة المئوية للتعبيرات. تمت كتابة بعض التعبيرات المئوية بين قوسين. تم إنشاء مسافة آلية قبل النسبة  

راجعت األرقام المئوية للتعبيرات المكتوبة بين قوسين. حاولت إصالح هذا الموقف ولكن لألسف لم يحدث ذلك. كما ت
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أو الكلمات التي كانت تُكتب باستمرار. لهذا السبب، قمت بتحرير هذه المساحات اإلضافية بعد تنزيل نص الترجمة. 

ظهر هذا الموقف كخطأ في تقرير مراقبة الجودة الخاص بي. ذكرت أن هذه ليست أخطاء. أضفت أن هذا الموقف 

 اص بي.شيء يمكن تجاهله في تقرير مراقبة الجودة الخ

خالل عملية الترجمة، واجهت صعوبة في البحث عن المرادفات العربية لبعض الكلمات. التقيت بالمترجمين الذين 

للترجمة وإدارة المشاريع والمعلومات التي قدمها لي   TRA403سيساعدونني في المعلومات التي تلقيتها في دورة  

في هذا المجال. األشخاص الذين لم يكملوا قسم الترجمة والترجمة   أستاذي. يوجد عدد قليل جدًا من المترجمين الفوريين

 الفورية يحاولون أيًضا الترجمة. لهذا السبب، من الصعب جدًا العثور على معلومات دقيقة وموثوقة.

 

لقد ذكرت أعاله بعض المشاكل التي واجهتها أثناء الترجمة. مشكلة أخرى أواجهها هي خطأ عالمات الترقيم، كما  

أينا في المقطع السابع والعشرين. في الواقع ال توجد أخطاء هنا. بمعنى آخر، ال يمكن قبول هذا الموقف على أنه  ر

خطأ. في اللغة العربية، يذكر أن المسافة مطلوبة بعد األقواس. ال توجد مثل هذه القواعد. سيكون من الخطأ ترك مسافة  

 الخطأ هنا وجود خطأ هنا. بعد القوس األصلي. لهذا السبب، ال تعني عالمة
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يوجد تحذير خطأ في الصورة التي أضفتها أعاله. تم العثور على تنبيه الخطأ هذا في الجزء األربعين. على الرغم من  

أنه مكتوب بشكل صحيح، إال أنه ينص على أن الكلمة المكتوبة خطأ. الكلمة المحددة كخطأ هي كلمة طبية خاصة. تم  

وح. في السطر التالي، تمت كتابة اختصار الكلمة. تم قبول هذه النسخة المختصرة كخطأ من تهجئة هذه الكلمة بوض

قبل سيمارت كت. لقد أضفت أن هذا الموقف ليس خطأ في تقرير مراقبة الجودة الخاص بي. لقد كتبت أن هناك موقفًا  

 يجب تجاهله في تقرير مراقبة الجودة الخاص بي.

الجداول.   المرض في هذه  المرض وأعراض  اخترتها. تمت كتابة شروط  التي  المقالة  في هذه  كانت هناك جداول 

حاولت توخي الحذر من حيث عدم وجود أي معنى في الجداول. 
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هو عدم كتابة األرقام المكتوبة في   مشرفتيولقد أضفت الجداول المكتوبة باللغتين أعاله. كان قرارنا المشترك مع  

الجدول باللغة العربية. لقد أضفت األرقام بنفس الطريقة. لم تكن هناك مشكلة مع الطاوالت. لقد واجهت بعض المشاكل 

 العناوين العربية. حدث انحراف للصورة في الرؤوس. مع مظهر لوحاتك. حدثت بعض األعطال أثناء تحرير

كانت إحدى المشكالت التي واجهتها في مقال أطروحة التخرج هي وجود اختالف في اللغة. اللغة العربية هي لغة  

  تكتب من اليسار إلى اليمين. لها قواعد معينة داخل نفسها. اللغة التركية هي لغة مكتوبة من اليمين إلى اليسار. لها 

قواعد معينة داخل نفسها. اللغتان اللتان ذكرتهما، التركية والعربية، مختلفتان تماًما عن بعضهما البعض. توجد فروق 

خاصة بين عالمات الترقيم المستخدمة في النصوص والنثر والقصائد والنصوص التثقيفية. تنطبق هذه االختالفات 

ال؛ عند كتابة آالف األرقام باللغة العربية، يتم وضع فاصلة بينهما.  على كلتا اللغتين اللتين ذكرتهما. على سبيل المث

ليس هذا هو الحال في التركية. هذه اآلالف من األرقام المكتوبة مفصولة بالنقاط. بتعبير أدق، سيكون من الصحيح 

 وجود نقطة بين آالف األرقام.
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سيمارت كت هذا كخطأ. هذا ليس خطا. لقد ذكرت في واجهت هذه المشكلة في المقالة التي قمت بترجمتها. أظهر  

 تقرير مراقبة الجودة أن هذا ليس خطأ. لقد كتبت بوضوح أن هناك حالة يجب تجاهلها.

نقطة أخرى أود أن أذكرها تتعلق بعنوان المقالة التي قمت بترجمتها. لقد أنهيت ترجمتي بالكامل. لقد قمت بتنزيل  

ة. بعد التنزيل قمت بمراجعة الترجمة التي قمت بها. عنوان المقالة التي قمت بترجمتها  ترجمة مقالتي من برنامج الترجم

لم يكن كامالً. نظرت إلى برنامج الترجمة مرة أخرى. لم يكن هناك نقص في برنامج الترجمة. بعد ترجمة المقال، 

كن من تعديل جزء العنوان غير الصحيح  أردت تحريره يدويًا. لكن التحرير اليدوي ال يمكن أن يتم. لهذا السبب، لم أتم

عن هذا الوضع. كما قال إن علي أن أذكر هذا   مشرفتيوللمقال. كان علي أن أكتب هذا الموقف في تقريري. أخبرت  

 الخطأ في تقريري.
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أود أن أريكم مثااًل آخر على برنامج الترجمة الذي أستخدمه حيث يظهر كخطأ وليس خطأ. يمكن أن تكون بعض  

ء العلم باللغة التركية من أصل أجنبي. بعض الكلمات األجنبية ليس لها معادالت تركية. لهذا نكتب هذه الكلمات  أسما

بأحرف التينية. لذلك نحن ال نحاول ترجمته إلى التركية. ألننا نعلم أن بعض الكلمات هي كلمات خاصة. هذه الكلمات 

الشيء ينطبق على اللغة العربية. هذا هو الحال أيًضا في المقطع ليس لها نظير محدد في اللغة التي نتحدث بها. نفس  

أيًضا   كتبت  السبب  لهذا  نظير عربي.  لها  ليس  المكتوبة  الكلمات  أعاله.  الذي شاركت صورته  والعشرين  السادس 

يدة لتدفق بأحرف عربية. ألنني لم أجد أي طريقة أخرى لكتابتها بهذه الطريقة. الكتابة بالحروف الالتينية لن تكون ج

 الترجمة.

كانت عملية الترجمة المسبقة وعملية الترجمة وعملية ما بعد الترجمة جيدة جدًا بالنسبة لي. أعتقد أن هذه الوظيفة 

النهائية المخصصة لنا قد جلبت لي الكثير من األشياء الجديدة والكثير من األشياء الجيدة. أود أن أذكر نقطة أخرى 

التقرير. كان علي استخدام كلمات أجنبية أثناء كتابة التقرير. عندما تمت كتابة هذه الكلمات   أجدها صعوبة أثناء كتابة

األجنبية التي كان علّي استخدامها في التقرير العربي، تم كسر الترتيب. في هذه المرحلة، حدث بعض االلتباس. لم  

أتمكن من إصالح هذ لم  السبب،  لهذا  الغموض.  لهذه  إيجاد حل  الموقف. كانت هناك أسماء علم تركية أتمكن من  ا 

وأسماء علم إنجليزية. كتبت بعض هذه األسماء المميزة في المقال بأحرف عربية. البعض منهم لن يكون مناسبا لي 

كنت  التي  الدورات  هذه  أسماء  كتابة  من  أتمكن  لم  منها.  استفدت  التي  الدورات  أسماء  مثال،  إلعطاء  الكتابة.  في 

 العربية. ألن أسماء الدورات ورموزها أسماء خاصة. لهذا السبب، كان علي أن أتركهم كما هم. أستخدمها باللغة 
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الذي قمت بترجمته. تمت كتابة بعض أسماء   النص  المذكورة في  بأسماء األمراض  نقطة أخرى أود ذكرها تتعلق 

ة. كقارئ، أود أن أفهم  األمراض في النص باختصارات. تمت كتابة بعض أسماء األمراض بوضوح بطريقة طويل

النص الذي قرأته بشكل مريح. بالتفكير بهذه الطريقة فضلت كتابة أسماء األمراض المكتوبة على شكل اختصارات 

بطريقة طويلة ومفهومة. مثال على ذلك هو المقطع مائتان وعشرون في الصورة أعاله. تتم كتابة كلمة أذن حلق في  

أكتب   الجزء كاختصار. فضلت أن  لهذا هذا  الكلمات.  أناس ال يعرفون اختصار هذه  بوضوح. ألنه قد يكون هناك 

 السبب، سيكون من المفيد أكثر أن تكتب بوضوح. 

اآلن أريد أن أتحدث قليالً عن عملية ما بعد الترجمة. بعد االنتهاء من مهمة الترجمة الخاصة بي، كان علي الموافقة  

رير مراقبة الجودة. لقد وافقت على جميع أجزاء المقالة التي أكملت  على جميع الشرائح الخاصة بي للحصول على تق

ترجمتها. وهكذا، فقد أكملت مهمتي في الترجمة. ثم قمت بتنزيل الملف النهائي الخاص بي بتنسيق الملف المطلوب. 

ناء تنزيل الملف. المقالة التي قمت بترجمتها طويلة جدًا. نظًرا لطول المقالة، اضطررت إلى االنتظار بعض الوقت أث 

 تتكون المقالة التي قمت بترجمتها من أربعمائة وخمسة وخمسين مقطعًا. 

لقد كانت عملية لطيفة ومفيدة للغاية بالنسبة لي. لقد استغرقت ترجمة المقال الذي اخترته قرابة شهرين. خالل هذين  

أخرى. لهذا السبب استغرق األمر وقتًا  الشهرين، لم أتمكن من االنتهاء منه على الفور، حيث كانت لدي مسؤوليات  
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طويالً. وإال فإن لغة المقال التي اخترتها لم تكن ثقيلة. تمت كتابة المقال بأسلوب متقن للغاية. المقال الذي اخترته هو  

 مقال إعالمي. عادة ما تكون المقاالت التثقيفية واضحة ومفهومة. بعبارة أخرى، فإن لغة المقال األدبي ليست هي نفس

 لغة المقال اإلعالمي. لهذا السبب، ال أستطيع أن أقول إنني واجهت صعوبة في ترجمة مقالتي التي اخترتها. 

بعد أن قمت بتنزيل المقالة المترجمة، قمت بتنزيل مسرد المصطلحات الخاص بي. لقد أضفت هذه المصطلحات التي 

ح الذي تمت كتابته في أي وقت وفي أي دقيقة  كتبتها إلى ملف أطروحة التخرج. في المسرد، من الواضح المصطل

بواسطة من. بهذه الطريقة، يتم تحديد تاريخ بدء الترجمة أيًضا. وبالتالي، يتم تحديد تاريخ بدء الترجمة وكذلك تاريخ 

انتهاء الترجمة. يتكون مسرد المصطلحات الخاص بي من عدة مصطلحات. كانت هذه الشروط مهمة جدًا جدًا بالنسبة 

أعتقد أنني سأستفيد من مسرد المصطلحات هذا الذي كتبته في حياتي المهنية، أي في حياتي العملية. لم أقم بإضافة  لي.  

مصطلحات بسيطة جدًا إلى مسرد المصطلحات الخاص بي. بفضل هذا، تمكنت من تعلم كلمات جديدة. كلمات جديدة  

 وصعبة مكتوبة في مسرد المصطلحات الخاص بي. 

بعد اكتمال عملية الترجمة، قمت بتحرير النقاط التي أحتاجها لتحريرها في ملف الترجمة. لذلك قمت بإجراء تعديل 

. بمقارنة النص المصدر ونص الترجمة، حرصت على تجنب أي ثغرات. حاولت أن أكون حذرا  Wordعلى ملف  

ا السبب، هذه األجزاء من المقال فارغة. لم يختار للغاية بشأن هذا. لم تكن هناك هوامش وببليوغرافيا في مقالتي. لهذ

المؤلف إضافة الهوامش والببليوغرافيا في نهاية المقال. بدالً من ذلك، أضاف مقالته إلى أسفل الموقع حيث نشرها. 

 نظًرا لعدم تضمين هذا الجزء في المقالة، لم أكن بحاجة إلى أخذ هذه األجزاء.
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UÇUŞ SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK MEDİKAL ACİLLER VE 
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ÖZ 

Uçuş acilleri, spesifik bir konu gibi görülmesine rağmen hava yolu ulaşımının 

günümüzde hemen her ülkede aktif olarak kullanılan en önemli iç ve dış ulaşım 

aracı haline gelmesi nedeniyle önem kazanmıştır. Uçuş sırasında karşılaşılan acil 

durumlar, son yıllarda uçakların yolcu kapasitesi ve uçuş mesafelerinin giderek 

artması nedeniyle daha fazla önem kazanmaktadır. Genel olarak ticari uçuşlarda 

acil medikal durumlarla karşılaşma olasılığına karşılık acil medikal yardımda 

bulunmak için görevli doktor veya hemşire gibi bir sağlık personeli bulunudurma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her uçak personelinde ilk yardım eğitimi 

alma zorunluluğu bulunmaktadır. Dünyada uçuş sayısı artışı ile beraber uçuş 

sırasında görülen acil medikal durumlar ve ölüm sayıları da artmaya başlamıştır. 

