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ÖNSÖZ 

“COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I” adındaki 

bu eser, her yönüyle COVID-19 pandemisinde sağlık hizmetlerine 

yönelik yazılmış çalışmalardan meydana gelmektedir. Çin’de ortaya 

çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede kasıp kavuran COVID-19 

enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak 

ilan edilmiştir. COVID-19 pandemisi hayatın her alanında (ekonomi, 

eğitim, sağlık, sosyal) olumsuz sonuçlara yol açmış ve bu alanlarda 

hızlı bir şekilde çözümler ve politikalar üretilmesine neden olmuştur. 

COVID-19 pandemisiyle gerek hastanede yatan hasta bakımı gerekse 

halk sağlığı hizmetlerinin sunumu açısından en çok görev ve 

sorumluluk düşen alan sağlık sistemidir. Tüm bu gelişmeler 

doğrultusunda sağlık hizmetleri sistemleri oldukça bulaşıcı olan bu yeni 

hastalıktaki artışla baş edebilmek için yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu eserde, pandemi sürecinde sağlık hizmetleri alanında yazılmış 

çalışmalara yer verilmiştir.  
 

Bu bağlamda ilk bölümde Bayram Değer, COVID-19’dan korunma ve 

müdahaleyi incelemiştir. Dünyada salgının başladığı ilk günden 

itibaren ülkemizde ve dünyada hastalıkla ilgili alınan önlemlere ve 

yapılması gerekenlere değinilmiştir. İkinci bölümde Uludağ, COVID-

19 döneminde hasta bakımını incelemiştir. Hemşirelik bakımının sağlık 

bakımına yapılan bir yatırım olduğu ve hasta sonuçları üzerinde önemi 

vurgulanmıştır.  Üçüncü bölümde Albayrak, üst solunum yolları 

enfeksiyonu belirtileri ile başvuran COVID-19 hastasının olgu sunumu 

aktarmıştır. Dördüncü bölümde Gül, COVID-19 ve sağlık 
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çalışanlarının sağlığı üzerine etkilerini incelemiştir. Sağlık 

hizmetlerinin birçok alanında çalışan sağlık çalışanlarının pandemi 

sürecinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik etkilere değinilmiştir. 

Beşinci bölümde Tosun ve Ulutaşdemir, COVID-19 pandemisinin acil 

sağlık hizmetleri üzerine etkisini incelemiştir. Çalışmalarında COVID-

19 pandemisin sağlık sistemi içerisinde en çok görev ve sorumluluk 

düşen kurumlardan biri olan acil sağlık hizmetlerine etkileri 

vurgulamıştır. Altıncı bölümde Demir, COVID-19 hastalarının yoğun 

bakım sürecini incelemiştir. COVID-19 veya şüphesi olan hastaların 

hastaneye yatırılma, yoğun bakım gereksinimleri ve yoğun bakım 

hastalarının takibine değinmiştir. Yedinci bölümde Demir, COVID-19 

hatalarında pulmoner rehabilitasyon sürecini incelemiştir. Pulmoner 

rehabilitasyonun COVID-19 hastaları için uygulanma amacı, yararları, 

akut dönemde ve hastalık sonrası uygulamalar vurgulanmıştır. 

Sekizinci bölümde Ertuğrul, intrakraniyal kanamayla başvuran 

COVID-19 hastasının olgu sunumu aktarmıştır. Dokuzuncu bölümde 

Yekeler Kahraman, COVID-19 pandemisinde kronik hastalıkları 

incelemiştir. Virüs her yaştan insanı etkilese de, ileri yaştaki ve eşlik 

eden kronik hastalıkları olan kişilerin daha şiddetli semptomları olduğu 

bilinmektedir. Bölümde kardiyovasküler hastalık, diyabet mellitus, 

hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, kanserler ve obeziteye 

değinilmiştir. Onuncu bölümde Arman COVID-19 pandemisinde 

kişisel koruyucu ekipman kullanımını incelemiştir.  Bölümde COVID-

19 pandemisinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar olan maske, 

eldiven, gözlük ve yüz siperliği, tıbbi önlüklerin özellikleri 

koruyuculukları, doğru kullanımı, pandeminin önlenmesinde KKD 
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konusunda ülkemizde ve diğer ülkelerdeki sağlık kuruluşlarının aldığı 

kararlar üzerinde durulmuştur. On birinci bölümde Yiğitalp Rençber ve 

Ceylan COVID-19 sürecinde işçi sağlığını incelemiştir. Pandemi 

sürecinde çalışma yaşamının yeniden düzenlenmesi ve çalışan sağlığı 

ele alınmıştır. On ikinci bölümde Sezen ve Turan COVID-19 

pandemisinde afet yönetimini incelemişlerdir. COVID-19 salgınını bir 

afet olarak algılayarak riskin çok yönlü boyutları ele alınmıştır. On 

üçüncü bölümde Çiftçi COVID-19 pandemisinde kadın sağlığı 

incelenmiştir. Coranavirüs enfeksiyonunun kadınla üzerindeki etkileri 

vurgulamışlardır. On dördüncü bölümde Üstüner Top COVID-19 

döneminde engelli çocuklar incelenmiştir. Bölümde öncelikle engelli 

çocuk kavramına ilişkin (engellilik tanımı, önemi, türleri, engelli çocuk 

ailesi, engelli çocuk) bilgi ve sonrasında COVID-19 sürecinin engelli 

çocuklara etkisi ele alınmıştır. On beşinci bölümde Yiğitalp, COVID-

19 sürecinde yaşlı sağlığını incelemiştir. COVID-19 pandemi sürecinin 

dezavantajlı grupta yer alan yaşlı bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal 

durumları göz önünde bulundurarak alınacak önlemler ve uygulamalar 

vurgulanmıştır. On altıncı bölümde Aktuğ COVID-19 pandemisinde 

ilaç tüketimini incelemiştir. COVID-19’un patolojik özelliklerine ve 

farklı klinik evrelerine göre hastalarda kullanılan ilaç tedavi ve destek 

tedaviye yönelim ele alınmıştır. On yedinci bölümde Kulakaç ve 

Ulutaşdemir COVID-19 pandemisinde aşı uygulamaları incelenmiştir. 

Bölümde aşı geliştirmenin aşamaları, aşı platformları ve aşı adaylarının 

gözden geçirilmesinin yanı sıra SARS-CoV-2 aşısını geliştirmede 

sınırlılıklar ve zorluklar yer almaktadır. On sekizinci bölümde Özmaya, 

COVID-19 pandemisinde e-sağlık uygulamaları incelenmiştir. Sağlıkta 
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dijitalleşme fikrinin pandemi sürecinde uygulanması ve bu kritik 

süreçte bireylerin dijital platformlar üzerinden sağlık hizmetini 

kesintiye uğramadan alması vurgulanmıştır. On dokuzuncu bölümde 

COVID-19 pandemi sürecinde din ve sağlık ilişkisi incelenmiştir. 

Pandemi sürecinde din ve manevi danışmanlık hizmetlerinin sağlıkta 

kullanılması ile ilgili soruları ve bu sorulara yönelik çözüm önerilerini 

ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Yirminci bölümde Özmaya 

ve Akduman COVID-19 pandemisinde ruh sağlığı hizmetlerini 

incelemiştir. Bölümde pandemi döneminin salgının insan ruh sağlığı 

üzerinde neden olduğu etkilere dikkat çekilmiştir. 
 

Eserin hazırlanmasında emeği geçen İKSAD Genel Başkanı Sayın 

Mustafa Latif Emek’e, Başdanışman ve Yayın Grubu Başkanı Sayın 

Sefa Salih Bildirici’ye, Yayın Grubu Tasarımcısı Sayın İbrahim 

Kaya’ya böyle kıymetli bir eseri bilimsel literatüre kazandıkları için 

teşekkür ederim.  

Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR 

Gümüşhane, Mayıs 2021 
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GİRİŞ 

Salgın, afet, olağandışı durum veya benzeri kavramların 

biçimlendirilmesinden önce bu tip evrensel kavramların genel 

dinamiğinin dikkate alınması gerekir. Çünkü bu kavramlar için de öne 

çıkan temel tedirginlik ölümlerin artarak kitlesel kayıpların yaşanması 

durumudur. Kitlesel kayıpların önemi, tarihsel süreçteki görünümleri, 

toplumların bu kayıpları tanımlama biçimleri, çeşitli bilimler 

açısından daha kavranabilir sonuçları ortaya çıkaracaktır. Geçmişten 

günümüze insanlar ile birlikte diğer canlıların da yarısı, yarısından 

daha fazlası veya daha azını kitlesel olarak yok eden olaylar 

gerçekleşmiştir. Tsunamiler, depremler, yangınlar, küresel olarak 

soğuma kaynaklı buzullaşmalarla beraber suların da donması ile kıtlık 

da kitlesel kayıplara yol açmaktadır (Şahin, 2011). 

Kitlesel kayıplara yol açan unsurlardan olan salgınların ve bunlara ait 

bilgilerin tarihsel olarak çok eski zamanlara (milattan öncesine) 

dayandığını bilmekle birlikte; geçmişten günümüze hala farklı 

zamanlarda yaşandığına da bilmekteyiz. Belirlenebilen ilk salgın 

milattan önce görülen çiçek salgınıdır. Ardından benzer şekilde küçük 

küçük ve orta ölçekli salgınlar şeklinde başka salgınlarda yaşanmıştır. 

Yine ortaçağda “Kara Veba” salgını milyonlarca insanın ölümüne yol 

açmıştır. Ardından Sanayi Devrimi ile birlikte salgınların etkisi ve 

sıklığı artarak aynı virüsün değişik mutasyonlarda ortaya çıktığı 

görülmüştür (Özdemir, 2005; Yıldırım 2020).  

20. yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olan 1918 yılının ortalarına 

doğru Amerika’nın Kansas City şehrinde ortaya çıkan grip salgını 
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yani İspanyol Gribi azımsanmayacak bir demografik yıkıma neden 

olmuştur (Yolun, 2012). Tifüs,  avian influenza (H5N1), H1N1 Gribi 

(Domuz gribi), AIDS, COVID-19 (Koronavirüs) gibi salgınlar da 19. 

ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan ve önemli demografik kayıpların 

yaşanmasına yol açan salgınlardandır. Günümüzde hala devam eden 

bitmemiş salgınlarda (örneğin AIDS gibi) söz konusudur. Salgınların 

seyri günümüze değin incelendiğinde, diğer disiplinlerin yanısıra tıp 

bilimi açısından da alınacak önlemler konusunda yetersizlikler olduğu 

ön plana çıkmıştır (Karaimamoğlu, 2016). 

Kısacası salgınlar tarihsel sürecin hemen her aşamasında görülmüştür. 

Sanayi devriminden sonra salgın nedeni olan virüslerin etki alanları ve 

yıkım gücü oldukça artmıştır. Günümüze kadar yaşanan teknolojik 

değişimler, ulaşımın kolaylaşması, seyahatlerin çoğalması salgın 

nedeni olan virüslerinde yayılımını hızlandırmıştır. Bu gelişmeler 

yaşanırken tıp biliminde de yaşanan gelişmeler nedeniyle vakalara 

müdahale biçimleri de profesyonelleşmiştir. Ancak her salgın 

döneminde önleyici tedbirler alınmasından hastalıktan koruyucu 

aşının bulunmasına kadar geçen sürede salgının yıkıcı etkileri çoktan 

ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2020).  

Bilim, teknoloji ve tıp her ne kadar gelişmiş olsa da salgınlardaki 

ölüm oranlarının bu denli artarak sürmesi pozitivist algının ötesinde 

beliren unsurlara dikkatleri çekmektedir. Salgınlar içerisinde en büyük 

kayıplar Sanayi Devrimi ile toplum-doğa ilişkisinin dönüşümü 

neticesinde gerçekleşmiştir. İnsanların kazanma hırsı ve doğayı tahrip 

etmesi; toplumsal yaşamda sınıflar arası mesafenin artması toplumsal 
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düzensizlikleri ortaya çıkarmıştır. Bu noktada risk faktörleri artarak 

toplumsal yaşamın dengeleri alt üst olmuştur. Benzer şekilde, 

savaşların yaşandığı dönemlerde virüslerin ortaya çıkması da dikkat 

çekicidir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Vietnam savaşı ve 21. 

Yüzyılda ortaya çıkan toplumsal felaketler virüsler ile paralel bir 

şekilde meydana gelmiştir. Karşılaştırmalı olarak incelendiğinde 

bilimsel değerlendirmeler, salgınların ortaya çıkışı, yayılması ve 

önlenme süreci noktasında; sosyal, beşeri ve manevi unsurların etkili 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır (Yıldırım, 2020).  

Ölümcül salgın hastalıklar tarih boyunca insanlığı tehdit eden en 

korkutucu felaketlerdendir. Çünkü diğer felaketler yıkıma neden 

olsalar da (doğal afetler ve savaşlar) sadece belli bir coğrafya’da 

kalarak belli bölgelerle sınırlı kalırken, salgın hastalıklar tüm insanlığı 

etkilemekte ve insanoğlunun olduğu her yerde (yaş, ırk, din, dil vs. 

fark gözetmeden) etkisini büyük ölçüde göstermektedir.                     

Tüm dünya toplumlarını etkisi altına alan salgın gibi felaketlerin 

sağlığın yanısıra mevcut durum ve gelecekte, psikolojik, sosyolojik ve 

sosyal psikolojik etkileri de söz konusudur ve önemlidir. Çünkü 

insanoğlu sosyal (düşünen ve duyguları olan) bir varlıktır. Dolayısıyla 

olay ve olguların hem kendisi üzerinde, hem sosyal çevrenin algılayış 

biçimi üzerinde, hem de bireylere aktarım konusunda, birey ve toplum 

üzerinde belirleyici durumu söz konusudur (Yüksel, 2000; Kaya, 

2020). Salgın gibi olağandışı durumlar özellikle 21. Yüzyılda evrensel 

bir tehdit alanı oluşturmaktadır. 21.yüzyılda ekonomik yatırımlar 

yerine askeri ve savunma alanlarına daha çok yatırım yapılması, sağlık 
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ve bilimsel alanların göz ardı edilmesi, salgınların etki alanını 

yaygınlaştırarak çözüm önerileri bakımından evrensel bir yetkinsizlik 

algısı oluşturmaktadır. Salgın yönetimi noktasında yetersizlikler sağlık 

problemleri ile birlikte sosyal problemleri de görünür kılmaktadır 

(Odabaş ve Ertong, 2011). Salgın sonucu meydana gelen ortam 

herşeyden önce bir kriz durumudur. Bu kriz durumu bireylere ve 

topluma çeşitli nedenlerle, korku ve kaygı yüklemektedir. Salgının 

ciddiyeti ve gerçekliği olmasının yanında, onu algılayış biçimi ve 

kontrolsüz girişimler olumsuz etkilerini ortaya çıkarmakta ve salgının 

vereceği zararları arttırmaktadır (Ulutaşdemir ve Uzun, 2021). 

