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Tüp bebek tedavisinde her ay her her 
geçen hafta, her geçen gün çok önemli. 

Yapılan bilimsel çalışmalar, doğru 
önlemler ile Covid-19 pandemisinde tüp 

bebek tedavisinin mümkün olduğunu 
gösteriyor. Bu konuda Prof. Dr. Sevtap 

Hamdemir Kılıç’tan bilgi aldık.

“Çiftler salgın 
döneminde 
tedavilerini 

zorunlu olarak 
erteledi. 

Aslında tüp 
bebek tedavisi 

öyle bir 
dönem ki, her 
ay, her yeni 
siklus, belki 
de her geçen 

hafta, her 
geçen gün çok 

önemli.” 

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler için Covid-19 virü-
süne karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıda bu-
lunan Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, “Covid-19 

virüsünün yaygın olduğu ülke ve illerden uzak kalarak 
kendilerini korumalılar. Yumurta rezervi ve sperm kalitesi 
üzerinde etkisi bulunan Covid-19 virüsünden korunmak 
sizin elinizde. Covid-19 sadece hayati tehlikeye değil aynı 
zamanda uzun süreli bir infertiliteye sabep olup bebek sa-
hibi olmakla ilgili önümüzü de kesebiliyor. Üreme fonk-
siyonlarını bozduğu uzman hekimler tarafından onaylan-
mış bir gerçektir” açıklamasında bulundu. Kılıç, “Virüsün 
kadınlarda yumurtlamayı azaltarak erkeklerde de sperm 
kalitesini etkilediği bilinmektedir” dedi.

SALGIN DÖNEMİNDE TÜP BEBEK TEDAVİSİNE 
BAŞLANMALI YA DA DEVAM EDİLMELİ MİDİR?
Aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pande-
minin ilk başlarında, anne baba adaylarının bebek hayalini 
de ne yazık ki etkilediğini açıklayan Prof. Dr. Kılıç “Çift-
ler salgın döneminde tedavilerini zorunlu olarak erteledi. 
Pek çok çift de kendi sağlıklarının endişesinden tüp bebek 
tedavilerini bir süre daha ertelemeye karar verdi. Aslında 
tüp bebek tedavisi öyle bir dönem ki, her ay, her yeni sik-
lus, belki de her geçen hafta, her geçen gün çok önemli. 
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Bu kadar ertelerken acaba kaybettiğimiz günler 
mi var? Zaten Covid-19 olmasa bile çiftlerimizi 
diğer bulaşıcı hastalıklar açısından da hep değer-
lendiriyor ve gerekli önlemlerin alınması için her 
zaman destek oluyor ve dikkatli yaklaşıyoruz. El-
bette Covid-19 hassasiyetini de ayrıca göz önünde 
bulundurmak gerekmekte. Tüm hijyen kuralları-
na, Covid-19 kapsamında kurallara dikkat ederek 
hastalarımızın tedavisine de devam etmekteyiz. 
Şüpheli durumlarda ise gerekli değerlendirmeler 
yapılarak karar veriliyor. Altını çizmek isterim ki 
her hastadan da işlem öncesinde PCR testi isteye-
rek pozitif çıkması durumunda hastanın tedavisini 
iptal ediyoruz. Ayrıca odanın sürekli havalandırıl-
ması, ameliyathanelerde daha seyrek hasta bulun-
durulması, personelin önlemleri de bu dönemde 
oldukça dikkat edilen altın maddelerdendir. Te-
davi sırasında tüm tüp bebek ekibi maske ve eldi-
venle hastaya hizmet verir. Kliniklerde özel hijyen 
kuralları uygulanarak seyrek hasta kabulü yapıl-
maktadır” açıklamasında bulundu.

COVİD-19 DÖNEMİNDE ÇİFTLER 
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Tüp bebek tedavisinde alkol ve sigara kullanımının 
bırakılmasını gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, 
kafein kullanımın da başarı şansını düşüreceğini, 
çay, kahve, kola gibi ürünlerin tüketimlerinin sınır-
lanması gerektiğini vurguladı.
Folik asitin, B grubu bir vitamin olduğunu açıkla-
yan Prof.Dr.Kılıç, “Folik asit ve B vitaminleri bebe-
ğin omurilik beyin yapısının sağlıklı gelişiminden 
sorumludur. Özellikle bu dönemde de vitamin 
desteği oldukça önemlidir. Tüp bebek çiftlerine D 
vitamini desteği verilebilir, ek olarak C vitamini ile 
de desteklenebilir. Ayrıca kaliteli uyku düzeni sağ-

lanmalı, melatonin salgısı desteklenmelidir. Hayat rutin hayata dönüştürülmelidir. 
Yaşam standartları iyileştirilmelidir. İnsanlarla iletişim muhakkak sınırlandırılmalı-
dır. Sosyalliğe belki bir süre ara verilmelidir. Tüp bebek çifti maske kullanımına çok 
özen ve önem göstermelidir” uyarılarında bulundu.

“Tüp bebek çiftlerine D vitamini desteği verilebilir, ek 
olarak C vitamini ile de desteklenebilir. Ayrıca kaliteli uyku 

düzeni sağlanmalı, melatonin salgısı desteklenmelidir.”
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