Her 1,5-4,7 milyar yolcu mili için 1 ölüm bildirilmektedir. Bu derlemede uçuş 

sırasında karşılaşılan acil medikal durumlar, yönetimi, uçaklarda bulunması 

gereken acil medikal malzeme ve ilaçlar ile Covid-19 sürecinde uçaklarda alınan 

ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgiler sunulmuştur. 
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tt :// .a fat.c tt s:// rk.o .tr/tr/p  

http://www.adem-afat.com/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jadem


19 
 

Anahtar Kelimeler: Uçak; Uçuş; Medikal aciller; Covid-19 

GİRİŞ 

 

Spesifik bir konu gibi görülmesine rağmen havayolu ulaşımı günümüzde hemen her 

ülkede aktif olarak kullanılan en önemli iç ve dış ulaşım aracı haline gelmiştir. Uçuş 

sırasında karşılaşılan acil medikal durumlar, son yıllarda uçakların yolcu kapasitesi ve 

uçuş mesafelerinin giderek artması nedeniyle daha fazla önem kazanmaktadır. Bu 

konuda ayrtıntılı literatür bilgisi maalesef çok yeterli değildir.1-9 Bu derlemede uçuş 

sırasında karşılaşılan acil medikal durumlar, yönetimi, uçaklarda bulunması gereken 

acil medikal malzeme ve ilaçlar ile Covid-19 sürecinde uçaklarda alınan ve alınması 

gereken tedbirler hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Sivil Havalıklık Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 2017 yılında tarifeli yolcu 

taşımacılığı toplam 4,3 milyara ulaşırken, 2018 yılında tarifeli uçak kalkış sayısı tüm 

dünyada 38 milyona ulaşmıştır. Ülkemizde ise 2018 yılında İstanbul Atatürk 

Havalimanı’nın yolcu sayısı 68 milyona yaklaşmış, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 

yolcu sayısı ise 34 milyonu aşmıştır.10 2019 yılında ise İstanbul’daki havalimanlarından 

104 milyondan fazla yolcu taşıması gerçekleşmiştir.11 

Dünyada uçuş sayısı artışı ile beraber uçuş sırasında görülen acil medikal durumlar 

ve bunun sonucunda görülen ölüm sayıları da artmaya başlamıştır. Uçuş ölümlerinin 

incelendiği çalışmalarda her 1,5-4,7 milyar yolcu mili için 1 ölüm bildirilmektedir.12,13 

Amerikada 1132 uçuş sırasındaki acil durumların incelendiği bir çalışmada 173 

hastanın (%15) hastaneye yatırıldığı, hastanede ortalama 2,8 gün kalındığı ve 15 

hastanın (%1,3) öldüğü bildirilmiştir.9,14 1995'te American Airlines, her milyar yolcu 
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mili için 1,52 tıbbi sorun rapor ederken, Air Canada için bu oran 0,90 olarak 

bildirilmiştir.15,16 

Uçus sırasında görülen acil medikal durumlara karşı kuruluşlar uçuş sırasında acil 

sağlık hizmeti sunmak için arayışlar yapmaya devam etmektedirler. 

Uçuş sırasında görülen acil medikal durumların incelendiği bir çalışmada acil tıbbi 

hizmetlere rağmen, yolcuların durumlarının ciddi olmadığı için ya da sonrasındaki 

bakımı reddettikleri için yalnızca üçte biri acil tıbbi hizmetler tarafından bir hastaneye 

nakledilmiş ve nakledilenlerin yalnızca üçte biri hastaneye yatırılmıştır.17 

Genel olarak ticari uçuşlarda acil medikal durumlarla karşılaşma olasılığına karşılık 

acil medikal yardımda bulunmak için görevli doktor veya hemşire gibi bir sağlık 

personeli bulunudurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak her uçak personelinde 

ilk yardım eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Hastaların acil medikal 

müdahalesi uçuş ekibi trafından gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında uçakta 

rastlantısal olarak seyahat eden bir sağlık personelinin hastaya uçakta müdahale etmesi 

daha çok gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Uçuş sırasında görülen acil medikal durumların incelendiği bir çalışmada, acil tıbbı 

yardımı yapanların yaklaşık yarısının doktor, %25'inin hemşire veya diğer acil durum 

personeli olduğu ve yalnızca %25'inin uçuş ekibi olduğu tespit edilmiştir.17 Bu çalışma 

neredeyse uçuşların yaklaşık dörtte üçünde bir sağlık personelinin tesadüfen yolcu 

olarak uçakta bulunduğu anlamına gelmektedir. 

Uçaklarda görevli kabin memurları ilk göreve başlayacaklarında ilk yardım eğitimi 

alırlar ve uçakta olabilecek tüm ilk yardım olasılıkları için sürekli uygulamalı 

eğitimlerle bu tip bir duruma hazırlıklı olmaları sağlanır. Bu eğitimleri her yıl sürekli 
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yenilenmektedir. Uçak içinde ilk yardım kapsamını aşan bir durum olduğunda hekim 

anonsu yapılması gerekip gerekmediğine kokpit ekibi ile birlikte karar vererek, 

gerektiğinde hekim ya da yoksa diğer sağlık personellerinden yardım talep 

edebilmektedirler. Bu durumda yolcunun da bilinci yerinde ise onayı alınarak hekim 

tıbbi yardım yapmakta, uçak içi müdahale yeterli olmaz ise acil iniş kararı da 

verebilmektedir. Bu sırada yolcu kabin ve kokpit personeli ve hekim ya da sağlık 

personeli bu amaçla hazırlanan bir forma (MIR-Medical Incident Report) bilgileri 

girmekte ve imzalamaktadırlar.3-5 

Uçuş sırasında görülen acil medikal durumların incelendiği bir çalışmada uçak 

içinde karşılaşılan hastalıklar tablo 1’de özetlenmştir.6,16 

Otuz iki avrupa uçuşunda 2002-2007 yılları arasında uçuş sırasında görülen 10189 

cerrahi ve medikal acil durumların incelendiği başka bir çalışmada yıllar içinde bazı 

hastalıkların sayılarında azalış bazılarında artış olduğu bildirilmiştir (Tablo 2).18 

Tablo 1: Uçak içinde karşılaşılan ciddi hastalıklar6,16 

 

Acil medikal durumlar n 

Senkop / bilinç kaybı 111 

Miyokard enfarktüsü şüphesi 92 

Nöbet 61 

Angina 52 

Göğüs ağrısı 47 

Astım 42 

Hipoglisemi 31 

Alkolizm 22 

Histeri / panik 17 

Konjestif kalp yetmezliği 16 

Böbrek / üreter taşı 15 
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Alerjik reaksiyon 14 

Kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı 

14 

Kardiyak arrest 14 

Serebrovasküler olay 9 

Aşırı dozda ilaç alımı 8 

Gebelik (3 doğum, 4 kürtaj) 7 

Apandisit 7 

İdrar tıkanıklığı 7 

Kolesistit 5 

Gastrointestinal kanama 5 

Diğer 26 

Toplam 622 

 

Tablo 2: 2002 ve 2007 yıllarında Avrupa uçuşlarında karşılaşılan medikal acil 

durumlar18 

Medikal aciller 2002 (n) 2007 (n) 

Senkop 906 1063 

Gastrointestinal 150 183 

Yaygın ağrı 89 101 

Uçak korkusu 73 103 

Kardiyak durumlar 64 93 

Bulantı ve kusma 52 58 

Alerji 37 54 

Ateş 37 54 

Kaza 26 82 

Hipoglisemi 23 12 

Renal kolik 22 17 

Epileptik nöbet 19 44 

Dispne 18 2 

Astma 14 68 

Sarhoşluk 13 11 

Trombozis 9 5 

Bilier kolik 9 2 

Migren 8 8 

Epistaksis 8 5 

Ölüm 6 20 
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Hiperventilasyon 6 13 

Apendisit 6 6 

Gebelik problemleri 6 8 

Diyabet 4 34 

Sıtma şüphesi 4 1 

İnme şüphesi 4 17 

MI şüphesi 4 10 

Hipertansiyon 2 39 

Narkotik ilaç alımı 1 1 

Menenjit şüphesi 1 0 

Doğum sancısı 1 8 

Doğum 0 2 

Şüpheli embolizm 0 1 

Şüpheli pnömoni 0 1 

İlaç kötüye kullanımı 0 23 

Suisit girişimi 0 1 

 

UÇUŞ SIRASINDA ATMOSFER BASINCI VE OKSİJEN DURUMU5,6,19 

Deniz seviyesinden 300 metreye (1000 feet-fit) yükselmek, basıncı 14 psi'nin biraz 

üzerine düşürür. 18.000 fit (6000 m)'de, çevredeki hava basıncı yarı yarıya azaltılarak 

7,35 psi'ye düşürülür. Atmosferik basınç, 50,000 fit (15,200 m) kadar düşmeye devam 

eder, hava basıncı yalnızca 1,8 psi'dir. Modern jet uçaklarında, uçak 35.000 fit veya 

daha yüksek irtifada uçuyor olsa bile, 8000 fit eşdeğer irtifadan daha yüksek olmayan 

kabin basıncında tutulması sağlanmaktadır. 

Uçak çevresi ile yer çevresi arasındaki temel atmosfer farkı oluşur. Ticari 

uçaklarda kabin basıncı, uçuşun fazına bağlıdır. Uçaktaki kabin basıncı 6000-8000 feet-

fit (1950-2400 m) rakımdaki eşdeğerde tutulur, bu rakımda %30 gaz genleşmesi ve 

daha az oksijen bulunur. Uçağın tırmanışı sırasında azalır, seyir sırasında 8.000 fite 

(2424 m) kadar kabin yüksekliklerine ulaşır ve iniş sırasında yavaş yavaş varılacak 

yerin yüksekliğine geri getirilir. 
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Seyir seviyesinde azaltılmış barometrik basınç, parsiyel oksijen basıncında 

(PaO2) eşzamanlı bir azalma ile kan oksijen saturasyonunda hafif bir düşüşe neden 

olur, ancak sağlıklı bireyler kandaki düşük PO2'nin farkında olmayacaktır. 

Bununla birlikte, uçuş sırasında PaO2'nin azalması, önceden var olan tıbbi 

sorunları olan ve deniz seviyesinde kan oksijen saturasyonu düşük olan yolcularda 

sağlık sorunları görülebilir. Bir uçağın tırmanışı sırasında ve kabin basıncı azaldıkça 

gazlar genişler. 8000 fitte gaz hacimleri deniz seviyesinden yaklaşık %30 daha 

yüksektir. Bu değişiklikler inişte tersine çevrilir. 

Modern uçaklarda, kabin basıncı yavaş ve sorunsuz bir şekilde değiştirilerek 

insan sağlığı üzerine etkisi minimalize edilir. 18.000 fitte gaz salınana kadar sinüslerde, 

orta kulakta, akciğerlerde ve bağırsaklarda ani genişlemelere ve beraberinde şiddetli 

ağrıdan ölüme kadar götüren sağlık sorunlarına neden olur. 

Normal atmosferik havadaki gazın %21’i Oksijen ve %78’i Nitrojenden oluşmaktadır. 

Yüksek irtifalarda hatta 50.000 fitte dahi oksijen yüzdesi aynı kalır, ancak çevredeki gaz 

basıncı düşer, hipoksiye neden olan durum parsiyel oksijen basıncındaki azalmadır. 

Deniz seviyesindeki PaO2 160 mmHg iken, 10.000 fitte 110 mmHg ve 18.000 fitte 80 

mmHg'ye ve 25.000 fitte 60 mmHg'ye düşmektedir. 8000 fit yüksekliğe göre 

ayarlanmış kabin basıncında, arteriyel kanda dolaşan oksijen seviyesi (PaO2), 103 

mmHg'lik bir deniz seviyesi değerinden yaklaşık 69 mmHg'ye düşer, bu da oksijen kan 

satürasyonunda %97'lik bir deniz seviyesinden %90'a bir düşüşü temsil eder. 

UÇUŞ SIRASINDA KARŞILAŞILAN ACİL SAĞLIK SORUNLARI2, 

5,6,7,15,16,20-29 

Uçuş sırasında karşılaşılan sağlık sorunları 1/11.000 ile 1/37.000 arası değişmekle 
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beraber, ciddi sağlık sorunları ise 1000 uçuşta 1 olarak bildirilmektedir. Uçağın kalkışı 

ve inişi sırasında aşağıdaki sağlık sorunları ile karşılaşılabilir. 

KBB ve solunum sistemi sorunları: 

Sinüs rahatsızlığı: Akut veya kronik sinüzit, büyük polipler, yakın zamanda geçirilmiş 

burun ameliyatı, tekrarlayan burun kanaması ve önemli üst solunum yolu 

enfeksiyonları, sinüs kanalında tıkanma riski ve basınç eşitlemesinin önlenmesi 

nedeniyle şiddetli baş ağrısına, yüz ağrısına, orbital ve sinüslerde ağrı ile beraber sinüs 

hastalığının uzamasına veya kanamaya neden olabilir. Bu olay genellikle alçalış 

esnasında oluşur. Bazen geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, mukolitik ajanlar, oral 

dekonjestanlar, steroidler ve nazal dekonjestan spreylerin geçici kullanımı, geçici sinüs 

ventilasyonu ve drenajı sağlayarak rahatlama sağlayabilir. Burun alerjisi olan yolcular 

antihistaminikler, topikal nazal steroid tedavisi ile rahatlayabilirler. 

Pnömotoraks: Uçuştaki hava basıncı değişikliği nedeniyle oluşur, nadir görülür, 

genellikle uzun ince vücut tipi olan yolcularda karşılaşılır. Yükselme sırasında basıncın 

hızla düşmesi solunum yollarındaki havanın genişlmemesine neden olur. Bu esnada 

nefesin tutulması veya solunum yollarında tıkanıklığa neden olan tümör ya da spazm 

genişleyen hava yollarını daha fazla şişirir ve alveollerde (hava kesecikleri) yırtılmalara 

neden olur. 

Solunum yetmezliği: Genellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), 

Amfizem ve Astım hastalarında karşılaşılır. PaO2 oda havasında ölçülen 70 mmHg'nin 

üzerinde olan KOAH hastaları 8000 fite kadar olan kabin yüksekliğinde yolculuğu 

tolere edebilirken, 70 mmHg'nin altındaki seviyeleri olan daha şiddetli KOAH 

hastalarında yolculuk sırasında uçak içi medikal oksijen desteği düşünülmelidir. Astım 

hastaları yolculuk sırrasında inhaler ilaçlarını yanında taşımalıdır. Bu hastalar için 
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yolculuk öncesi oral steroidin yararları da bildirilmektedir. 

Hiperventilasyon: Astım, KOAH atakları, kalp yetmezliği ve pulmoner emboli gibi 

ciddi hastalıklar yanında ani korku, aşırı heyecan, şiddetli ağrı, stres, anksiyete ve panik 

atak sırasında da karşılaşılabilir. Hiperventilasyon alkaliyle sonuçlanarak vücutta 

kasılmalara neden olur. Hazır kapalı torbalara nefes alıp vermek işe yaramaktadır. 

Kulak ağrısı: Orta kulak havasının hacminde meydana gelen değişiklikler özellikle, üst 

solunum yolu enfeksiyonu olan yetişkinler ile östaki boru fonksiyonu henüz gelişimini 

tamamlamamış bebek ve küçük çocuklarda kulak tıkanması ve kulak ağrısına neden 

olur. Bu sorun tırmanıştan daha ziyade iniş esnasında daha sık karşılaşılan bir durumdur. 

Dekonjensanlar, ağrı kesiciler ve yutkunma, ağrı ve tıkanıklığı azaltabilir. 