COVID-19 salgınının yarattığı şok, inkâr, kaygı, endişe ve stres gibi 

psikolojik sonuçları temel alarak çocuklar, yaşlılar, kadınlar, 

psikiyatrik tedavi alanlar ve göçmenler gibi yüksek riskli grupların 

öncelikli tutularak toplumdaki bireylerin geneli için kriz ve stres 

yönetimi, farkındalık ve şefkat temelli çalışmalar, baş etme ve sosyal 

destek kaynaklarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılması 

önem arz etmektedir (Ulutaşdemir ve Uzun, 2020). Kriz durumunun 

iyi yönetilmesi, korunma ve mücadele yöntemleri en az hasarla 

atlatılmasını sağlamak için gerekli en önemli aşamalardır.  

Son olarak Çinin Wuhan Şehrinde ortaya çıkan, tüm dünyayı kısa 

sürede kasıp kavuran COVID-19 enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan 

edilmiştir. COVID-19 pandemisi hayatın her alanında (ekonomi, 

eğitim, sağlık, sosyal) olumsuz sonuçlara yol açmış ve bu alanlarda 

hızlı bir şekilde çözümler ve politikalar üretilmesine sebep olmuştur. 
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Pandeminin neden olduğu hayatın her alanında ortaya çıkan bu 

olumsuz etkiler korunma ve mücadelenin önemini gözler önüne 

sermiştir. Korunma ve mücadele kapsamındaki önlemler ülkelere göre 

farklılık gösterse de pandeminin neden olduğu kriz için bir bariyer 

olmuştur (Aslan, 2020). Salgın sona erse bile normal hayatımıza geri 

döndüğümüzde psikolojik etkileri muhtemelen aylarca hatta yıllarca 

sürecektir (Ulutaşdemir ve ark., 2020a). COVID-19 en çok sağlık 

çalışanlarını etkilemiştir. Bu zor süreçte sağlık çalışanları hayatlarını 

ortaya koyarak canla başla çalışmıştır. 7/24 çalışan doktorlar, 

hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. 

Salgının yayılması sonucunda sağlık çalışanların mevcut olan 

yoğunluğu ileri ki süreçlerde daha da artabilir. Sağlık çalışanları başta 

olmak üzere toplumdaki her bir birey bu konuyu ciddiye almalı, 

maske-mesafe-hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmelidir 

(Ulutaşdemir, 2020).  

Epidemiyolojisi, Bulaşma, Tanı ve Tedavi  

COVID-19 enfeksiyonun en sık rastlanan semptomları kuru öksürük, 

ateş, nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlardır. 

Araştırmalar bu enfeksiyonun insandan insana damlacık yoluyla ve 

enfeksiyon ajanı ile kirlenmiş objelerden veya yüzeylerden eller 

aracılığı ile alınarak ağıza, buruna veya göze teması ile bulaştığını 

göstermiştir (Guan ve ark., 2020).  

Enfeksiyonun kuluçka süresi yaklaşık 4 ila 6 gündür. Çin’de 291 hasta 

ile yapılan bir araştırmada ortanca kuluçka süresinin 4 gün olduğu 
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belirlenmiştir. Çalışmalar virüsün klinik semptomların başlamasından 

1-2 gün önce, semptomlar görüldükten sonra da 2 hafta sonrasına 

kadar hasta bireyin solunum sekresyonlarında saptanabildiğini 

göstermiştir (Guan ve ark., 2020; Huang ve ark., 2020). 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilgili epidemiyolojik veriler sürekli 

gelişmekte ve WHO'nun koronavirüs hastalığı (COVID-19) durum 

raporunda günlük olarak güncellenmektedir (WHO Coronavirus 

Disease 2019, 2020). COVID-19’un klinik belirtileri arasında ateş, 

öksürük, kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, ishal ve hemoptizi 

görülebilmekte; vakaların klinik seyri ağır derecede solunum 

yetmezliğinden, ölüme kadar gidebilmektedir (Aydın Sayılan, 

Kulakaç ve Uzun, 2020). 

Wuhan'da 99 denekten oluşan küçük bir kohort araştırmasına göre, 

enfeksiyonun, komorbiditeleri olan yaşlı erkekleri etkileme olasılığı 

daha yüksek olmakla birlikte, akut solunum yolu gibi ciddi ve hatta 

ölümcül solunum patolojilerinin semptomatik atakları bu grupta 

ortaya çıkmaktadır (Chen ve ark., 2020). Veriler, Çin Hastalık Kontrol 

ve Önleme Merkezi'nin yürüttüğü büyük epidemiyolojik çalışmayla da 

doğrulanmıştır; ölüm oranının 10 ila 39 yaş arasındaki hastalarda 

%0,2'den 80 yaşın üzerindekilerde %14,8'e yükseldiğini ve riskin 

erkeklerde ölüm oranının (%2,8) kadınlardan (%1,7) daha fazla 

olduğu ifade edilmiştir. Önceden var olan hastalıkların, özellikle 

kardiyovasküler hastalıkların, diyabet gibi metabolik patolojilerin, 

kronik solunum yetmezliği ve hipertansiyonun eşzamanlı varlığı başka 

bir öldürücü faktör olarak tanımlanmıştır. Ayrıca araştırmalara göre 
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daha önce sağlık durumu iyi olan enfeksiyon geçiren bireylerde ölüm 

oranı %0,9'dur. Ayrıca enfeksiyonların %80.9' unun semptomsuz veya 

hafif, %13.8’inin şiddetli, %4.7'sinin solunum yetmezliği, septik şok 

veya çoklu organ yetmezliği gibi semptomlarla kritik patolojik 

semptomlar geliştirdiği gösterilmiştir (Zhonghua ve ark., 2020). 

Test ve Farmakolojik Yaklaşım 

İnsan vücudunda SARS-CoV-2 virüsünün varlığını erken tespit etmek 

için uygun ve spesifik teşhis teknikleri önemlidir. Günümüzde birçok 

laboratuvar testi uygulanmış olmasına rağmen, tarama protokolleri 

yerel durumlara uyarlanmalı ve kılavuz mevcut son bilgilere göre 

gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Ayrıntılı olarak, bireyle 

ilişkide farklı stratejiler izleyerek ilerlemeliyiz. Özellikle bir COVID-

19 vakası ile teması olan bireyleri değerlendirmek için, virüs içindeki 

spesifik genetik materyali tespit ederek çalışan PCR testini 

kullanabiliriz. Hastalığın seyri için zamanında gerçekleştirilen hızlı ve 

doğru teşhis ile şüpheli ve pozitif vakalarda izolasyon uygulanması 

toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. SARS-CoV-2’nin kesin 

teşhisi için, spesifik bir gen dizilimini çoğaltmayı amaçlayan 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tabanlı analizler önerilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü 19 Mart 2020 tarihinde şüpheli COVID-19 

vakaların teşhisi için geçici bir rehber yayınlamıştır (WHO, 2020). 

COVID-19 tarama testlerinde, tüm viral etkenlerde olduğu gibi tanı 

için iki temel prensip mevcuttur. Bu prensiplerden birincisinde 

virüsün kendisi, ikincisinde ise konak canlının virüse verdiği yanıt 
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belirlenmeye çalışılmaktadır (Bruning ve ark., 2017; Patel ve ark., 

2020; Hodinka, 2020). Serolojik tabanlı antikor ve antijen tespitine 

yönelik analizlerde çapraz reaksiyon nedeniyle hatalı pozitif sonuçlar 

meydana gelebilir (Park ve ark., 2020). Bu nedenle, gerçek zamanlı 

ters transktiptaz (real time reverse transkriptaz) polimeraz zincir 

reaksiyonu (RT-PCR) temeline dayalı metod, dünya genelinde 

COVID-19 tanısı için en etkili laboratuvar tanı testi olmayı 

sürdürmektedir (Zou ve ark., 2020). Güvenilirliği yüksek COVID-19 

tanı testleri salgının kontrol altına alınabilmesi için kritik bir öneme 

sahiptir (European Commission, 2020). 