Vertigo: Uçuş sırasında vücut denge sistemelerine yanlış uyarılar gelmesi ya da 

uyarıların yanlış algılanması sonucudur. 

Diş ağrısı: Normalde vücut sıvılarında eriyik halinde olan azot gazı hızlı yükşeliş 

sırasında dokular içinde gaz kabarcığı heline gelir, yaptığı basınç etkisi diş ağrılarına 

neden olabilir. 

Kardiyovasküler sorunlar: 

- İskemik kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı (anjina), kalp krizi, kalp yetmezliği, 

derin ven trombozu, kalp damar hastalıkları medikal uçuş hastalıklarının 

yaklaşık %28 kadarını oluşturmaktadır. 

- Stabil olmayan konjestif kalp yetmezliği, stabil olmayan anjina pektorisi olan 

veya yeni koroner arter baypas grefti veya koroner anjiyoplasti geçirmiş olan 

yolcular, uçuş için risklere sahiptir. 

- Amerikan Kalp Birliği tarafından komplikasyonsuz bir kalp krizi sonrasında 
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ancak 10 günden sonra uçuş izni verilebileceği, oksijen desteğine gerek 

duymadan uçabilmesi için ise 24 haftanın uygun olduğu bildirilmiştir. 

- Yeni anjiyografi için birkaç günlük bir gecikme önerilirken, göğüs cerrahisi 

sonrası uçuş için on dört gün beklemesi önerilmektedir. 

- Koroner arter baypas greftleme durumunda, 2 haftadan daha kısa bir süre içinde 

uçmak tavsiye edilmez ve en iyisi 4-6 hafta ertelenmesidir. 

Derin Ven Trombozu (DVT): 

DVT, dar koltuklar nedeniyle uzun süre oturarak hareketsiz kalma sonucunda bacak 

damarlarında kan akışının azalması sonucu pıhtı oluşumu ile karekterize olan bu hastalık 

‘’ekonomik sınıf sendromu’’ olarak da adlandırılmaktadır. Seyahatle ilişkili DVT ve 

pıhtının akciğere atılması sonrası oluşan pulmoner emboli uçuş ile ilgili potansiyel risk 

faktörleridir. 

Bununla birlikte, sağlıklı insanlarda DVT nadiren görülmektedir. 4 saatten fazla süren 

uçuşlar, göreceli venöz tromboemboli riskinde küçük bir artışla ilişkilidir. 

Genel olarak Avrupa popülasyonunda yıllık DVT insidansına göre uçuş sırasında 

görülen DVT oranı binde 1,6 ile 1,8 arasındadır. Uzun yolculuklarda aralıklı yapılan 

bacak egsersizleri ve bol su tüketimi DVT riskini azaltabilmektedir. 

Uçuş sırasında DVT riski taşıyan yolcular; 

■ Pıhtılaşma eğilimini etkileyen kan bozuklukları olanlar 

■ Kan pıhtılaşma mekanizması bozukluğu olanlar 

■ Antitrombin III eksikliği 

■ Protein C ve S eksikliği olanlar 
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■ Kardiyovasküler hastalığı olanlar 

■ Mevcut veya malignite geçmişi olanlar 

■ Yakın zamanda yapılan büyük ameliyat hikayesi olanlar 

■ Alt ekstremitelerde veya karında yakın zamanda travmaya maruz kalanlar 

■ Kişisel veya ailede DVT öyküsü olanlar 

■ Hamileler 

■ Oral kontraseptifler dahil östrojen hormonu tedavisi alanlar 

■ 40 yaşın üzerindeki yolcular 

■ Uzun süreli hareketsiz kalanlar 

■ Kan viskozitesinde artışa neden olan vücutta sıvı eksikliği olanlar 

■ Sigara içenler 

■ Şişman yolcular 

■ Varisli damarları olan yolcular 

Nörolojik sorunlar: 

 

Baş ağrısı, migren, bayılma, bayılayazma, konvülzyon, nöbet ve inme gibi nörolojik 

sorunlar uçuş medikal hastalıkların yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Nöbet geçiren 

bir yolcunun nöbet sırasında koltuk kenarları gibi keskin yerlere çarparak 

yaralanmamasına dikkat edilmelidir. Hava yolu açıklığına dikkat edilerek nöbetin 

durması beklenmelidir. Kusma durumunda hava yolunu korumak için yolcu yan 

çevrilmelidir. Uzun süren nöbetlerde Diazepam ile baskılanması düşünülmelidir. 



29 
 

 

Hareket hastalığı: 

Kişinin hareket ortamında var olan alışılmadık koşullara yanıt olarak ortaya çıkan 

semptomlarla karakterize sağlık bozulması olarak tanımlanır. Uçuş sırasında uçağın ani 

hareketleri ile vücudun vestibüler ve proprioseptif sensörleri uyararak hava veya hareket 

hastalığı üreten çelişkili nörolojik sinyaller oluşturur. Semptomlar uyuşukluk, ilgisizlik, 

apati, mide bulantısı, solukluk, soğuk terleme, kusma ve aşırı bitkinlik şeklinde ilerler. 

Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. Yolcunun koltuğu yatırması ve 

gözlerini kapatarak kafayı koltuk başlığına karşı sabitleyerek hareketsiz kalması 

semptomları azaltabilir. Bu, uygulama vestibüler sistemin uyarılmasını azaltırken, kabin 

içinde ve etrafında hızlı ışık hareketine bağlı görsel uyarımları da azaltacaktır. Bazı 

insanlar hareket hastalığına daha yatkındırlar. 

Bu yolcular için profilaktik olarak bazı ilaçlar (skopolamin, dekstroamfetamin, 

dramamin veya diğer antihistaminikler) kullanılabilir. Duyarlı bireylerin aşırı sıvı, 

yüksek yağlı, baharatlı veya gaz oluşturan gıdalardan kaçınması ve kanata yakın 

oturması da tavsiye edilir. Duyarlı kişiler uçuştan önce ve uçuş sırasında 24 saat 

alkolden kaçınmalıdır. 

Jetlag: 

Jet lag etkisi, uzun uçak yolculuklarında, özellikle uluslararası uçuşlar sırasında beşten 

(75 boylamdan) fazla zaman dilimlerini geçen ve batıdan doğuya yapılan uçuşlar 

sirkadiyen ritimlerin bozulmasına neden olur. 24 saatlik döngüye bağlı olan zihinsel 

işlevler, hormon seviyeleri, açlık, sindirim ve uyku fonksiyonları bozulabilir. Aşırı 

yorgunluk, uykusuzluk, mide ve baş ağrıları, oryantasyon bozukluğu, iştahsızlık, 

alınganlık, düzensiz kalp atışları ve koordinasyon bozukluğu görülebilir. Yerel saat 



30 
 

dilimine göre adaptasyon 1-2 saatlik zaman kayması başına yaklaşık 24 saat sürer. Bu 

nedenle geçirilen zaman diliminin 8 katı saat istirahat önerilmektedir. 

Dekompresyon hastalığı: 

Dalış yapan amatör insanlarda ya da profesyonel dalgıçlarda dalma sırasında 

karşılaştıkları yüksek barometrik basınca (dalış sırasında) maruz kaldıktan çok kısa bir 

süre sonra düşük barometrik basınca (uçuş sırasında) maruz kalınması sonrasında 

vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasıyla eklem ve kaslarda ağrı, solunum sıkıntısı, 

nörolojik disfonksiyon veya nöro-sirkülatuar kollaps gibi ciddi sekeller oluşabilir. 

Dekompresyon hastalığı ile ilgili çalışmalar yapan Denizaltı ve Hiperbarik Tıp 

Dernekleri böyle bir durumla karşılaşmamak için, her dalış gününde tek dalış yapan 

dalgıçların yüksek irtifaya çıkmadan önce yüzey alanda minimum 12 saat geçirmelerini 

(bu öneri otomobil veya başka araçlarla transportta da geçerildir), günde birden fazla 

dalış yapanlarda ise irtifaya yükselmeden önce 12 saatten daha fazla yüzeyde zaman 

geçirmelerini önermektedir. 

Gastrointestinal sistem sorunları: 

Mide ve barsak rahatsızlıkları: Mide bulantısı, kusma ishal, karın ağrısı, sindirim 

sistemi kanamaları ve besin zehirlenmeleri (uçuş hastalıklarının yaklaşık %20’sini 

oluşturur) görülebilir. Hızlı yükselme sırasında atmosfer basıncının azalması, mide ve 

bağırsak gazlarında genişlemeye neden olur. Bu durum karında basınç hissi ve ağrıya 

neden olabilir. Ameliyat sonrası gaz genişlemeleri (karın ameliyatlarında kullanılan 

laparoskobik cerrahi ameliyatlarında kullanılan gazların vücutta emilmesi ya da 

dağılması beklenmeden uçuşa izin verilmesi) gastrointestinal problemlere neden olabilir 

(benzer problemler oftalmolojik girişimlerde de ortaya çıkabilir). 
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Seyahat ishali: Kontamine gıda veya su tüketimiyle bulaşan belirli bakteri, parazit veya 

virüs enfeksiyonunun (campylobacter jejeuni, salmonella, shigella, giardia lamblia ve 

parazitik amip gibi) neden olduğu bağırsak rahatsızlığıdır. Kusması olmayan, ortal alımı 

olan yolcularda birinci hedef kaybedilen su ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından da önerilen oral rehidrasyon solüsyonları (yetişkinler için her 

ishal sonrası 200-400 ml) ve uzun yolculuklarda ek olarak verilecek antimotilite ilaçları 

(Loperamide başlangıç 4 mg, her ishal sonrası 2 mg, maksimum 16 mg/gün), akut ishal 

semptomlarını hafifletebilir (çocuklarda dozun yarısı). 

Bulaşıcı hastalıklar: 

Enfeksiyon riski: Yüksek verimli bir partikül hava filtresi (HEPA), %99,97 verimlilikle 

0,3 µm'ye kadar olan partikülleri yakalar. Basınçlı uçak kabini, HEPA filtrelerden 

geçirilen bir dış hava (%40-60) ve yeniden dolaşımlı kabin havası karışımı (%50 temiz 

hava, %50 kabin dolaşım havası) ile sürekli olarak havalandırıldığından, enfeksiyöz 

hastalığının uçağın klima sistemleri yoluyla yayılma riski son derece azdır ancak enfekte 

olmuş bir yolcudan insanların birbirine yakın olduğu herhangi bir ortamda olduğu gibi 

(otobüslerde, trenlerde veya tiyatrolardaki gibi) doğrudan çevresinde oturan yolculardan 

geçebilir. 

Tuberküloz ve influenza gibi direk insandan insana bulaşan enfeksiyon hastalıkları 

vakaları da bildirilmiştir. 

Hem yolcu hem de kargo uçakları aynı zamanda sivrisinek ve diğer bulaşıcı hastalık 

yapan hayvanları da başka ülkelere taşıma potansiyeline sahiptirler. Sarıhumma, sıtma 

ve dang hastalığı taşıma potansiyeli olan vektörler tanımlanmıştır. 

- WHO ve Uluslararası Sağlık Yönetmeliklerine uygun olarak, kabinin 

dezenfektanında kullanılan kimyasallarla ilgili olumsuz sağlık etkileri 
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gösterilmemiştir. 

Isı ve ışın rahatsızlıkları: 

- Yüksek irtifalara çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. 33.000 ft (10.000 m) 

yükseklikte uçan bir uçağın dış hava sıcaklığı -50◦F (-46◦C) 'ye yaklaşabilir. 

- Kabin sıcaklığı ortama göre ayarlanır. Bu sıcaklık bireysel olarak bazı 

yolculara fazla bazılarına düşük gelebilir. Ancak her ikisi de sağlık problemine 

neden olmaz. 

- Yüksek irtifalardaki havada nem azdır. Kabini havalandırmak için kullanılan 

sıkıştırılmış hava, tipik olarak %5 ile %25 arasında bulunan düşük bir bağıl 

neme sahiptir. Düşük nem korneanın (özellikle kontakt lenslerin altında) ve 

cildin kurumasına neden olabilir. 

- Dehidratasyonu azaltmak için yolculara uçuş sırasında yeterli miktarda 

alkolsüz içecek içmeleri tavsiye edilir. 

- Uçuşlarda karşılaşılabilecek iyonlaştırıcı radyasyon nedenli herhangi bir 

olumsuz etki gösteilrmemiştir. 

Ergonami ve kas iskelet sistemi sorunları: 

- Uçaklardaki koltuklar, yolcuyu şiddetli hava türbülansı ve diğer yüksek ivme 

olaylarından kaynaklanabilecek yaralanmalardan mümkün olduğunca 

koruyacak şekilde tasarlanmıştır. 

- Uzun süre oturmak bazı yolcularda periferik ödem, kramp ve diğer dolaşım 

problemlerini şiddetlendirmesine neden olabilir. 

- Uzun süre oturarak hareketsiz kalma DVT ve bacaklarda ödem (şişlik) yapabilir. 
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Stresör sorunlar: 

- Uçuş öncesi havaalanına ulaşma süresi, bagaj taşıma ve bekleme süresi, 

havaalanı içinde uzun yürüme mesafeleri ve uçuş sırasında kalabalık kabinler, 

gürültü, titreşim ve türbülanslar yolcularda strese neden olan faktörlerdir. 

- Bazı yolcularda görülen uçma korkusunun yarattığı panik ataklar diğer 

sorundur (stres ya da panik atak nedeniyle kendine ve diğer yolculara zarar 

verme potansiyeli olanlar önce konuşarak sakinleştirilmeye çalışılır, etkili 

olmazsa daha ileri yöntemler kullanılabilir). 

- Ayrıca uçus sırasında düşük atmosfer basıncı, azaltılmış oksijen (hipoksi), 

gürültü ve titreşim ve donma sıcaklıkları yolcu ve mürettabata ek stresör 

faktörler yaratır. 

Kronik hastalıklar ve ilaçlar: 

- Uzun uçuşlarda, şeker hastalığı, hipertansiyon, epilepsi gibi kronik hastalıkları 

nedeniyle ilaçlar kullanan (insülin gibi) yolcular için uçaklarda ilaç zaman-

uçuş zaman ve ilaç muhafaza planlaması yapılmalıdır. 