Şu anda, koronavirüsün neden olduğu enfeksiyonlar için özel bir 

tedavi bulunmamaktadır. COVID enfeksiyonu çoğu insanda, 

kendiliğinden iyileşir veya semptomlarının şiddetine göre, ya 

geleneksel antiviral tedavilerle (destekleyici terapi olarak adlandırılır) 

ya da mekanik solunum desteği sağlanarak tedavi edilir. Son aylarda, 

halihazırda kullanılmakta olan çeşitli ilaçlar ve COVID-19 

hastalarının tedavisinde yararlı olması muhtemel deneysel ilaçlar 

tespit edilmiştir. Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi (NMPA) tarafından 

onaylanan ilaçlar mevcuttur (Remdesivir; geniş bir antiviral aktivite 

spektrumuna sahip bir bileşiktir, Klorokin; Zaten bir anti-sıtma ilacı 

olarak kullanılan ve pulmoner sistem hastalığında kullanımı için de 

çalışılan bir ajan olan klorokin in vitro deneysel modellerde SARS-

CoV-2 enfeksiyonunda etkili olduğu gösterilmiştir. Dahası, 

klorokinin, insanlarda kullanılabilir dozlarda SARS-CoV-2'nin viral 

replikasyonunu bloke edebileceği, hidroksiklorokinin ise SARS-CoV-
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2'ye karşı klorokin'den daha düşük konsantrasyonlarda aktif 

olabileceği bildirilmiştir). COVID-19 tedavisine yönelik çalışmaların 

diğer bir antiviral ilaç hedefi favipiravirdir (Cirrincione ve ark., 2020).  

Antiviral ajanların yanı sıra son günlerde COVID-19 tedavisi için 

başka ilaçlar da araştırılıyor. Bu, IL-6R'yi bağlayan ve nötralize eden 

insanlaştırılmış bir monoklonal antikor olan tocilizumab'ı içerir (Xu ve 

ark., 2020). 

Son günlerde, farklı araştırmacı grupları ise (Wang ve ark., 2020; 

Battle ve ark., 2020) dikkatlerini anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'nin 

(ACE2) SARS-COV-2 tedavisinde olası bir hedef olarak oynadığı role 

odakladılar (Du ve ark., 2020). Ne yazık ki, şu anda yukarıda 

bildirilen ilaçların potansiyel yararlı etkileri konusunda sınırlı 

araştırma bulunmaktadır. Öte yandan, COVID-19 tedavisine uygun 

ilaçların değerlendirilmesi, gerçekçi uygunluk kriterleri ile randomize 

edilmiş ve klinik araştırmalar için hastaların yeterli bir 

sınıflandırmasını dikkate alacak yeterli çalışmaları gerektirir. Etkili 

ilaç tedavilerinin belirlenmesi için bu çalışmaların hızlı bir şekilde 

tamamlanması önemlidir (Cirrincione ve ark., 2020). 

Önleme ve Korunma 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisi, ortaya çıkan 

patojenlerin kaçınılmaz olarak kışkırttığı korku ve rahatsızlığı üretti. 

şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2, 

COVID-19'un nedeni) ve buna bağlı morbidite ve mortalite ile 

enfeksiyonları azaltmanın yolu, tıbbi ve tıbbi olmayan stratejiler 
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gerektirir. Benzer olarak HIV ile mücadeleden öğrenilen en önemli 

ders, önleme stratejilerinin bir kombinasyonunu kullanmaktır. SARS-

CoV-2'nin yayılmasını durdurmak için ilk adım olarak davranış 

değişiklikleri adımları çoktan atıldı. Bu adımlar, bu virüsün nasıl 

bulaştığının anlaşıldığını yansıtır. AIDS salgınının başlangıcında, 

cinsel davranış değişiklikleri, prezervatif tanıtımı ve hükümet 

müdahaleleri (hamamlar gibi HIV geçişinin “sıcak noktalarının” 

kapatılması) bir fark yarattı. SARS-CoV-2 içinde, maskeler ve 

eldivenler, el hijyeni ve “yerinde barınma” kuralları halihazırda 

faydalarını göstermiştir. Daha verimli davranışsal müdahale, SARS-

CoV-2 iletimini yöneten kuralların daha iyi anlaşılmasını gerektirir 

(solunum damlacıklarına, hava kaynaklı virüse maruz kalmanın 

riskleri nelerdir, ve yüzey kirliliği, İletim için hangi SARS-CoV-2 

konsantrasyonu gereklidir?, gibi). Kanıtlar gösteriyor ki, HIV'den 

alınan derslerde olduğu gibi SARS-CoV-2 bulaşması, semptomların 

gelişmesinden önce enfeksiyonun en erken dönemlerinde 

gerçekleşiyor. Bu bulaşma kuralı göz önüne alındığında, güvenilir 

koruma sağlayan biyomedikal önleme stratejileri zorunlu hale gelir. 

Ve HIV için de doğru olduğu kanıtlandığı üzere, SARS-CoV-2 

enfeksiyonu için önleme stratejilerini en yüksek riske veya en kötü 

hastalık sonuçlarına sahip kişilere yönlendirmek önemli bir 

değerlendirme olacaktır (Cohen ve Corey, 2020). 

Örgütsel Önlemler 

COVID-19'un pandemisinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için 

genel kurumsal önlemler, yetkili makamlar tarafından uygulamaya 
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konulmuştur. Önleme ve koruma organizasyonel tedbirleri bu nedenle 

SARS-CoV-2'ye maruz kalma olasılığını en aza indirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaçla, yeni enfeksiyonlardan ve hatta virüsün 

zaten mevcut olduğu yere yayılmasından kaçınmak için önlemler 

alınmalıdır. Bu nedenle, gün içinde çeşitli kişilerin gelip gittiği 

kurumlarda, ziyaretçilerin girişini kesinlikle minimuma indirmek ve 

ayrıca çalışanlar dahil tüm konulara erişimi sınırlamak yararlıdır. 

Ayrıca, belirgin grip benzeri semptomları olan kişileri engellemeli ve 

girmesine izin verilen çalışanların sayımını yapmalıdırlar. Seyahat 

eden personelin varlığı durumunda, SARS-CoV-2'ye duyarlı 

ülkelerde, sözde kırmızı alanlarda seyahat etmeleri engellenmelidir; 

Kurumlar, COVID-19'dan etkilenen insanlarla yakın teması olanların 

aktif gözetimiyle bir karantina önlemi uygulamalı ve epidemiyolojik 

riski olan bölgelerden gelenlerin bunu yetkili önleme departmanına 

iletme yükümlülüğünü sağlamalıdır (Consiglio, 2020). 

Sağlık kuruluşları ve halk sağlığı kuruluşları tarafından enfeksiyondan 

etkili korunma için mevcut bilimsel veriler, epidemiyolojik gelişmeler 

ve basit risk sınıflandırmaları ile güncel öneriler konularında 

çalışmalar yapılmıştır (Demiray ve Çeviker, 2020). 

Mevcut öneriler; ister sempom olsun ister enfeksiyona özgü bilinen 

semptonların varlığından önce enfekte kişilerden bulaş riski vardır, 

artan bulaşıcılık söz konusudur, halkla etkin iletişim kurma, ve 

uygulamaları basitleştirme ihtiyacı vardır, sosyal mesafenin 

artırılmasıyla bulaşıcılık azalmaktadır gibi bilgiler ışığında 

netleşmiştir (Demiray ve Çeviker, 2020). 
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Alınacak Önlemler Şunlardır: 

* COVID-19 enfeksiyonu vakalarının tespit edildiği "kırmızı" 

olarak tanımlanan tüm alanlara ve bu alanlardan tüm gezileri 

engelleme,  

* Bu alanlarda yaşayan, çalışan veya dönen kişiler için olası 14 

günlük ev karantinası, 

* Tüm tedarikçilerin ve dış işbirlikçilerin vücut ısısının seçici 

kontrolü ve ölçümü,  

* Her bir kapalı ortamdaki operatör sayısının azaltılması, 

* Mümkün olduğunda, evden çalışmaya öncelik verin (akıllı 

çalışma). *Mümkünse, şirkette veya akıllı çalışmada çalışmak 

üzere 14 günde bir değiştirilecek iki veya daha fazla kapalı ve 

bağımsız çalışma grubu oluşturmak  

* KKD giydirme ve soyma protokollerine yatkınlık ve maksimum 

bağlılık. 

Çevresel Önlemler 

Çevresel önlemler, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun enfekte kişilerle, 

nesnelerle, ekipmanla veya kontamine çevresel yüzeylerle temas 

yoluyla kişilere bulaşma riskini azaltmayı amaçlamaktadır. 

SARS-CoV-2 üzerinde özel olarak aktif etkili dezenfektanlar olmasa 

bile, benzer biyokimyasal ve fiziksel özelliklere sahip virüsler, 
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hastanelerde yaygın olarak kullanılan deterjanlar ve dezenfektanlar ile 

etkisiz hale getirilir; bunun için üretici firmanın seyreltme, temas 

süresi gibi konularda kullanımla ilgili teknik talimatlarını izleyerek 

düşük veya orta düzeyde dezenfeksiyon sağlanabilir (La Sindrome 

Acuta Respiratoria Severa–Sars Raccomandazioni Per La Prevenzione 

E Il Controllo, 2003). 

Literatürde, SARS ve MERS'den sorumlu virüsler de dahil olmak 

üzere koronavirüslerin, tüm paylaşılan odaların cansız yüzeylerinde, 

düşük nem ve düşük sıcaklık gibi optimum koşullarda (Sun ve ark., 

2020) 9 güne kadar nasıl yaşabileceğini gösteren çeşitli araştırmalar 

mevcuttur. Özellikle banyolar, soyunma odaları, kantinler, sigara içme 

alanları ve birkaç kişi ile paylaşılan ofisler riskli alanlardır. Bu 

nedenle, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun bulaşmasında kontamine 

yüzeylerin rolü, henüz gösterilmemiş olsa bile, mümkün olarak kabul 

edilmelidir (Other ve ark., 2016). 

Aynı zamanda araştırmalar, virüslerin, sodyum hipoklorit (%0.1-

%0.5), etanol (%62-%71) veya hidrojen peroksit (%0,5)  bazlı 

dezenfektanların kullanımını içeren yeterli sanitizasyon 

prosedürleriyle, yeterli bir temas süresi için, kapalı odaların yeterli 

havalandırılması (Kampf ve ark., 2020); veya ultraviyole ışınlama 

(UV) gibi fiziksel araçların kullanılması yoluyla (Walker ve Co, 2007) 

etkin bir şekilde etkisiz hale getirildiğini göstermiştir. Bu nedenle, 

uygun dezenfektanlar kullanılarak olağanüstü temizlik ve sanitasyon 

prosedürleri benimsenmeli ve bu faaliyetlerin normalde 



20 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

gerçekleştirilme sıklığını yoğunlaştırarak herhangi bir organik 

kalıntının giderilmesine azami dikkat gösterilmesi unutulmamalıdır. 

Literatürde sıcaklığın ve bağıl nemin SARS-CoV-2'nin canlılığı 

üzerindeki etkileri konusunda şu anda herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır, ancak bu etkileri gösteren belgelerin olduğu SARS-

CoV-1 üzerindeki etkilere benzer şekilde, kapalı alanları çok havadar 

tutmanın, içlerinde 20 derecenin üzerinde bir sıcaklığın ve %60'ın 

üzerinde bir nem derecesinin sağlanmasının yararlı olduğunu öne 

sürmektedir (Chan ve ark., 2011). 

İş arkadaşları veya diğer personelle yakın temasları azaltın: 

Doğrudan fiziksel teması azaltın (örneğin, tokalaşma gibi); 

Salgılarla doğrudan korunmasız temastan kaçının (özellikle öksürmek, 

kullanılmış kağıt mendillere çıplak elle dokunmak gibi); 

Kapalı bir ortamda (özellikle sınıflar, toplantı odaları, hastane 

bekleme odaları, vb.) 15 dakikadan fazla ve 2 metreden daha kısa bir 

mesafede insanlarla teması azaltın (European Centre for Disease 

Prevention and Control An agency of the European Union, 2020). 

Son olarak, uygun bir izolasyon odası belirlenmeli ve NHS tarafından 

doğrulanmayı bekleyen şüpheli vakaları getirmek için hazırlanmalıdır. 

Bu izolasyon odası temiz tutulmalı ve havalandırılmalı ve 

kullanımdan sonra, uygun bir bertaraf prosedürü ile tüm organik ve 

inorganik kalıntılar giderilerek sterilize edilmelidir. 
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Kişisel Önlemler 

El Yıkama 

SARS-CoV-2'nin bulaşmasını önlemek için uygun el yıkama temel 

önlemdir. 

Eller en az 40–60 saniye sabun ve su ile yıkanmalıdır; sabun ve su 

yoksa %62- %71 alkol bazlı el dezenfektanı da kullanılabilir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. https://www.initial.com/blog/washing-hands/, 2021 

Eller Şu Durumlarda Yıkanmalıdır: 

Çalışmaya başlamadan önce, özellikle bu halkla temas içeriyorsa; 

Sık sık mesai sırasında, özellikle diğer personel veya müşterilerle 

temastan sonra; 

Salgılar, dışkılar, biyolojik sıvılar ile temastan sonra; 

https://www.initial.com/blog/washing-hands/
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Potansiyel olarak kontamine nesnelerle temastan sonra (eldivenler, 

giysiler, maskeler, kullanılmış mendiller, atıklar); 

Eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları çıkardıktan hemen sonra. 

Ayrıca, özellikle akut solunum yolu enfeksiyonlarından muzdarip 

kişilerle öksürdüklerinde, hapşırdıklarında veya ateşleri çıktığında, en 

az bir metre uzakta durarak yakın temastan kaçınmayı unutmayın. 

İyice yıkamadan ve dezenfekte etmeden önce ellerinizle gözlerinize, 

burnunuza, ağzınıza veya cinsel organlarınıza dokunmayın. SARS-

CoV-2 esas olarak solunum yolu ile bulaşmasına rağmen, vücuda 

mukoza zarlarından da girebilir; Kontamine yüzeylerle temas eden 

eller bir taşıyıcı görevi görebilir. 

Hapşırırsanız veya öksürürseniz ağzınızı ve burnunuzu kapatın, bu 

amaçla elinizi değil, önkol kıvrımını kullanmayı unutmayın 

(Cirrincione ve ark., 2020). 

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı (PPE) 

Eldivenler 

Mikroorganizmalardan korunma için üçüncü kategori KKD (Kişisel 

Koruyucu Donanım) olarak sınıflandırılan EN 374 teknik standardının 

gerekliliklerine uygun cihazlar kullanın (KKD olarak CE işaretini 

onaylayan imalatçı için bildirim kuruluşu tarafından bir CE sertifikası 

verilmiş olmalıdır) (EN ISO 374-1, 2016). 
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Tek kullanımlık koruyucu nitril eldivenler, butadin ve akrilonitril bazlı 

bir bileşimden yapılmıştır; bu, ona hem delinmeye hem de bazı 

kimyasal maddelerle temas ettiğinde yüksek rahatlık, ergonomi, 

esneklik ve mekanik direnç özellikleri kazandırır. Son olarak, lateks 

eldivenlere kıyasla hipoalerjenik özellikleri küçümsenmemelidir. 