- Şeker hastalığı olan yolcular ve insülin kullanan yolcular hem ilaçlarını hem 

de şeker ölçüm cihazlarını yanında taşımalıdırlar. İnsülin el bagajında serin bir 

çantada veya önceden soğutulmuş vakumda taşınmalıdır. Ancak uçuş sırasında 

soğutma gerektirmez. Doğuya seyahat ederken, seyahat günü kısalır, ayrıca 2 

saatten fazla zaman kısalırsa, daha az birim orta veya uzun etkili insülin almak 

gerekebilir. Batıya seyahat ederken, seyahat günü uzatılır, ayrıca 2 saatten fazla 

uzatılırsa, ek insülin enjeksiyonları veya orta etkili bir insülin dozunun 

artırılması gerekebilir. Normalde kahvaltıdan önce günde bir kez insülin alan 
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kişilere, ister doğu ister batı olsun, günün olağan saatinde standart dozlarını 

almaları söylenmelidir. Hafif öğünler genellikle yeterli olsa da, öğünler 

gecikirse ek atıştırmalıklar gerekli olabilir. Eğer uçuş doğu yönüne doğru 

yapılıyorsa varış noktasında ilk sabah, kahvaltıdan hemen önce (yerel saat), 

sabah insülininin 2/3'ü alınmalıdır çünkü önceki sabah insülin enjeksiyonundan 

bu yana 24 saatten daha az zaman geçmiş olacaktır. Hastaların uçuş sırasında 

4-6 saatlik aralıklarla yemeklerden önce kan şekerlerini kontrol etmeleri çok 

önemlidir. Sabah insülin enjeksiyonundan yaklaşık 18 saat sonra, hastanın 

halen uçuşta olup olmadığına bakılmaksızın kan şekeri tekrar test edilmelidir. 

Yaralanmalar ve Yanıklar: 

- Başüstü dolaplarından düşen bavul eşyaların yolcuların kafalarına düşmesi ile 

yaralanmalar meydana gelmektedir. 

- Koltuk kenarları ve diğer kenalara çarpma sonucu ya da koridorda yürüken ya 

da uçağa biniş ve iniş sırasında düşme sonucu yaralanmalar görülebilir. 

- Uçakta eşyaların bagaja alınması ve türbülans sırasında gözlere darbe gelebilir. 

- Uçuş sırasında yiyecek içecek servisi veya yenmesi sırasında ya da türbülans 

sırasında sıcak yiyecek ve içecekler yolcuların üzerine dökülerek yanıklar 

oluşturabilir. 

- Kırık teli olarak kullanılan hava ile şişme atellerinde yüksek irtifada havanın 

Bu da kan dolaşımını etkileyebileceği için birçok havayolu şirketi alçı 

uygulandıktan sonraki ilk 24-48 saat arasında uçuşa izin vermez. Dolaşım 

problemleri ile karşılaşmamak için sık kontrol ya da alçının boydan boya 

kesilmesi işlemi uygulanabilir. Hava ile şişirilen pnömatik ateller, atel içindeki 
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basınçlı hava uçak içindeki basınç değişikliklerinden etkileneceğinden dolayı 

uçuş için uygun değildir. 

Boğaza yabancı cisim kaçması: 

- Uçuş sırasında yenilen yemek ve atıştırmalıklar sırasında hava yoluna yemek 

parçaları kaçabilir. Eğer yolcu nefes alabiliyor, konuşmaya çalışıyor ve 

öksürebiliyorsa tam tıkanma henüz gerçekleşmemiştir. Yolcunun sakin 

kalması, hafif ve derin nefesler alarak kuvvetli öksürmesi sağlanır. Kuvvetli 

öksürükle yiyeceğin çıkması beklenir. Yiyecek çıkmaz ve tam tıkanma 

gerçekleşirse, yolcu artık konuşamaz, öksüremez ve nefes alamaz durumda ise 

heimlich manevrası yapılır. 

Doğum eylemi: 

- Hava yolculuğu hamilelik için zararlı görünmemektedir ve genellikle güvenli 

olduğu düşünülmektedir; bu nedenle çoğu ticari havayolu, hamile kadınların 

gebelik yaşlarının 

36. haftasına kadar uçmalarına izin verir. 

- Çoğu havayolu, hamileliğin 37. Haftasından sonra veya ikiz veya daha fazla 

bebeğe hamileyseniz 32. Haftadan sonra uçmanıza izin vermez. 

- Amerika Kadın ve Doğum Birliği seyahat için en iyi zamanın sabah 

bulantılarının azaldığı hamileliğin ortası (14 ila 28 hafta) olduğunu bildrimiştir. 

28 haftadan sonra uzun süre hareket etmek veya oturmak daha zor olabilir. 

- Havayolları firması ve ülkelere göre değişmekle birlikte Virgin Atlantic’in 

politikası 34 veya daha fazla haftalık hamile yolcuları ancak kısa mesafelerde 

kabul etmektedir. Gebeliğin normal olması ve annenin tıp doktorundan bir 
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onay mektubu olması koşuluyla, normal doğumdan 48 saat sonra bebeklerin 

uçması kabul edilir. 

- Gebelik, uçak yolculuğu gibi artmış tromboembolik hastalık riski ile ilişkilidir; 

bu nedenle, uçuş sırasında profilaktik mobilizasyon, sıvı alımı, bacak 

egzersizleri ve gebeliğin ilk üç ayında profilaktik asetilsalisilik asit ve 

kompresyon çoraplarının kullanımını önerilmektedir. 

- Amerika Kadın ve Doğum Birliği medikal sorunları olan gebe yolculara ek 

oksijen desteği de önermektedir. 

Kardiyak arrest: 

- Kardiyak arrest uçuş acillerinin %0.3’ünü oluşturmaktadır. 

- Uçak içi kalp durması, ticari yolcu uçuşları sırasında nadirdir, ancak başlangıç 

ritminin şok edilebilir olduğu durumlarda, hastanede hayatta kalma oranı 

yaklaşık %23'tür. 

- 1991'de Qantas havayolları, Otomatik Eksternal Defibrilatör’ü (OED) ilk 

uçaklara yerleştiren havayollarından birisi oldu. Beş yıllık dönemde, 27 

kardiyak arrestten ventriküler fibrilasyon tespit edilen altı yolcuya yapılan 

defibrilasyon işleminde ikisinin başarıyla yeniden hayata döndürüldüğü 

vurgulanmıştır. 

- Amerikan havayollarında OED’ler 1997 yılında kullanılmaya başlandı. 1997-

2001 yılları arasında uçaklara yerleştirilen 545 OED ile 45 yolcuya 

defibrilasyon uygulandığı ve bunların %50 gibi büyük bir oranının (n=21) yanıt 

verdiği ve 15 yolcunun (%35) ise hayatta kaldığı bildirilmiştir. 

- Bu nedenlerle uçak içi OED varlığı çok önemlidir. OED bazı ülkelerde en az 
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bir uçuş görevlisi gerektiren, 30 veya daha fazla yolcuya sahip uçaklar için 

zorunlu kılınmıştır. 

COVID-19 SÜRECİNDE UÇUŞLAR30,31 

2019 yılı sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak 

pandemi haline gelen Covid-19 koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ülkelerdeki uçuşlar 

sırasında bazı tedbirler alındı. Bazı ülkeler tarafından bazı dönemlerde ülkelerinde 

fazla Covid-19 görülen insanların ülkelerine uçuşlarına izin verilmedi. Yine kendi 

vatandaşlarının Covid-19 görülen ülkelere gitmelerine de izin verilmedi. 

Ülkemizde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları tarafından da 

Covid-19 pandemi sürecinde alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmeler yapılarak 

hastalığın seyrine göre güncellenmiştir. Bu bilgiler ve tedbirlerden bazıları tablo 3’te 

özetlenmiştir. 

Tablo 3: Covid-19 sürecinde uçuşlarda alınması gereken tedbir ve öneriler 

- İç hat uçuşları için sadece HES (Hayat Eve Sığar; Sağlık Bakanlığı tarafından 

Covid- 19 pozitif hastaları takip etmek için kullanılan kişisel sağlık bilgisi 

kodu) kodu gereklidir, bilet satın alırken geçerli bir HES koduna sahip olmak 

zorunludur. 

- İç hat uçuşları için (bağlantılı uçuşlar dahil) 65 yaş ve üstü yolcular için 

Seyahat İzin Belgesi gereklidir. Bu belgeyi alamayan 65 yaş ve üstü 

yolcuların uçuşuna izin verilmez. 

- Yolcuların seyahat sürecinin tüm aşamalarında (yerinde bilet satın alma, 

check-in, uçağa biniş dahil, uçuş sırasında, uçaktan inerken, bagaj teslim 

sırasında ve terminalden ayrılana kadar) cerrahi maske takmaları 



38 
 

gerekmektedir. Maskeler boğulma riskinden dolayı bebeklere (0-2 yaş) 

takılmamalıdır. Çocuklara (2-12 yaş) uygun büyüklükte maskeler 

takılmalıdır. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin dört saatte bir değiştirilmesi 

gerektiğinden, seyahat boyunca yetecek kadar maske getirilmesi tavsiye 

edilir. 

- Uzun süre maske takamayacak olan yolcular, kardiyovasküler hastalıklar, 

solunum problemleri, astım veya otizm gibi sağlık sorunu olan hastalar tıbbi 

bir bir uzmandan alınan belge ile yüz kalkanı ile seyahat edebilirler. 

- Uçaklara koltuk ceplerindeki dergi ve broşürler çıkarılmalıdır. 

- Ateş (38º C'nin üzerinde), öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtileri 

gösteren yolcular ve nefes alma zorluğunun uçağa binmesine izin 

verilmemelidir. 

- Uçağa binerken yolcular sosyal mesafeyi korumalıdır (minimum 1 metre). 

- Kadın cüzdanları, erkek evrak çantaları, dizüstü bilgisayar ve çantaları 

dışındaki kabin bagajları ve bebek taşıma çantalarının kabin içerisine 

girmesine izin verilmemelidir. 

- Uçuş süresi iki saatten az olan uçuşlar sırasında uçak içi ikram hizmeti 

verilememelidir. 

- Kapalı olarak önceden paketlenmiş yiyecek ve içecekler ve tek servis 

paketleri kullanılarak yolculara servis hizmeti verilmelidir. 

- İnişten sonra yolcular ayağa kalkıp küçük gruplar halinde uçağktan inmeye 

başlamalıdır. 

- Uçak inişten sonra mümkün olduğu kadar köprü pozisyonlarda park 
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edilmelidir. 

- COVID-19 semptomları olan, COVID-19 teşhisi konan veya COVID-19 

olan biriyle temas halinde olan mürettebat üyelerinin çalışmasına izin 

verilmemelidir. 

- Bir mürettebat üyesinin uçuş görevi sırasında olası semptomları göstermesi 

durumunda, uçuş güvenliğini tehlikeye atmamak kaydıyla, yolcu hizmet 

görevlerini yerine getirmeyi derhal durdurmalıdır. 

- Uçuş ekibi ve kabin ekibi üyeleri, uçuş sırasında tıbbi maske takmalıdır. 

- Uçakta olası bir COVID-19 vakası için hizmet sağlayan kabin ekibi üyeleri 

kişisel koruyucu ekipman (önlükler, tıbbi maskeler, N95 / FFP2 maskeleri, 

gözlükler / yüz siperleri, eldivenler) kullanmalıdır. 

- Mürettebat üyelerine, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı 

konusunda eğitim verilmelidir. 

- Maskeler burnu ve ağzını tamamen kapatmalıdır. Maske takılıyken veya 

çıkarılırken, kontaminasyonu önlemek için maskenin dış tabakasına elle 

dokunulmamalıdır. 

- Tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar, kullanıldıktan sonra, "kullanılmış 

koruyucu ekipman atığı" olarak işaretlenmesi gereken belirlenmiş atık 

poşetlerine konulmalıdır. 

- Uçağın sağ tarafındaki son iki koltuk sırası COVID-19 izolasyon alanı olarak 

belirlenmeli ve boş bırakılmalıdır. 

- Semptom gösteren yolcular kabinin arkasındaki belirlenmiş izolasyon 

koltuklarına götürülmelidir. 
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- Bu yolcular, uçağın hava sirkülasyon sistemi dikkate alınarak izolasyon 

alanının sağ tarafındaki pencere koltuklarına oturtulmalıdır. 

- Damlacıkların daha fazla yayılmasını önlemek için, yolcunun kullandığı 

klima ünitesi kapatılmalıdır. 

- Sağ taraftaki lavabo münhasıran gözlem altındaki yolcuya ayrılmalıdır. 

Birden fazla olası durum varsa, lavabo her kullanımdan sonra iyice 

dezenfekte edilmelidir. 

- Bu yolculara gerekli uçuş içi hizmetleri sağlamak için bir kabin ekibi tayin 

edilmelidir. 

- Güvenlik nedenleriyle operasyon yapma ihtiyacı dışında, görevlendirilen 

kabin ekibi, diğer ekip üyeleri ile yakın temastan kaçınmalıdır. 

- Olası bir COVID-19 vakasına başka bir yolcunun eşlik etmesi durumunda, 

refakatçi yolcu herhangi bir belirti göstermese bile belirlenen izolasyon 

tedbirleri uygulanmalıdır. 

- Uçuş ekibi, bu tür yolcular ve olası semptomlar hakkında 

bilgilendirilmelidir. Varış havaalanının kontrol kulesi varıştan önce 

bilgilendirilmelidir. 

- COVID19 teşhisi konulmuş bir yolcuyla aynı uçakta seyahat eden ve bu 

yolcunun yanındaki, önündeki veya arkasındaki iki sıra oturan yolcular, uçuş 

kayıtları kullanılarak tespit edilmelidir. Bu yolcular 14 gün boyunca kendi 

kendilerine tecritte kalmalı ve ateş ve solunum semptomları (öksürük / nefes 

almada güçlük) varlığı açısından izlenmelidir. 

- Bir yolcuda semptomlar olduğu tespit edilirse ve uçuştan 48 saat sonra teşhis 
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konulursa; Yolcunun uçuş sırasında bulaşıcı olmadığı kabul edilmelidir. 

- Bir yolcunun COVID-19 vakası olarak değerlendirilmesi durumunda, bu 

yolcu için hizmet veren kabin ekibi üyeleri, temaslarını takip eden 14 gün 

boyunca COVID-19 semptomları için kendi kendine izolasyonda kalmalı ve 

kendi kendini takip etmelidir. 

- Muhtemel bir vaka ile 15 dakikadan fazla süreyle maske takmadan temas 

halinde; şüpheli vaka için hizmet veren kabin ekibi üyeleri, vaka teyit edilene 

kadar evde kalmaları için izinli olmalıdır. 

- Yolcunun COVID-19 vakası olarak değerlendirilmesi durumunda, ilgili 

kabin ekibi üyelerinin bu yolcuyla temas ettikleri tarihten itibaren 7 gün 

süreyle uçuşlarda çalışmasına izin verilmemelidir. 

- İlgili bir kabin ekibi üyesi, bu 7 günlük sürenin bitiminden önce semptomlar 

gösterirse, derhal bir teste girmelidir. Bu tür kabin ekibi üyesinin, test 

sonucunun negatif olması halinde uçuşlarda çalışmasına izin verilmelidir. 