Eldiven kullanımınde dikkat edilecek noktalar: 

Temiz eldiven olmalı ve bileği iyi kapatmalıdır; 

Kullanıldıkları prosedürler tamamlandıktan hemen sonra 

kaldırılmalıdır; özellikle temiz yüzeylere kontamine eldivenlerle 

dokunmamaya büyük özen gösterilmelidir; Kirliyse ancak tamamen 

bozulmamışsa da kesinlikle değiştirilmelidir, eldivenler tekrar 

kullanılmamalı veya yıkanmamalıdır (Casanova ve ark., 2016).  

Tek Kullanımlık Maskeler/Maskeler 

Solunum partikülleri, partiküllerin boyutuna ve özellikle aerodinamik 

çaplarına göre damlacıklar veya aerosoller olarak sınıflandırılabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezleri (CDC), hastalığın 5 mikrondan büyük partiküllerle 

bulaşmasını damlacıklar yoluyla bulaşma, 5 mikron veya daha küçük 

boyutta ise aerosol iletimi olarak sınıflandırır (Shiu ve ark., 2019). 

Her iki tip partikül, damlacık ve aerosol öksürme, hapşırma, konuşma 

veya basitçe nefes verme yoluyla üretilir; damlacıklar hızla 

yerleşirken, küçük aerosoller havada asılı kalabilir ve hava akışı ile 

uzun mesafeler boyunca taşınabilir. 
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Bir metreden daha kısa bir mesafede enfeksiyona neden olan 

damlacıklarla karşılaştırıldığında, aerosoller daha uzak mesafelerde 

bulaşmaya neden olabilir, ancak bu oran kaplanan alan ve maruz 

kalınan seyreltmeyle ters orantılıdır. 

Filtre Maskeleri 

Bu maskelerin dayandığı ilke, yüze yapışarak maske içinde hafif 

negatif bir basınç oluşturarak gelen havayı filtrelemektir. Bu 

cihazların onları kullanan kişileri gerçekten koruyabilmesi için 

bunların kullanımıyla ilgili bir eğitim programının planlanması ve 

uygulanması esastır. 

Amerikan NIOSH düzenlemelerine göre, N95 maskeleri potansiyel 

olarak SARS-CoV-2 ile kontamine olmuş ortamlarda kullanılmalıdır 

(filtreleme kapasitesi en az %95, sızıntı %10, bakteriyel filtrasyon 

verimliliği %99). Ancak Avrupa mevzuatına göre bu standartlara en 

yakın maskeler FFP2 ve FFP3'tür. 

N95 yüz filtresine sahip solunum aygıtları tarafından sağlanan 

korumanın cerrahi maskelerden yaklaşık yedi kat daha fazla olduğunu 

iddia eden diğer çalışmalarda mevcuttur (Lee, Grinshpun ve Reponen, 

2008).  

Ekshalasyon valfli N95 solunum maskeleri ise solunumu daha da 

kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. (Lee, Grinshpun ve Reponen, 2008;  

Chellamani, Veerasubramanian ve Vignesh Balaji, 2013). 
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Tek Kullanımlık Cerrahi Maskeler (Yüz Maskeleri) 

Tek kullanımlık kumaş olsun ya da olmasın yüz maskeleri (cerrahi 

maskeler) dört katmandan (tip II veya IIR) oluşur: filtreleme olan 

harici; sıvı geçirmeyen ancak hava geçirgen olan merkezi; 

hipoalerjenik deri ile temas halinde olan iç katman, yüz maskesine 

mükemmel uyum sağlamak için deforme olabilen üst burun çubuğu ve 

bağ veya elastik bantlardan oluşan tutturma sistemi ile; Burun ve ağzı, 

ortalama çapı 4,5 µm olan partiküllerle kontaminasyondan korurlar 

(Booth ve ark., 2013).  

Cerrahi Maskenin Kullanım Endikasyonları: 

Hava kaynaklı hastalığı olduğundan şüphelenilen kişilerle (grip 

sendromu, suçiçeği, kızamık) temas halinde çalışanlar için; 

Kan veya diğer vücut sıvılarının sıçraması veya sıçraması olasılığının 

olduğu faaliyetlerde; 

Teknik ve idari destek faaliyetlerinde; 

Doktorlar, hemşireler, biyologlar, ebeler ve tüm sağlık personeli 

tarafından; 

Müteahhit firmaların personeli tarafından (örneğin, temizlik); 

Kamu personelleri tarafından. 

Veriler, bir cerrahi maskenin, maske tasarımına bağlı olarak virüs 

maruziyetini 1,1 ila 5,5 kat (ortalama altı kat) azalttığını 
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göstermektedir (Booth ve ark., 2013). Şu anda potansiyel olarak 

enfekte olan kişi tarafından giyildikleri belirtilmektedir. 

Tek kullanımlık cerrahi maskeler, FFP2 maskelerden daha az güçlü 

olmasına rağmen önemli derecede koruma sağlayabilir. Cerrahi 

maskelerin damlacık çekirdekleri gibi küçük partiküllerin bulaşmasına 

karşı çok fazla koruma sağlaması olası değildir, ancak virüsün 

bulaşıcılığındaki kısmi bir azalma, enfekte olanların sayısını büyük 

ölçüde azaltmak ve bu nedenle pandemiye karşı koymak için yeterli 

olabilir (Van der Sande, Teunis ve Sabel, 2008).  

Yüz Maskelerinin Kullanımına İlişkin Göstergeler: 

Elbette, hiçbir maske mükemmel (%100) koruma sağlamaz. Ancak 

kısmi koruma "tamamen yararsız" anlamına gelmez (Huang, 2020).   

FFP2 ve FFP3 filtreleme maskeleri, iyi bir bir eğitim programından 

sonra kullanılmak üzere tüm personele dağıtımı sağlanmalıdır; bu 

nedenle, bu bağlamda personel: 

Yüz filtresinin yüze doğru yapıştığını doğrulamak için üretici firma 

talimatlarına dikkat edilmelidir; 

Maskeyi takarken yapısal değişiklik olmamasına dikkat edilerek 

takılmalıdır; 

Ekshalasyonla (maskede ekshalasyon valfi varsa) veya soluyarak 

(maskede ekshalasyon valfi yoksa) anormal yapışma ve hava geçişi 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
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Yukarıda açıklanan filtre maskelerini bulmakta güçlük çekilmesi 

durumunda, cerrahi tek kullanımlık maskeler kullanılabilir; pazardaki 

modellerin farklı tasarımına bağlı olarak yüze mükemmel oturmayan 

ve yapışma ile ilgili sorunları olsa bile; bu ekipmanlar, her şeyden 

önce damlacıklarla yakın teması önlemede bir dereceye kadar 

koruyucudurlar ve hatta diğer KKD'lerle (nitril tek kullanımlık 

eldivenler, koruyucu gözlükler) kombine edildiklerinde daha 

etkilidirler. 

Güvenlik Gözlükleri ve Sıçrama Koruma Siperliği 

Konjunktiva, mikroorganizmaların girişine duyarlıdır. Bu nedenle, 

enfekte bir kişiyle yakın temas halindeyken gözleri SARS-CoV-2'ye 

maruz kalmaktan korumak önemlidir. 

KKD' ler, bu amaçla (Cirrincione ve ark., 2020) hazırlanmış teknik 

standart EN 166'nın gereksinimlerine göre "sıçrayan sıvılara karşı 

koruma" için  imalatçı firma tarafından verilen CE işaretli sertifikaya 

sahip olmalıdır. 

Yukarıda belirtilen teknik standarda uygunluk sertifikasına sahip 

"damlacıklardan korunmayı" onaylayan cihazlar tercih edilmelidir. 

FFP2 maskesi takılırsa vizörler (koruma siperliği) kullanılamaz. Bu 

nedenle, sıçrama içeren prosedürlerde, damlacıklardan korunmayı 

garanti eden gözlükler mutlaka takılmalıdır. Bu koruyucu cihazlar, 

şüpheli bir vaka ile potansiyel olarak yakın temas olduğunda, özellikle 

potansiyel olarak enfekte kişi, çevrede virüslerin yayılmasını 
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azaltabilecek bir cerrahi maske takmadığında kullanılmalıdır. SARS-

CoV-2 iletim vektörü olarak hareket edebildiklerinden, kullanıldıktan 

sonra bunları dekontamine etmek önemlidir. 

Yukarıda açıklanan tüm KKD'ler, kullanıcı tarafından doğru 

prosedürler izlenerek çıkarılmalı ve atılmalıdır. Kullanıcının 

elbiselerinin veya ellerinin yeniden kirlenmesini önlemek için doğru 

şekilde çıkarılması şarttır. KKD'nin güvenli bir şekilde çıkarılması 

için önerilen sıra şu şekildedir: 

Eldivenleri deriye dokunmadan bilekten aşağı yuvarlayarak çıkarmak; 

Koruyucu giysinin çıkarılması, kirli dış kısmı içeride olacak şekilde 

katlamaya özen gösterilmesi ve kapaklı bir kaba atılması; 

El yıkama; 

Güvenlik gözlüklerinin veya sıçrama önleyici gözlüklerin çıkarılması; 

Yüz maskesini çıkarmak; kirlenmiş yüzeye değil sadece iplere 

dokunmaya özen göstermek ve kapaklı bir kaba atmak. 

Potansiyel olarak enfekte bir kişinin tespiti durumunda, sağlık 

personeli beklerken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 

Hasta kişiyle yakın temastan kaçının; mümkünse, özel olarak 

hazırlanmış tecrit odasında hastaya eşlik edin; 

Varsa, kişiye cerrahi yüz maskesi ve kendi başına giymesi gereken tek 

kullanımlık nitril eldivenler sağlayın; 
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Ellerinizi iyice yıkayın; 

Hastanın sıvılarıyla (solunum salgıları, idrar, dışkı) muhtemelen temas 

eden vücut yüzeylerine özellikle dikkat edin; 

Hasta doğrudan su geçirmez bir çantada hem maskeleri hem de 

eldivenleri ve ayrıca kullanılmış kağıt mendilleri elimine etmelidir. 

Çanta daha sonra sağlık personeli tarafından sunulan tıbbi yardım 

prosedürü sırasında kullanılan enfekte malzemelerle birlikte uygun bir 

şekilde atılacaktır. 

İzolasyon Önlükleri 

Tek kullanımlık (tek kullanımlık) izolasyon önlükleri, tek bir 

kullanımdan sonra atılmak üzere tasarlanmıştır ve tipik olarak tek 

başına veya plastik filmler gibi sıvı penetrasyonuna karşı artırılmış 

koruma sağlayan malzemelerle kombinasyon halinde dokunmamış 

malzemelerden yapılır. Önlükler ilişkili dokuma ve örme 

malzemelerinin özelliği nedeniyle birbirine kenetlenme geometrileri 

yerine bütünlük ve mukavemet sağlamak için çeşitli elyaf bağlama 

teknolojileri (termal, kimyasal veya mekanik) kullanılarak ile 

üretilmişlerdir (Kilinc, 2015).  

Beslenme ve Aşı Çalışmaları 

COVID’den korunmada bağışıklık sisteminin güçlü olması önemlidir. 

Bunun için yeterli ve dengeli beslenme, ağız hijyenine gereken önem 

ve dikkatin verilmesi, egzersiz yapma, aşırı yorgunluktan kaçınma, 
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stres yönetimi gibi bağışıklık sistemini güçlendiren faktörler 

enfeksiyonu önlemede önemlidir. Bunların yanısıra aktif 

immünizasyon da (aşı) enfeksiyonları önlemede en etkili yöntemdir. 

Hala aşı çalışmaları devam etmektedir. Tanısı kesinleşen veya şüpheli 

vakalara pasif immünizasyon uygulamasıda kısmi profilaksi veya 

tedavi yöntemi olarak denenmektedir (Özdemir ve Pala, 2020). 

COVID-19 hakkında doğru verilerin bilinmesi ve ifade edilmesi 

pandemi sürecinde bireylerin üzerinde fizyolojik ve psikolojik 

anlamda olumlu sonuçlar doğuracağına inanılmaktadır (Ulutaşdemir 

ve Kulakaç, 2020). Ülkemizde COVID-19 pandemi süreci Pandemi 

Bilim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu kurul Sağlık Bakanlığı 

tarafından kurulmuş olup koordineli çalışmaktadır. Yine COVID 

enfeksiyonu tanı tedavi ve izleme rehberi bakanlığın web sitesinde 20 

Ocak 2020 de yayınlanmış ve süreç boyunca algoritma ve rehber 

güncellenmiştir. Bunun yanı sıra enfeksiyondan korunma, bulaş, el 

hijyeni, maske kullanımı, izolasyon gibi konularda halkı 

bilgilendirmek adına paylaşımlar yapılmıştır. HASUDER (Halk 

Sağlığı Uzmanları Derneği)’ de konuya katkı sağlamak için web 

sayfasında güncel bilgiler, korunma, bulaşmanın önlenmesi, tedavisi, 

halkın doğru bilgilendirilmesiyle ilgili konularda katkı sunmuştur 

(Tüzün ve ark., 2020). Bireyler; doğru bilgi kaynakları olan T.C. 

Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve HASUDER’in web sayfalarına 

yönlendirilmelidir (Ulutaşdemir ve ark., 2020b). Türkiye’deki resmi 

kurum ve kuruluşlar web sayfalarından halka yönelik koronavirüs ile 

ilgili bilgilendirme yapmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı 
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“https://covid19.saglik.gov.tr/” web sayfasından günlük koronavirüs 

tablosu ile bilgilendirme yapmakta ve COVID-19 enfeksiyon zinciri 

(kaynak, bulaşma yolu, duyarlı kişiler), vaka tanımları ve tanı 

yöntemleri hakkında bilgi vermek; salgın yönetimi, COVID-19 vakası 

veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve 

uygulamalar hakkında yol göstermek amacı ile düzenli aralıklarla 

rehberler hazırlanmaktadır. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 

(HASUDER) “https://korona.hasuder.org.tr/” web sayfasından “Yeni 

Koronavirüs (COVID-19) Haber Postası-Korona Postası” başlığı ile 

halka ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme yapmaktadır. 

KIZILAY “https://www.kizilay.org.tr/corona/” web sayfasından 

“koronavirüs bilgilendirme sayfası” ile halka yönelik bilgilendirme 

yapmaktadır (Ulutaşdemir, 2020a). 

SONUÇ 

COVID-19 enfeksiyonu globalleşen dünyada kısa sürede çok hızlı 

yayılım göstererek hayatın her alanına yansıyan krizlerle karşımıza 

çıkmıştır. Başta sağlık alanında yaşanan kriz durumu daha sonra 

hayatın her alanında etkili olmuştur. Tüm dünya ülkeleri beklenmedik  

bu kriz karşısında önce toplum sağlığı olmak üzere diğer alanlardada 

krizin neden olduğu sorunlara etkili ve hızlı çözümler üretmek ve 

ciddi maliyetlere katlanmak zorunda kalmışlardır. Ülkelerin ekonomik 

durumları, nüfusları, gelişmişlik düzeyleri bu mücadeleyi etkileyen 

faktörler olmuştur. 

https://covid19.saglik.gov.tr/
https://korona.hasuder.org.tr/
https://korona.hasuder.org.tr/hasuder-yeni-koronavirus-covid-19-haber-postasi-29-06-2020/
https://korona.hasuder.org.tr/hasuder-yeni-koronavirus-covid-19-haber-postasi-29-06-2020/
https://www.kizilay.org.tr/corona/
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Pandemiyle birlikte COVID-19’ un epidemiyolojik ve 

seroepidemiyolojik virüsünün ve neden olduğu enfeksiyonun klinik ve 

virolojik özellikleri ile ilgili belirsizlikler devam etmektedir. Bu 

anlamda yapılan bilimsel çalışmalar önem arz etmektedir. Hasta 

bireylerin ve taşıyıcıların çok hızlı tanınıp izole edilmeleri, 

gerektiğinde yaşam alanlarında karantina uygulamaları enfeksiyonun 

yayılımını önlemede etkili önlemler olmakla beraber kişisel 

farkındalığın artırılmasıyla bireylerin alacakları kişisel önlemler en 

önemli önlemler arasındadır. Salgın ancak tüm kurumların ve 

bireylerin koordineli çalışması ve risk iletişimi ile mümkün 

olabilecektir. 