- Uçuş ekip üyelerinin olağandışı durumlar nedeniyle yolcu kabininde 

bulunmaları gerekmiyorsa risk altında değildirler ve çalışmaya devam 

edebilirler. Yine olası bir COVID-19 vakası için hizmet sağlamayan kabin 

ekibi üyeleri de risk altında değildirler. 

- Uçak kabini havalandırıldıktan sonra olası semptomları olan yolcuların 

oturma alanları önce dezenfekte edilmelidir. 

- Koridorlar, tuvaletler ve mutfaklar için ayrı bez ve paspaslar kullanılmalı ve 

farklı renklerle işaretlenmelidir. 

- Basınçlı hava veya basınçlı su gibi virüsün sıçramasına neden olabilecek ve 

yayılmasını kolaylaştıracak yöntemler temizlik amacıyla kullanılmamalıdır. 
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- Dış hatlarda tuvaletler en az 2 saatte bir temizlenmelidir. 

- Uçuş sırasında oksijen dağıtım ekipmanı kullanılıyorsa, bu ekipman bir 

sonraki uçuştan önce dezenfekte edilmelidir. 

UÇAKLARDA MEDİKAL KİT3,4,5,32 

Uçaklarda bulundurulması gereken ilaçlarla ilgili farklı ülkelerde ve havayolu 

şirketlerinde farklı bilgiler bulunmaktadır. Tablo 4 ve 5te farklı ülkelerdeki hava 

yollarında önerileren acil kit içerikleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı 2018 yataklı sağlık 

tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkındaki tebliğde 

belirtilen acil servislerde bulundurulması gereken malzeme ve ilaç listesinden 

yararlanılarak bir uçuş sırasında acil çantalarında bulundurulması gereken ilaç ve 

malzemeler önerilmiştir. 
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Tablo 4: Uçaklarda bulunması gereken medikal malzemeler (medikal kit) 

MEDİKAL MALZEMELER 

Oksijen maskeleri 

Boyunluk (erişkin, çocuk) 

Steteskop 

Tansiyon aleti (erşikin, çocuk) 

Nabız-Pulse oksimetre 

Termometre 

Battaniye (ısı yalıtımı için) 

Glukometre 

Taşınabilir otoskop-oftalmoskop 

Laringoskop ve takımları (her boy) 

Balon valv maske (erşikin, çocuk) 

Oral ve nazal airway (her boy) 

Entotrakeal tüpler (her boy) 

Alternatif hava yolu mazlemeleri 

Eldivenler 

Maskeler (Cerrahi, FFP2, FFP3) 

Personel koruyucu kıyafet-tulumlar 

Damar yolu-IV baranüller 

Enjektörler (her boy) 

Turnike 

Eldivenler (her boy) 

Uriner kateter (her boy) 

İdrar torbası 

Nazogastrik kateter (her boy) 

Doğum seti 

Makas 

Bistüri 

Sütür malzemeleri 

Pens 

Penset 

Yapışkan bantlar 

Spançlar, Sargı bezleri 

Otomatik eksternal defibrilatör (OED) 
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Erek Metin 

 

 حاالت الطوارئ الطبية التي قد يتم مواجهتها أثناء الطيران و

 الطيران أثناء  COVID-19احتياطات 

  Doğaç Niyazi بروفيسور دكتور 

ÖZÜÇELİK 

İstanbul Üniversitesi-

Cerrahpaşa 

 ذاتي

على الرغم من أنه يُنظر إلى حاالت الطوارئ في الرحالت الجوية على أنها قضية محددة، إال أنها اكتسبت أهمية  

تُستخدم بنشاط في كل بلد تقريبا اليوم. أصبحت نظرا لحقيقة أن النقل الجوي أصبح أهم أداة نقل محلية ودولية  

التدريجية في سعة الركاب ومسافات الطيران للطائرات في  حاالت الطوارئ الجوية أكثر أهمية بسبب الزيادة 

المساعدة   لتقديم  التزام بوجود طاقم طبي مثل طبيب أو ممرضة مناوبة  السنوات األخيرة. بشكل عام، ال يوجد 

حالة احتمال مواجهة حاالت الطوارئ الطبية على متن الرحالت الجوية التجارية. ومع ذلك،    الطبية الطارئة في

من الضروري أن يتلقى كل فرد من أفراد الطائرات تدريبًا على اإلسعافات األولية. مع زيادة عدد الرحالت الجوية 

رحلة في االزدياد. يتم اإلبالغ عن حول العالم، بدأ عدد حاالت الطوارئ الطبية والوفيات التي شوهدت أثناء ال

مليار ميل مسافر. في هذا التجميع، يتم تقديم معلومات حول حاالت الطوارئ الطبية    4,7-1,5لكل    1حالة وفاة  

التي تمت مواجهتها أثناء الرحلة، وإدارتها، واإلمدادات الطبية الطارئة واألدوية التي يمكن العثور عليها على متن  

 .Covid-19ير المتخذة والتي يجب اتخاذها على متن الطائرات أثناء عملية الطائرة والتداب

 Covid-19كلمات مفتاحية: طائرة؛ الطيران؛ حاالت الطوارئ الطبية؛ 

OZUCELIK 
DN 

 Journal of ADEM 2020;1(2);74-97 التجميع

tt :// .a fat.c tt s:// rk.o .tr/tr/p  

http://www.adem-afat.com/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jadem
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 المقدمة

تستخدم بنشاط في كل بلد على الرغم من اعتباره قضية محددة، فقد أصبح النقل الجوي أهم أداة نقل محلية ودولية  

تقريبا اليوم. تكتسب حاالت الطوارئ الطبية التي تمت مواجهتها أثناء الرحلة أهمية أكبر بسبب زيادة سعة الركاب 

هذا   حول  التفصيلية  المؤلفات  المعلومات  فإن  الحظ،  لسوء  األخيرة.  السنوات  في  الطائرات  طيران  ومسافات 

كافية. ليست  اال  9-1الموضوع  هذا  تمت في  التي  الطبية  الطوارئ  حاالت  حول  معلومات  تقديم  يتم  ستعراض، 

مواجهتها أثناء الرحلة، وإدارتها، واإلمدادات الطبية الطارئة واألدوية التي يجب العثور عليها على متن الطائرة، 

 . Covid-19والتدابير المتخذة والتي يجب اتخاذها على متن الطائرة خالل عملية 

مليار   4.3ديرية العامة للطيران المدني، ففي حين بلغ عدد رحالت نقل الراكب المجدولة وبحسب بيانات الم

العالم في عام    38، بلغ عدد رحالت مغادرة الطائرات المجدولة  2017في عام   . في  2018مليون رحلة حول 

الركاب في مطار مليونا، وتجاوز عدد  68، اقترب عدد مسافر مطار أتاتورك إسطنبول من 2018بلدنا، في عام 

 11مليون مسافر من مطارات إسطنبول. 104، نقل أكثر من 2019في عام  10مليونا.  34صبيحة كوكجن 

مع زيادة عدد الرحالت الجوية حول العالم، بدأ عدد حاالت الطوارئ الطبية أثناء الرحلة والوفيات الناتجة 

  4,7-1,5لكل  1الجوية، يتم اإلبالغ عن حالة وفاة عنها في االزدياد. في الدراسات التي تفحص وفيات الرحالت 

 12,13مليار ميل مسافر. 

٪) 15مريضا (  173حالة طوارئ جوية في الواليات المتحدة، تم اإلبالغ عن أن    1132في دراسة فحص  

 ، أبلغت شركة1995في عام    9,14٪).  1.3مريضا (  15يوما وتوفي    2.8إقامة  تم نقلهم إلى المستشفى، بمتوسط  

لشركة طيران كندا.   0,90مشكلة طبية لكل مليار ميل الراكب، مقارنة بـ    1,52الخطوط الجوية األمريكية عن  

15,16 

استجابة لحاالت الطوارئ الطبية أثناء الرحلة، تواصل المنظمات البحث عن الخدمات الطبية الطارئة أثناء 

 الرحلة. 

في دراسة حاالت الطوارئ الطبية على متن الطائرة، على الرغم من الخدمات الطبية الطارئة، تم نقل ثلث 

الركاب فقط إلى المستشفى بواسطة خدمات الطوارئ الطبية، وتم نقل ثلث أولئك الذين تم نقلهم فقط إلى المستشفى،  
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 17الالحقة. إما ألن حالتهم لم تكن كذلك. خطيرة أو ألنهم رفضوا الرعاية 

بشكل عام، ال يوجد التزام بوجود طاقم طبي مثل طبيب أو ممرضة مناوبة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة  

في حالة احتمال مواجهة حاالت الطوارئ الطبية على متن الرحالت الجوية التجارية. ومع ذلك، من الضروري  

فات األولية. يتم تنفيذ التدخل الطبي الطارئ للمرضى من  أن يتلقى كل فرد من أفراد الطائرات تدريبًا على اإلسعا

 قبل طاقم الطائرة.

الغالب  في  الطائرة هو  الذي يسافر بشكل عشوائي على متن  الطبي  الطاقم  تدخل  فإن  النظر عن هذا،  بصرف 

 طوعي.

دمون في دراسة لفحص حاالت الطوارئ الطبية أثناء الطيران، وجد أن ما يقرب من نصف أولئك الذين يق

٪ فقط من  25٪ من الممرضات أو غيرهم من أفراد الطوارئ، و 25المساعدة الطبية الطارئة هم من األطباء، و  

تعني هذه الدراسة أن ما يقرب في ثالثة أرباع الرحالت يتم بالصدفة على متن الطائرة كأحد   17طاقم الطائرة.  

 الراكب.

ولية عندما يدأبون مهمتهم األولى، ويتم تزويدهم بتدريب  يتلقى مضيفو الطائرات تدريبا على اإلسعافات األ

هذا   لمثل  مستعدين  يكونوا  حتى  الطائرة،  متن  على  الممكنة  األولية  اإلسعافات  إمكانيات  لجميع  مستمر  عملي 

الموقف. يتم تجديد هذه التدريبات باستمرار كل عام. في حالة وجود موقف يتجاوز نطاق اإلسعافات األولية على  

ا أم ال، ويمكنهم طلب  متن  الطبيب مطلوبا  إعالن  إذا كان  ما  القيادة  قمرة  فريق  يقرروا مع  أن  يمكنهم  لطائرة، 

المساعدة من الطبيب أو غيره من العاملين الصحيين إذا لزم األمر. في هذه الحالة، إذا كان الراكب واعيًا أيضا، 

لى متن الطائرة غير كاٍف، فيمكنه اتخاذ قرار هبوط يقدم الطبيب المساعدة الطبية بموافقته، وإذا كان التدخل ع

طارئ. وفي الوقت نفسه، يقوم طاقم الراكب ومقصورة القيادة والطبيب أو الطاقم الطبي بإدخال وتوقيع المعلومات  

 3- 5المعد لهذا الغرض. ) MIRعلى نموذج (تقرير الحوادث الطبية 

ان، يتم تلخيص األمراض التي تمت مواجهتها على في دراسة تفحص حاالت الطوارئ الطبية أثناء الطير

 6,16.  1متن الطائرة في الجدول 

في   2007و  2002حالة طوارئ جراحية وطبية أثناء الرحلة بين عامي  10189في دراسة أخرى فحصت 
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الجدول  18).  2اثنان وثالثون رحلة أوروبية، تم اإلبالغ عن انخفاض عدد بعض األمراض على مر السنين (الجدول  

 6,16: األمراض الخطيرة التي تمت مواجهتها على متن السفينة 1

 n حاالت الطوارئ الطبية

 111 اإلغماء / فقدان الوعي 

 92 اشتباه في احتشاء عضلة القلب 

 61 نوبة 

 52 الذبحة الصدرية 

 47 ألم صدر 

 42 ربو 

 31 نقص السكر في الدم 

 22 إدمان الكحول 

 17 هستيريا / ذعر

 16 فشل القلب االحتقاني

 15 كلية/ حصوات الحالب 

 14 رد فعل تحسسي

 14 انسداد رئوي مزمن

 14 سكتة القلب

 9 سكتة دماغية

 8 جرعة زائدة من الدواء 

 7 عمليات إجهاض) 4والدات و  3الحمل (

 7 التهاب الزائدة الدودية 

 7 انسداد المسالك البولية

 5 التهاب المرارة

 5 نزيف الجهاز الهضمي

 26 آخر

 622 مجموع 
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حاالت الطوارئ الطبية التي تمت مواجهتها على الرحالت الجوية األوروبية   2007و    2002: في عام  2الجدول  

18 

 ) n ( 2007 )n( 2002 حاالت الطوارئ الطبية

 1063 906 اإلغماء

 183 150 الجهاز الهضمي 

 101 89 ألم شائع

 103 73 الخوف من الطائرات 

 93 64 أمراض القلب 

 58 52 والقيءغثيان 

 54 37 حساسية

 54 37 حرارة

 82 26 حادثة

 12 23 نقص السكر في الدم 

 17 22 المغص الكلوي

 44 19 نوبة صرع

 2 18 الضيق في التنفس

 68 14 الربو

 11 13 السكرة

 5 9 تجلط الدم 

 2 9 المغص الصفراوي 

 8 8 صداع نصفي

 5 8 رعاف 

 20 6 موت 

 13 6 التنفس فرط

 6 6 التهاب الزائدة الدودية 

 8 6 مشاكل الحمل

 34 4 داء السكري 

 1 4 شبهة مالريا 

 17 4 شبهة شلل

 10 4 شبهة احتشاء عضلة القلب 

 39 2 ارتفاع ضغط الدم

 1 1 تناول األدوية المخدرة

 0 1 شبهة إصابة بالتهاب السحايا 

 8 1 آالم المخاض 

 2 0 والدة 

 1 0 شبهة االنصمام 

 1 0 التهاب الرئة المشكوك فيه

 23 0 إساءة استعمال الدواء

 1 0 محاولة انتحار
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 5,6,19ضغط الغالف الجو وحالة األكسجين أثناء الرحلة

قدم) فوق مستوى سطح البحر إلى خفض الضغط إلى ما يزيد قليالً عن   1000متر (   300سيؤدي االرتفاع إلى  

ضغط الهواء المحيط بمقدار النصف إلى  م)، ينخفض   6000قدم (  18000رطل/ بوصة مربعة. عند ارتفاع    14

م)، وضغط الهواء   15.200قدم (  50.000رطل/ بوصة مربعة. يستمر الضغط الجوي في االنخفاض حتى    7.35

  35.000ة تحلق على ارتفاع  رطل فقط. في الطائرات النفاثة الحديثة، من المؤكد أنه حتى لو كانت الطائر  1.8

 قدم.  8000قدم أو أعلى، فإنها تظل تحت ضغط مقصورة ال يزيد عن االرتفاع المكافئ البالغ 

هناك اختالف جوهري في الغالف الجوي بين بيئة الطائرة وبيئة األرض. في الطائرات التجارية، يعتمد 

-6000ة في الطائرة عند ارتفاع مكافئي  ضغط المقصورة على مرحلة الرحلة. يتم االحتفاظ بضغط المقصور

أثناء صعود ٪ وأكسجين أقل. ينخفض  30م)، وفي هذا االرتفاع يوجد تمدد غاز بنسبة    2400-1950قدم (  8000

م) أثناء الرحلة البحرية، ويعود تدريجيا إلى ارتفاع   2424قدم (  8.000الطائرة، ويصل ارتفاع المقصورة إلى  

 الوجهة عند الهبوط.

انخفاض الضغط الجوي عند مستوى اإلبحار إلى انخفاض طفيف في تشبع األكسجين في الدم مع  يؤدي

لكن األفراد األصحاء لن يكونوا على دراية بانخفاض )،  PaO2انخفاض متزامن في ضغط األكسجين الجزئي (

PO2  .في الدم 

ران، والحاالت الطبية أثناء الطي  PaO2ومع ذلك، يمكن أن يعاني الركاب الذين يعانون من انخفاض  

الموجودة مسبقًا، وانخفاض تشبع األكسجين في الدم عند مستوى سطح البحر، من مشاكل صحية. يتمدد الغاز أثناء 

٪ من مستوى  30قدم، تكون أحجام الغاز أعلى بحوالي    8000صعود الطائرة ويقل ضغط المقصورة. عند ارتفاع  

 وط. سطح البحر. تنعكس هذه التغييرات عند الهب

في الطائرات الحديثة، يتم تغيير ضغط المقصورة ببطء وسالسة، مما يقلل من تأثيره على صحة اإلنسان. 

يسبب تضخما مفاجئا في الجيوب األنفية واألذن الوسطى والرئتين واألمعاء حتى يتم إطالق الغاز على ارتفاع  

 الموت.  قدم، مصحوبا بمشاكل صحية يمكن أن تؤدي إلى ألم شديد حتى 18.000

العادي من   الجوي  الهواء  الموجود في  الغاز  المرتفعات  78٪ أكسجين و  21يتكون  ٪ نيتروجين. في 

، والحالة  قدم، تظل نسبة األكسجين كما هي، لكن ضغط الغاز المحيط ينخفض    50.000العالية، حتى على ارتفاع  
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 التي تسبب نقص األكسجين هي انخفاض ضغط األكسجين الجزئي.

قدم و   10.000مم زئبق عند    110إلى  مم زئبق، وينخفض    PaO2 160ى سطح البحر، يبلغ  عند مستو

  8000قدم. عند ضبط ضغط المقصورة على ارتفاع    25.000مم زئبق عند    60قدم و    18.000مم زئبق عند    80

مم زئبق    103في الدم الشرياني من مستوى سطح البحر بقيمة  )  PaO2مستوى األكسجين المتداول (قدم، ينخفض  

 ٪ من مستوى سطح البحر. 90٪ إلى  97مم زئبق، مما يعني انخفاض تشبع األكسجين في الدم من    69إلى حوالي  

 29-5,6,7,15,16,20, 2المشاكل الصحية الطارئة التي تمت مواجهتها أثناء الرحلة

، تم اإلبالغ عن 1/37.000و    1/11.000في حين أن المشاكل الصحية التي واجهتها أثناء الرحلة تتراوح بين  

رحلة. أثناء إقالع الطائرة وهبوطها، قد تظهر المشكالت الصحية    1000من كل    1مشاكل صحية خطيرة على أنها  

 التالية. 

 مشاكل األنف واألذن والحنجرة والجهاز التنفسي:

كبيرة، وجراحة األنف التي ال  األورام  يمكن أن تسبب الجيوب األنفية الحادة أو المزمنة،  انزعاج الجيوب األنفية:

اجتازت مؤخرا، وتكرار نزيف األنف، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الكبيرة، الصداع الحاد، وآالم الوجه، وآالم  

الجيوب األنفية، بسبب خطر االنسداد ومعادلة  إلى جانب األلم في  المدار والجيوب األنفية،  الوجه، وآالم في  في 

ة الجيوب األنفية. تحدث هذه الظاهرة عادة أثناء النزول. في بعض األحيان، قد يوفر االستخدام المؤقت الضغط لقنا

للعالج بالمضادات الحيوية واسع الطيف وعوامل حال للبلغم ومزيالت االحتقان الفموية والستيرويدات وبخاخات  

نفية. يمكن إراحة الراكب الذين يعانون من احتقان األنف الراحة من خالل توفير تهوية وتصريف مؤقت للجيوب األ

 حساسية األنف بمضادات الهيستامين والعالج الموضعي بالستيرويد األنفي. 

يحدث بسبب تغير ضغط الهواء أثناء الطيران، فمن النادر، عادة ما يتم مواجهتها في الركاب ذوي    استرواح الصدر

الضغط أثناء االرتفاع في تمدد الهواء في الشعب الهوائية.    الجسم الطويل والنحيف. يتسبب االنخفاض السريع في

النفس يؤدي إلى تضخم   التنفسي أو حبس  وفي الوقت نفسه، فإن الورم أو التشنج الذي يسبب انسدادًا في الجهاز 

 المسالك الهوائية المتوسعة بشكل أكبر ويسبب تمزق في الحويصالت الهوائية (الحويصالت الهوائية).

المرضى الذين يعانون من مرض االنسداد الرئوي المزمن) وانتفاخ  (  KOAHيحدث بشكل عام في  توقف التنفس:  

مم زئبقي مقيًسا    70أعلى من    PaO2الرئة والربو. في حين أن مرضى االنسداد الرئوي المزمن الذين يعانون من  
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قدم، يجب مراعاة دعم األكسجين الطبي    8000في هواء الغرفة يمكنهم تحمل السفر على ارتفاع المقصورة حتى  

مم زئبق أثناء السفر. يجب   70أثناء الطيران في مرضى االنسداد الرئوي المزمن األكثر شدة بمستويات أقل من  

على مرضى الربو حمل أدوية جهاز االستنشاق معهم أثناء الرحلة. كما تم اإلبالغ عن فوائد المنشطات عن طريق 

 ء المرضى. الفم قبل السفر لهؤال

باإلضافة إلى األمراض الخطيرة مثل الربو ونوبات االنسداد الرئوي المزمن وفشل القلب واالنسداد    حالة فرط تهوية:

الهلع. يسبب فرط   الرئوي، يمكن مواجهة الخوف المفاجئ واإلثارة الشديدة واأللم الشديد والتوتر والقلق ونوبات 

 ية. يساعد على التنفس في أكياس مغلقة جاهزة. التنفس تقلصات في الجسم تؤدي إلى القلو

األذن: البالغين   وجع  عند  خاصةً  األذن،  وجع  األذن  احتقان  إلى  الوسطى  األذن  هواء  حجم  في  التغييرات  تؤدي 

 المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي والرضع واألطفال الصغار الذين لم تتطور وظيفة قناة استاكيوس بعد. 

أكث المشكلة  األلم هذه  تقلل  أن  والبلع  األلم  االحتقان ومسكنات  لمزيالت  يمكن  التسلق.  من  الهبوط  أثناء  ر شيوعا 

 واالحتقان. 

 إنها نتيجة التنبيهات الكاذبة أو سوء فهم أنظمة توازن الجسم أثناء الرحلة.  فيرتيجو:

أسنان: أثناء   وجع  األنسجة  إلى فقاعات غازية في  الجسم،  الذي يذوب عادة في سوائل  النيتروجين،  يتحول غاز 

 التحميل السريع، ويمكن أن يتسبب تأثير الضغط الذي يحدثه في ألم األسنان.

 مشاكل القلب واألوعية الدموية:

القل - النوبات  اإلقفارية،  القلب  أمراض  بسبب  الصدرية)  (الذبحة  الصدر  تجلط آالم  القلب،  قصور  بية، 

 ٪ من أمراض الطيران الطبية.28األوردة العميقة، أمراض القلب واألوعية الدموية تشكل ما يقرب من  

الركاب يعانون من قصور القلب االحتقاني غير المستقر أو الذبحة الصدرية غير المستقرة أو خضعوا  -

 لتاجية لديهم مخاطر على الطيران. لعملية تطعيم جديدة في الشريان التاجي أو رأب األوعية ا

أفادت حسب جمعية القلب األمريكية أنه بعد نوبة قلبية غير معقدة، ال يمكن منح تصريح الطيران إال بعد  -

 أسبوعا مناسبة للطيران دون الحاجة إلى دعم األكسجين. 24أيام وأن  10

تظار أربعة عشر يوما للرحلة  في حين يوصى بتأخير تصوير األوعية الجديدة لعدة أيام، يوصى باالن -

 بعد جراحة الصدر. 
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-6في حالة تطعيم مجازة الشريان التاجي، ال يُنصح بالطيران في أقل من أسبوعين ويفضل تأجيله لمدة   -

 أسابيع.  4

 ): DVTتجلط األوردة العميقة (

تدفق   انخفاض  نتيجة  الجلطة  بتكوين  تتميز  التي  العميقة،  األوردة  بجلطات  نتيجة  اإلصابة  الساق  أوردة  في  الدم 

الجلوس لفترة طويلة بسبب المقاعد الضيقة وعدم الحركة، ويسمى هذا المرض أيضا "متالزمة الطبقة االقتصادية".  

يعد تجلط األوردة العميقة المرتبط بالطيران واالنسداد الرئوي بعد إلقاء الجلطة في الرئة من عوامل الخطر المحتملة  

 للهروب.

دًرا ما تظهر اإلصابة بجلطات األوردة العميقة في األشخاص األصحاء. ترتبط الطيران التي تستغرق  ومع ذلك، نا

 ساعات بزيادة طفيفة في المخاطر النسبية لإلصابة بالجلطات الدموية الوريدية.  4أكثر من 

لنسبة اإلص وفقًا  الطيران  أثناء  العميقة  األوردة  بجلطات  اإلصابة  معدل  يتراوح  عام،  بجلطات  بشكل  السنوية  ابة 

العميقة بين سكان أوروبا بين   المتقطعة واالستهالك    1.8و    1.6األوردة  الساق  ألف. يمكن أن تقلل تمارين  لكل 

 الغزير للمياه في الرحالت الطويلة من خطر اإلصابة بجلطات األوردة العميقة.

 ن؛ الراكب المعرضون لخطر اإلصابة بجلطات األوردة العميقة أثناء الطيرا

 أولئك الذين يعانون من اضطرابات الدم التي تؤثر على قابلية التخثر ■

 أولئك الذين يعانون من اضطرابات آلية تخثر الدم  ■

 نقص مضاد الثرومبين الثالث  ■

 Sو  Cأولئك الذين يعانون من نقص البروتين  ■

 أولئك الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية ■

 و تاريخ من األورام الخبيثةأولئك الذين لديهم تاريخ أ ■

 أولئك الذين لديهم تاريخ الحديثة من الجراحة الكبرى  ■

 أولئك الذين عانوا مؤخًرا من صدمة في األطراف السفلية أو البطن ■
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 األشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي لإلصابة بجلطات األوردة العميقة  ■

 لحوامل ■

 االستروجين، بما في ذلك موانع الحمل الفمويةأولئك الذين يتناولون العالج بهرمون  ■

 40الركاب فوق سن  ■

 أولئك الذين يقفون ساكنا لفترة طويلة ■

 أولئك الذين يفتقرون إلى السوائل في الجسم مما يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم  ■

 مدخنون ■

 ركاب سمينون  ■

 الراكب المصابين بالدوالي  ■

 مشاكل عصبية:

ماء،على وشك اإلغماء، والتشنجات، والمشاكل العصبية، مثل المضبوطات إن الصداع، والصداع النصفي، واإلغ

% من األمراض الطبية التي تصيب الطيران. يجب الحرص على عدم إصابة  20والسكتات الدماغية، تشكل نحو  

الراكب المصاب بنوبة صرع من خالل االصطدام بأجزاء حادة مثل حواف المقعد أثناء النوبة. يجب توقع توقف  

نوبة من خالل االنتباه إلى خلوص مجرى الهواء. في حالة القيء، يجب قلب الراكب لحماية مجرى الهواء. في  ال

 النوبات المطولة، ينبغي اعتبار أن قمعها مع الديازيبام. 

 بمرض الحركة:  ةصاباإل

كة الشخص.  يتم تعريفه على أنه ضعف في الصحة يتميز بأعراض تحدث استجابة لظروف غير عادية في بيئة حر

أثناء الطيران، تحفز الحركات المفاجئة للطائرة أجهزة االستشعار الدهليزية ومستشعرات التحفيز الذاتي في الجسم،  

يتطور في   . األعراض هي النعاس والالمباالة،بمرض الحركة  ةصاباإلمما يخلق إشارات عصبية متضاربة تنتج  

شكل الالمباالة، والغثيان، والشحوب، والعرق البارد، والقيء، واإلرهاق الشديد. وهو أكثر شيوعا عند النساء منه 

عند الرجال. يمكن أن يقلل قيام الراكب بإمالة المقعد وإبقاء رأسه ثابتًا على مسند الرأس بإغالق عينيه من األعراض.  
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از الدهليزي، مع تقليل التحفيز البصري أيًضا بسبب حركة الضوء السريعة ستقلل هذه الممارسة من تحفيز الجه

 . بمرض الحركة ةصاباإلداخل المقصورة وحولها. بعض الناس أكثر عرضة 

يمكن استخدام بعض األدوية (سكوبوالمين، ديكستروأمفيتامين، درامين أو مضادات الهيستامين األخرى) كوسيلة  

الركاب. من المستحسن أيًضا أن يتجنب األفراد الحساسون األطعمة السائلة أو عالية الدهون أو الحارة وقائية لهؤالء  

ساعة قبل الرحلة   24أو الغازية والجلوس بالقرب من الجناح. يجب على األشخاص الحساسين تجنب الكحول لمدة 

 وأثناءها. 

 ارهاق السفر: 

البيولوجية في الطيران الجوية الطويلة، خاصة أثناء الطيران الجوية   يتسبب ارهاق السفر في تعطيل إيقاعات الساعة

خط طول) ومن الغرب إلى الشرق. قد تضعف الوظائف العقلية   75الدولية، عند عبور أكثر من خمس مناطق زمنية (

النوم اعتمادًا على دورة األربع وعشرون ساعة. يمكن مال حظة ومستويات الهرمونات والجوع والهضم ووظائف 

التعب المفرط واألرق والمعدة والصداع واالرتباك وفقدان الشهية والتهيج وعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات 

. لهذا السبب، 2إلى  1ساعة لكل وردية زمنية من    24التنسيق. يستغرق التكيف مع المنطقة الزمنية المحلية حوالي  

 أضعاف الوقت الذي تقضيه في الراحة.  8يوصى بـ 

 تخفيف الضغط: مرض

من خالل التعرض للضغط الجوي المنخفض (أثناء الطيران) بعد فترة وجيزة من التعرض للضغط الجوي المرتفع 

(أثناء الغوص) الذي يواجهه الهواة أو الغواصون المحترفون أثناء الغوص، وآالم في المفاصل والعضالت، وضيق 

دث انهيار الدورة الدموية. جمعيات الغواصات والطب عالي  في التنفس، وخلل عصبي أو عقابيل خطيرة مثل قد يح

الضغط، التي تعمل على مرض تخفيف الضغط، لتجنب مثل هذه الحالة، يجب على الغواصين الذين يقومون بيوم  

التوصية   12غوص واحد أن يقضوا   ساعة على األقل في منطقة السطح قبل الصعود إلى ارتفاعات عالية (هذه 

النقل بالسيارات أو المركبات األخرى)، وأكثر من غطسة واحدة في اليوم. ويوصي من يفعلون صالحة أيضا في  

 ساعة على السطح قبل الصعود إلى االرتفاع.  12ذلك بقضاء أكثر من 

 مشاكل الجهاز الهضمي:

يمكن مالحظة الغثيان، والقيء، واإلسهال، وآالم البطن، ونزيف الجهاز الهضمي، والتسمم أمراض المعدة واألمعاء:



55 
 

٪ من أمراض الطيران). يؤدي انخفاض الغالف الجوي أثناء االرتفاع السريع إلى توسع غازات  20الغذائي (حوالي  

دد الغازات بعد الجراحة (السماح  المعدة واألمعاء. يمكن أن يسبب هذا الحال بالضغط واأللم في البطن. قد يتسبب تم

بالطيران دون انتظار امتصاص الغازات المستخدمة في الجراحة بالمنظار أو تشتيتها في الجسم) في حدوث مشكالت  

 في الجهاز الهضمي (قد تحدث مشكالت مماثلة أيًضا في إجراءات طب العيون). 

يا أو الطفيليات أو العدوى الفيروسية (مثل العطيفة  االضطرابات المعوية التي تسببها بعض البكتير  :إسهال السفر

الصائمية والسالمونيال والشيغيال والجيارديا اللمبلية واألميبا الطفيلية) التي تنتقل عن طريق تناول الطعام أو الماء 

مياه المفقودة  مدخول هو تعويض الالملوثين. الهدف األساسي بالراكل الذين ال يعانون من القيء والذين لديهم متوسط  

مل   400-200واإللكتروليتات. محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (

للبالغين بعد كل إسهال) واألدوية المضادة للحركة التي يجب إعطاؤها بشكل إضافي في الرحالت الطويلة (لوبيراميد 

مجم / يوم)، تقلل أعراض اإلسهال الحاد يمكن أن تخفف   16صى  مجم بعد كل إسهال، بحد أق  2مجم،    4األولي  

 (نصف الجرعة عند األطفال).

 األمراض المعدية:

العدوى: (  خطر  الكفاءة  عالي  الهواء  مرشح  حتى  )  HEPAيلتقط  إلى   0,3الجسيمات  تصل  بكفاءة  ميكرومتر 

٪) يمر عبر 40- 60واء الخارجي (٪. نظًرا لتهوية مقصورة الطائرة المضغوطة باستمرار بمزيج من اله99,97

٪ هواء إعادة تدوير المقصورة)، فإن خطر 50٪ هواء نقي،  50وإعادة تدوير هواء المقصورة (  HEPAمرشحات  

انتشار األمراض المعدية عبر أنظمة تكييف الهواء منخفضة للغاية، ومع ذلك، يمكن أن تنتقل مباشرة من الركاب 

أي بيئة يكون فيها األشخاص من الراكب المصاب قريبين من بعضهم البعض  الجالسين حولها، كما هو الحال في  

 (مثل الحافالت أو القطارات أو المسارح). 

 كما تم اإلبالغ عن حاالت األمراض المعدية التي تنتقل مباشرة من شخص آلخر، مثل السل واألنفلونزا.

القدرة على نقل   المعدية األخرى المسببة  تمتلك طائرات الركاب والبضائع أيضا  البعوض والحيوانات األمراض 

 لألمراض إلى بلدان أخرى. تم تحديد النواقل التي يمكن أن تنقل الحمى الصفراء والمالريا ومرض الضنك.

- WHO   و وفقًا لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، لم يتم إثبات اآلثار الصحية الضارة

 كيميائية المستخدمة في مطهر مجلس الوزراء.المرتبطة بالمواد ال
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 اضطرابات الحرارة واإلشعاع:

تنخفض درجة حرارة الهواء كلما صعدت إلى ارتفاعات عالية. يمكن أن تقترب درجة الحرارة الخارجية  -

 درجة مئوية). 46-درجة فهرنهايت (  50-م) من  10.000قدم ( 33.000لطائرة تحلق على ارتفاع 

رارة المقصورة حسب البيئة. قد تكون درجة الحرارة هذه منخفضة جدًا بالنسبة لبعض يتم ضبط درجة ح -

 الركاب ومنخفضة جدًا بالنسبة لآلخرين على أساس فردي. ولكن ال يسبب أي منهما مشاكل صحية.

الرطوبة أقل في الهواء على ارتفاعات عالية. يحتوي الهواء المضغوط المستخدم في تهوية المقصورة  -

بين  على ر تتراوح عادةً  نسبية منخفضة  في  25٪ و  5طوبة  المنخفضة  الرطوبة  تتسبب  أن  ٪. يمكن 

 جفاف القرنية (خاصة تحت العدسات الالصقة) والجلد. 

 يُنصح الركاب بشرب ما يكفي من المشروبات مشروبات خالية من الكحول أثناء الطيران لتقليل الجفاف.  -

 اإلشعاعات المؤينة التي يمكن مواجهتها في الطيران الجوية. لم يتم إثبات أي آثار ضارة بسبب  -

 مشاكل اإلرغونامي والعضالت الهيكلية:

تم تصميم المقاعد في الطائرات لحماية الركاب قدر اإلمكان من اإلصابات الناجمة عن االضطرابات   -

 الجوية الشديدة وغيرها من أحداث التسارع العالية.

طويلة إلى تفاقم الوذمة الطرفية والتشنج ومشاكل الدورة الدموية األخرى يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات   -

 لدى بعض الركاب.

والوذمة (التورم) في )  DVTيمكن أن يتسبب الجلوس لفترة طويلة في اإلصابة بجلطات األوردة العميقة ( -

 الساقين. 

 مشاكل اإلجهاد:

األمتعة ووقت   - المطار، ومناولة  إلى  الطيران  الطويلة داخل  وقت وصول  المشي  االنتظار، ومسافات 

المطار، والحجرات المزدحمة أثناء الرحلة، والضوضاء، واالهتزاز، واالضطراب من العوامل التي 

 تسبب اإلجهاد للركاب.

نوبات الهلع الناتجة عن الخوف من الطيران التي تظهر لدى بعض الركاب هي مشكلة أخرى (أولئك  -

ذاء أنفسهم والركاب اآلخرين بسبب التوتر أو نوبات الذعر يتم محاولة تهدئتهم  الذين لديهم القدرة على إي
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 من خالل التحدث أوالً، إذا لم تكن فعالة، يمكن أن تكون الطرق األخرى تستخدم). 

باإلضافة إلى ذلك، يؤدي انخفاض الغالف الجوي وانخفاض األكسجين (نقص األكسجين) والضوضاء  -

 الحرارة المتجمدة أثناء الرحلة إلى خلق ضغوط إضافية للركاب وأفراد الطاقم. واالهتزاز ودرجات 

 األمراض المزمنة واألدوية:

يجب وضع وقت طيران وتخطيط تخزين األدوية على متن الطائرات لركاب الذين يستخدمون األدوية  -

 حالت الطويلة.(مثل األنسولين) لألمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والصرع في الر

وعدادات  - أدويتهم  معهم  يحملوا  أن  األنسولين  واستخدام  السكري  بداء  المصابين  الركاب  على  يجب 

الجلوكوز. يجب حمل األنسولين في حقيبة اليد في كيس بارد أو في فراغ مبرد فراغا. لكن إنه ال يتطلب 

، فقد يكون من الضروري 2بأكثر من  التبريد أثناء الرحلة. عند السفر شرقًا، إذا تم تقصير يوم السفر  

أو طويل المفعول. عند السفر إلى الغرب، يتم تمديد يوم السفر، تناول وحدات أقل من األنسولين متوسط  

باإلضافة إلى زيادة حقن األنسولين اإلضافية أو جرعة األنسولين متوسطة المفعول إذا تم تمديدها ألكثر  

اص الذين يتناولون األنسولين مرة واحدة يوميًا قبل اإلفطار بتناول من ساعتين. عادة، يجب توجيه األشخ

جرعتهم القياسية في الوقت المعتاد من اليوم، سواء شرقًا أو غربًا. في حين أن الوجبات الخفيفة عادة ما  

تكون كافية، فقد تكون هناك حاجة لوجبات خفيفة إضافية إذا تأخرت الوجبات. إذا كانت الطيران متجهة 

المحلي)، يجب تناول  ش قبل اإلفطار مباشرة (بالتوقيت  الوجهة،  اليوم األول في   3/2رقًا، في صباح 

ساعة ستمر منذ حقن األنسولين في الصباح السابق. من المهم    24األنسولين في الصباح ألن أقل من  

ثناء الطيران.  ساعات أ  6-4جدًا أن يقوم المرضى بفحص نسبة السكر في الدم قبل وجبات الطعام بفاصل  

ساعة من حقن األنسولين في الصباح، يجب إعادة اختبار نسبة الجلوكوز في الدم، بغض   18بعد حوالي  

 النظر عما إذا كان المريض ال يزال في حالة طيران. 

 اإلصابات والحروق:

 تحدث اإلصابات عند سقوط األمتعة من الخزائن العلوية على رؤوس الركاب. -

المقعد والحواف األخرى، أو نتيجة السير في الممر أو قد تحدث اإلصابات نت - يجة االصطدام بحواف 

 السقوط أثناء الصعود والهبوط. 
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 قد تصاب العين أثناء تحميل األمتعة واالضطراب على متن الطائرة. -

يمكن أن تنسكب األطعمة والمشروبات الساخنة على الركاب أثناء تقديم األطعمة والمشروبات أو أثناء   -

 تناولها أثناء الرحلة، أو أثناء االضطراب، مما يسبب الحروق.

 تستخدم الجبائر الهوائية كسلك مكسور وجبائر هوائية على ارتفاعات عالية -

نظرا ألن هذا يمكن أن يؤثر على الدورة الدموية، فإن العديد من شركات الطيران ال تسمح بالطيران   -

الجص. م  48-24بين   بعد تطبيق  األولى  استخدام  ساعة  الدموية، يمكن  الدورة  أجل تجنب مشاكل  ن 

 التحكم المتكرر أو قطع الجص من طرف إلى آخر. 

الجبائر الهوائية المنفوخة بالهواء ليست مناسبة للطيران ألن الهواء المضغوط داخل الجبيرة سوف يتأثر  -

 بتغيرات الضغط في الطائرة.

 تغلغل أجسام غريبة في الحلق: 

جبات الخفيفة التي يتم تناولها أثناء الرحلة، قد تدخل قطع الطعام في مجرى الهواء. إذا أثناء الوجبة والو -

كان الراكب يستطيع التنفس، وحاول التحدث، والسعال، فإن االنسداد الكامل لم يحدث بعد. يظل الراكب  

ذا لم يكن هناك هادئا ويسعل بشدة بأخذ أنفاس عميقة وخفيفة. من المتوقع أن يخرج الطعام بسعال قوي. إ

مناورة  إجراء  يتم  والتنفس،  والسعال  التحدث  على  قادرا  الراكب  يعد  لم  كامل،  انسداد  وحدث  طعام 

 هيمليك. 

 حدث الميالد:

ال يبدو أن السفر بالطائرة ضار بالحمل ويعتبر آمنًا بشكل عام؛ لهذا السبب، تسمح معظم شركات الطيران   -

 . من عمر الحمل.36سبوع التجارية للمرأة الحامل بالسفر حتى األ

أسبوًعا إذا كنت حامالً   32أسبوًعا من الحمل، أو بعد    37ال تسمح لك معظم شركات الطيران بالسفر بعد   -

 بتوأم أو أكثر. 

أسبوعا) عندما  28إلى  14ذكرت جمعية األمومة األمريكية أن أفضل وقت للسفر هو منتصف الحمل ( -

 أسبوعا.  28الصعب التحرك أو الجلوس لفترة طويلة بعد يقل غثيان الصباح. قد يكون من 
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على الرغم من أن سياسة فيرجن أتالنتيك تختلف باختالف شركة الطيران والبلد، إال أن سياسة فيرجن  -

أسبوًعا أو أكثر لمسافات قصيرة. يعتبر األطفال قادرين   34أتالنتيك تقبل فقط الركاب الحوامل لمدة  

ة من الوالدة الطبيعية بشرط أن يكون الحمل طبيعيا وأن األم لديها خطاب ساع  48على الطيران بعد  

 موافقة من الطبيب. 

يرتبط الحمل بزيادة خطر اإلصابة بأمراض االنسداد التجلطي مثل السفر الجوي؛ لذلك، يوصى بالتعبئة   -

اليسيليك الوقائي الوقائية أثناء الطيران، وتناول السوائل، وتمارين الساق، واستخدام حمض أسيتيل الس

 والجوارب الضاغطة في األشهر الثالثة األولى من الحمل. 

توصي الجمعية األمريكية ألمراض النساء والوالدة أيًضا بدعم إضافي لألكسجين للركاب الحوامل الذين   -

 يعانون من مشاكل طبية. 

 السكتة القلبية: 

 ٪ من حاالت طوارئ الطيران.0.3تشكل السكتة القلبية  -

السكتة القلبية على متن الطائرة نادرة أثناء الطيران الركاب التجارية، ولكن عندما يكون اإليقاع األولي  -

 ٪ تقريبًا. 23مروًعا، فإن معدل البقاء على قيد الحياة في المستشفى يبلغ 

، أصبحت خطوط طيران كانتاس واحدة من أولى شركات الطيران التي قامت بتثبيت  1991في عام   -

على الطائرات. في فترة الخمس سنوات، تم التأكيد على أن )  OEDلرجفان الخارجي التلقائي (مزيل ا

حالة توقف القلب تم إنعاشها بنجاح في إجراء إزالة الرجفان الذي تم إجراؤه على ستة   27اثنين من  

 الراكب مصابين بالرجفان البطيني.

. أفيد أنه تم إزالة  1997وية األمريكية في عام  بدأ استخدام الرجفان الخارجي التلقائي في الخطوط الج -

، واستجاب 2001-1997الرجفان الخارجي التلقائي على الطائرات بين    545راكبًا مع وضع    45رجفان  

 ٪).  35راكبًا (  15) ونجا 21٪ منهم (ن =  50

الخارجي التلقائي لهذه األسباب، فإن وجود الرجفان الخارجي التلقائي أثناء الرحلة مهم للغاية. الرجفان  -

)OED  (  راكبًا أو أكثر، وتتطلب مضيفة طيران    30إلزامي في بعض البلدان بالنسبة للطائرات التي تقل

 واحدة على األقل. 
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 30،31الطيران الجوية أثناء عملية

الذي  ،  Covid-19تم اتخاذ بعض اإلجراءات خالل الرحالت الجوية في البلدان بسبب اإلصابة بفيروس كورونا  

وانتشر في جميع أنحاء العالم وأصبح وباًء. في بعض الفترات،    2019ظهر في مدينة ووهان الصينية نهاية عام  

في بلدانهم بالسفر إلى بلدانهم من قبل بعض البلدان.   Covid-19لم يُسمح لألشخاص الذين يعانون من المزيد من  

 .Covid-19بلدان مصابة بـ  مرة أخرى، لم يُسمح لمواطنيهم بالذهاب إلى

في بلدنا، أبلغت المديرية العامة للطيران المدني والخطوط الجوية التركية عن اإلجراءات التي يجب اتخاذها أثناء 

وتحديثها وفقًا لمسار المرض. بعض هذه المعلومات والتدابير ملخصة في الجدول    Covid-19عملية تفشي جائحة  

3. 

 Covid-19وصيات التي يجب اتخاذها على الرحالت الجوية أثناء عملية : التدابير والت3الجدول 

يلزم سوى   - ال  الداخلية،  للرحالت  الصحية (  HESبالنسبة  المعلومات  رمز  المنزل؛  يناسب  الحياة 

بفيروس   المصابين  المرضى  لتتبع  الصحة  وزارة  تستخدمه  الذي  من )،  Covid-19الشخصية 

 صالح عند شراء التذاكر.  HESالضروري أن يكون لديك رمز 

الداخلية (بما في ذلك رحالت الربط)، يلزم الحصول على شهادة تصريح السفر  - بالنسبة للرحالت 

عاًما أو   65عاًما أو أكثر. ال يُسمح للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم    65للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم  

 .أكثر والذين ال يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة بالسفر

يتعين على الركاب ارتداء كمامة جراحي في جميع مراحل عملية السفر (بما في ذلك شراء التذاكر  -

في الموقع، وتسجيل الوصول، والصعود إلى الطائرة، وأثناء الطيران، وعند النزول من الطائرة، 

نة) بسبب س  2-0وأثناء تسليم األمتعة وحتى مغادرة المبنى). يجب عدم ارتداء الكمامات لألطفال (

سنة) ارتداء الكمامات بالحجم المناسب. نظًرا ألنه يجب   12-2خطر االختناق. يجب على األطفال (

يكفي من  المستحسن إحضار ما  فمن  أربع ساعات،  لمرة واحدة كل  تستخدم  التي  الكمامات  تغيير 

 األقنعة طوال الرحلة. 

ويلة، والمرضى الذين يعانون من مشاكل يمكن للمسافرين الذين ال يستطيعون ارتداء الكمامة لفترة ط -

صحية مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، ومشاكل الجهاز التنفسي، والربو أو التوحد السفر مع 



61 
 

 درع للوجه مع وثيقة من أخصائي طبي.

 يجب إزالة المجالت والكتيبات الموجودة في جيوب المقاعد في الطائرات. -

درجة مئوية)   38تظهر عليهم عالمات المرض مثل الحرارة (فوق  ال ينبغي السماح للمسافرين الذين   -

 والسعال وسيالن األنف وصعوبة التنفس على متن الطائرة.

 على األقل) أثناء الصعود على متن الطائرة.1يجب على الركاب الحفاظ على مسافة اجتماعية (متر  -

بخالف محافظ النساء وحقائب الرجال يجب عدم السماح بدخول أمتعة المقصورة وحقائب األطفال   -

 وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والحقائب إلى المقصورة.

 ال ينبغي تقديم الطعام على متن الطائرة أثناء الطيران التي تستغرق أقل من ساعتين من وقت الرحلة.  -

 يجب تقديم األطعمة والمشروبات المعبأة للركاب وباقات الخدمة الفردية. -

 ب على الركاب النهوض والبدء في النزول في مجموعات صغيرة. بعد الهبوط، يج  -

 يجب أن تكون الطائرة متوقفة في مواقع الجسر قدر اإلمكان بعد الهبوط.  -

أو تم تشخيص إصابتهم ،  COVID-19ال ينبغي السماح ألعضاء الطاقم الذين ظهرت عليهم أعراض   -

 . COVID-19أو كانوا على اتصال بشخص مصاب بـ ، COVID-19بـ 

إذا أظهر أحد أفراد الطاقم أعراًضا محتملة أثناء مهمة الطيران، فيجب على الراكب التوقف فوًرا عن   -

 أداء واجبات الخدمة، بشرط عدم المساس بسالمة الطيران.

 يجب أن يرتدي طاقم الرحلة وأعضاء طاقم الطائرة كمامة أثناء الطيران. -

المحتملة على متن الطائرة   COVID-19يقدمون خدمات لحالة  يجب على أفراد طاقم الطائرة الذين   -

والنظارات   N95 / FFP2ارتداء معدات الحماية الشخصية (العباءات الكمامات الطبية والكمامات  

 الواقية / واقيات الوجه والقفازات).

 يجب تدريب أفراد الطاقم على االستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية.  -

ال - كمامات األنف والفم بالكامل. أثناء ارتداء كمامة أو خلعه، ال ينبغي لمس الطبقة  يجب أن تغطي 

 الخارجية لكمامة باليد لتجنب التلوث. 
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التخلص منها، بعد االستخدام، في أكياس نفايات مخصصة   - يجب وضع معدات الحماية التي يمكن 

 يجب وضع عالمة عليها على أنها "نفايات معدات الحماية المستخدمة". 

-COVIDيجب تعيين الصفين األخيرين من المقاعد على الجانب األيمن من الطائرة كمنطقة عزل  -

 وتركها فارغة. 19

يجب اصطحاب الركاب الذين تظهر عليهم األعراض إلى مقاعد عزل مخصصة في الجزء الخلفي  -

 من المقصورة.

األيمن من منطقة العزل، مع مراعاة يجب أن يجلس هؤالء الركاب في مقاعد النافذة على الجانب   -

 نظام دوران الهواء في الطائرة.

 يجب إيقاف تشغيل وحدة تكييف الهواء التي يستخدمها الراكب لمنع المزيد من انتشار القطرات. -

يجب حجز حوض المغسلة األيمن حصريًا للراكب الخاضع للمراقبة. إذا كان هناك أكثر من موقف  -

 تماًما بعد كل استخدام. محتمل، فيجب تطهير الحوض

 يجب تعيين طاقم الطائرة لتزويد هؤالء الركاب بالخدمات الضرورية أثناء الطيران. -

باستثناء الحاجة إلى العمل ألسباب تتعلق بالسالمة، يجب على طاقم المقصورة المعين تجنب االتصال  -

 الوثيق بأعضاء الطاقم اآلخرين. 

صحوبة براكب آخر، يجب تطبيق تدابير العزل المحددة محتملة م  COVID-19في حالة وجود حالة   -

 حتى إذا لم يظهر الراكب المرافق أي أعراض. 

يجب إبالغ طاقم الطائرة عن هؤالء الركاب واألعراض المحتملة. يجب إبالغ برج المراقبة في مطار  -

 الوصول قبل الوصول. 

 COVID19تشخيص إصابته بـ  يجب تحديد الركاب الذين يسافرون على نفس الطائرة مع راكب تم   -

ويجلس في صفين بجوار أو أمام أو خلف ذلك الراكب باستخدام سجالت الطيران. يجب أن يظل 

يوًما وأن يتم مراقبتهم بحثًا عن وجود حرارة وأعراض تنفسية   14هؤالء الركاب في عزلة ذاتية لمدة  

 (سعال / صعوبة في التنفس). 

ساعة من الرحلة؛ يجب االعتراف  48عراض وتم تشخيصه بعد إذا تبين أن أحد الركاب يعاني من أ -
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 بأن الراكب ليس معديًا أثناء الطيران. 

فيجب أن يظل أفراد طاقم الطائرة الذين يخدمون هذا ،  COVID-19إذا تم اعتبار أحد الركاب حالة   -

 م. يوًما بعد االتصال به 14لمدة  COVID-19الراكب في عزلة ذاتية ومراقبة ذاتية ألعراض 

دقيقة دون ارتداء كمامة؛ يجب السماح ألفراد طاقم الطائرة   15على اتصال مع حالة محتملة ألكثر من   -

 الذين يخدمون حالة مشتبه بها بالبقاء في المنزل حتى يتم تأكيد الحالة. 

بالعمل فال ينبغي السماح ألفراد طاقم المقصورة المعنيين  ،  COVID-19إذا كان الراكب يعتبر حالة   -

 أيام من تاريخ االتصال بهذا الراكب. 7على الطيران الجوية لمدة 

أيام هذه، فيجب عليهم إجراء   7إذا أظهر أحد أفراد طاقم الطائرة المعني أعراًضا قبل نهاية فترة   -

الفور. يجب السماح لعضو طاقم الطائرة هذا بالعمل على الطيران الجوية إذا كانت  االختبار على 

 ختبار سلبية. نتيجة اال

إذا لم يُطلب من أفراد طاقم الطيران التواجد في مقصورة الركاب بسبب ظروف غير عادية، فإنهم  -

ليسوا في خطر ويمكنهم مواصلة العمل. أيًضا أعضاء طاقم الطائرة الذين ال يقدمون خدمات لحالة 

COVID-19 .المحتملة ليسوا في خطر 

أوالً تطهير مناطق جلوس الركاب التي تظهر عليها األعراض بعد تهوية مقصورة الطائرة، يجب   -

 المحتملة.

 يجب استخدام األقمشة والحصير المنفصلة للممرات والمراحيض والمطابخ ومعلمة بألوان مختلفة.  -

يجب عدم استخدام الطرق التي قد تتسبب في تناثر الفيروس وتسهيل انتشاره، مثل الهواء المضغوط  -

 ألغراض التنظيف. أو الماء المضغوط، 

 يجب تنظيف المراحيض كل ساعتين على األقل على الخطوط الدولية. -

 إذا تم استخدام معدات توصيل األكسجين أثناء الطيران، فيجب تطهيرها قبل الطيران التالية.  -

 3,4,5,32عدة طبية على متن الطائرات 

لتي يجب االحتفاظ بها على متن الطائرة. في  لدى الدول وشركات الطيران المختلفة معلومات مختلفة عن األدوية ا 

، محتويات مجموعة الطوارئ وجمهورية تركيا االستفادة من قائمة المواد واألدوية الواجب حفظها  5و    4الجدولين  
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في خدمات الطوارئ المحددة في البيان الخاص بإجراءات ومبادئ خدمات الطوارئ في المرافق الصحية الداخلية  

 عة لوزارة الصحة واألدوية والمواد التي يجب حفظها في حقائب الطوارئ أثناء ينصح رحلة. التاب 2018لعام 

 : المستلزمات الطبية المطلوبة في الطائرات (عدة الطبية)4الجدول 

 المواد الطبية 

الرقبة  طوق  األكسجين  الكمامات 

 (الكبار، األطفال) سماعة الطبيب 

(للبالغين   الدم  ضغط  واألطفال)  مقياس 

 ميزان الحرارة النبضي

جهاز  الحراري)  (للعزل  بطانية 

 قياس السكر

منظار  العين  منظار  المحمول  األذن  منظار 

كمامة صمام   (أي حجم)  الحنجرة ومجموعاته 

الهواء  مجرى  واألطفال)  (للبالغين  البالون 

القصبة   أنابيب  حجم)  (أي  واألنف  الفموي 

للمجرى الهوائي الهوائية (أي حجم) مواد بديلة  

 قفازات

المالبس )  FFP2 ،FFP3الكمامات (الجراحة،  

- بدالت وصول األوعية الدموية-الواقية لألفراد

 الحقن الوريدي البارانوالت (جميع األحجام)

 وقف النزيف

القسطرة   حجم)  (بأي  القفازات 

 البولية (بأي حجم) كيس البول 

قسطرة أنفية معدية (أي حجم) مجموعة 

 يدأدوات التول

مقص  

 مشرط 

 مواد خياطة ملقط 

 ملقط 

الالصقة،  األشرطة  اإلسفنج 

 الضمادات 

 ) OEDالرجفان الخارجي التلقائي (

 



65 
 

Terimce 

 

ar Term1 tr Term1 
 

 önlemler احتياطات 

 uçuş الطيران 

 ilk yardım اإلسعافات األولية 

 senkop اإلغماء

 enfarktüs احتشاء

 medikal aciller حاالت الطوارئ الطبية

 ateş حرارة

 derleme التحويل البرمجي

 havayolu ulaşımı النقل الجوي 

 atmosfer الغالف الجوي 

 Angina الذبحة الصدرية 

 kabin basıncı ضغط المقصورة

 hipertansiyon ارتفاع ضغط الدم

 vertigo فيرتيجو 

 azot النيتروجين 

 kardiyovasküler sorunlar مشاكل القلب واألوعية الدموية

 anjina الذبحة الصدرية 

 anjiyografi تصوير األوعية

 nörolojik عصبية

 migren صداع نصفي

 nöbet نوبة 

 bayılayazma على وشك اإلغماء

 kusma القيء

 bulantı غثيان

 hareket hastalığı مصاب بمرض الحركة

 semptomlar أعراض 

 duyarlı kişiler األشخاص الحساسين 

 bulaşıcı hastalıklar األمراض المعدية

 tuberküloz السل 

 influenza األنفلونزا 

 kronik hastalıklar األمراض المزمنة

 şeker ölçüm cihazları عدادات الجلوكوز

 vakum فراغا 

 türbülans االضطراب

 bagaj األمتعة 

 kan dolaşımı الدورة الدموية 

 atıştırmalıklar الوجبات الخفيفة

 yolcu الراكب
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 spesifik محددة

 maskeler الكمامات 

 kokpit ekibi فريق قمرة القيادة 

 dekompresyon hastalığı مرض تخفيف الضغط 

 ft قدم 

 yolcular الركاب

 Otomatik Eksternal Defibrilatör التلقائي الرجفان الخارجي 

 OED الرجفان الخارجي التلقائي 

 Hayat Eve Sığar الحياة يناسب المنزل 

 HES الحياة يناسب المنزل 

 maske كمامة 

 medikal kit عدة الطبية 

 steteskop سماعة  الطبيب

 kateter قسطرة

 eşdeğer مكافئي 

 KOAH االنسداد الرئوي المزمن 

 jetlag ارهاق السفر 

 jet lag ارهاق السفر 
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Teknoloji Kullanımı 
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