Tüm bunların yanısıra Dünya Sağlık Örgütü başkanının dediği gibi 

sadece COVID-19 ile değil COVID-19 infodemisiyle’de mücadele 

etmeliyiz. İnfodemi terimi bilinmeyen bir konuda ortaya çıkan çok 

sayıda ve çözümü zorlaştırıcı nitelikte bilgilerin yayılımını tanımlayan 

bir terimdir. Bilgi karmaşası ve kirliliği ile dayanağı olmayan bilgiler 

yayılıyor, bilimsel ve bilimsel olmayan bilgiler birbiriyle 

karışabiliyor. Bu anlamda toplumun bilimsel okuryazarlığının 

dolayısıyle sağlık okuryazarlığının geliştirilmeside pandemiyle 

mücadelede önemli bir basamaktır. Korunma stratejilerinde öncelikle 

toplumun enfeksiyon zinciri hakkında bilinçlendirilmesine özen 

göstermek gerekir. Virüs yükü, virüse maruziyet süresi ve miktarını 

artıran davranışlar ve ortamların ayırt edilmesi, toplumda korunma 

önlemlerine uyumu geliştirece önemli bilgilerdir. Enfeksiyon 

zincirinin bir yerinden kırılmasının, enfeksiyon kaynağından çıkacak 
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etkenin sağlıklı kişilere ulaşamaması için yapılan uygulamaların en 

etkili korunma önlemleri olduğu toplumun anlayabileceği sadelik 

içinde açıklanmalıdır. Ancak bu sayede korunma önlemlerinin 

algılanması sağlanabilir. Yeni hayatta ya da diğer ifadeyle yeni 

normallerde, özellikle kapalı ortamlarda yüzyüze yakın mesafede 

bulunmama ve el temizliğine dikkat etmek toplum için temel korunma 

önlemleri olarak uygulanması gereken en belirgin alışkanlıklar 

olmalıdır. Enfeksiyonun asıl bulaş kaynağının enfekte kişiler olduğu, 

hastalık kuşkusu olanların kendilerini izole etmeleri için 

bilinçlendirilmeleri, çalışan nüfusta bu süreçte hastalık izninin kolayca 

kullanılması ve sağlık kurumlarına kolay başvurmalarının sağlanması 

için halk sağlığı çalışanları sorumluluk almalıdır. Bağışıklama (aşı) 

çalışmaları, koruyucu önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanması yada 

yeni normalleşme adımlarını ve sonuçlarını iyi takip etmek diğer 

önemli aşamalardır. 

Pandemi doğası gereği mutlaka sona erecektir. Salgın sonrası 

yapılacak değerlendirmelerde gelecekteki salgınlara yol gösterici 

olacaktır. 
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GİRİŞ 

COVID-19, damlacık ve temas yoluyla insandan insana geçişi olan 

oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle ateş, kuru öksürük, miyalji 

ve dispne bu hastalıkta belirgin semptomlar arasında yer almaktadır 

(Dewey ve ark., 2019; Schroeder ve ark., 2020). Akciğer hasarının 

ciddiyetine bağlı olarak oksijen satürasyonunda azalma olmaktadır. 

Belirti göstermeyen ve hafif hipoksik hastalar için Dünya Sağlık Örgütü 

birinci basamak tedavi olarak destekleyici oksijen tedavisini 

önermektedir (Borgen ve ark., 2021). Hastalığın ciddiyeti hafif, şiddetli 

ve kritik semptomlar arasında değişebilir (Deitrick ve ark., 2020; 

Sharma ve ark., 2020).  

COVID-19 en çok sağlık çalışanlarını etkilemiştir. Bu zor süreçte sağlık 

çalışanları hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışmıştır. 7/24 

çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu 

oluşturmaktadır (Ulutaşdemir, 2020). Risk altındaki nüfusun artan bir 

oranı enfekte hale geldikçe ve ağır/kronik hastalığı olan bireylerin 

hastaneye yatışı arttıkça, sağlık kurumlarında çalışan bireylerin şüpheli 

veya tanı konmuş bireylere en iyi şekilde ‘nasıl’ bakılacağı konusunda 

bilgi sahibi olmaları çok önemlidir (Yetmar ve ark., 2020). 

Enfeksiyonun kontrolü tek amaç olmalıdır. Bu nedenle kanıtlanmış tek 

yönetim şekli izolasyon ve destekleyici bakımdır (Razai ve ark., 2020). 

Bakım doğumdan ölüme kadar temel bir gereksinimidir (Göçmen 

Baykara and Eyüboğlu, 2020). Hemşirelik bakımı ise, sağlık bakımına 

yapılan en büyük yatırımdır ve hasta sonuçları üzerinde en büyük etkiye 

sahiptir (Schwerdtl ve ark., 2020). Bu nedenle, hemşireler COVID 19 
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hasta bakım yönetiminde çok önemli bir role sahiptir (Buheji and 

Buhaid, 2020; Sharma ve ark., 2020). 

COVID-19 hastalığının seyrine göre, hafif semptomları olan hastaların, 

antipiretik ilaçlar, soğuk uygulama, oksijen uygulama, besin desteği 

takviyeleri ve antibakteriyel ilaç uygulamalarının dahil olduğu 

semptomatik ve destekleyici girişimlerin yönetimi ve iyi 

havalandırılmış bir izolasyon odası gereksinimi için hastaneye yatışı 

yapılır (Liu and Liu, 2020) Bununla birlikte, yüksek akışlı oksijen 

uygulaması, mekanik ventilasyon, ekstrakorporeal membran 

oksijenasyonu (ECMO), glukokortikoid tedavisi ve iyileşen hastalardan 

alınan plazma uygulamasını gerektirebilen ciddi ve kritik vakaların 

yoğun bakım ünitesine yatışı kabul edilir (Hardt Dicuccio ve ark., 2020; 

Tsai ve ark., 2021). Hastalık sonucu iyatrojenik (tanı ve tedavi işlemleri 

sırasında istenmeden yapılan durum) komplikasyonların iyileşmesi ve 

önlenmesi için hemşireler tarafından sağlanan destekleyici bakım çok 

önemlidir (Schroeder ve ark., 2020; Treston, 2020).  

Sağlık bakımı için herhangi bir sağlık kuruluşuna gelen hasta bireyler 

için hemşirelerin kilit rolü şunları içerir:  

• Başlangıç hasta öyküsü alma,  

• Triyaj,  

• Laboratuvar tetkikleri için örnek toplama,  

• Hastalık belirti-bulgularına yönelik bir an önce tedavi 

prosedürünü ve SpO2>% 90 ve üzerinde sağlamak için oksijen 

uygulamadır.  
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Kişisel hijyen, bol sıvı tüketimi, proteinler ve vitaminler açısından 

zengin besleyici bir diyet, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri ise 

hemşirelerin hasta bakımında yerine getirmesi gereken diğer temel 

görevlerdir (Lucchini ve ark., 2020; Turale ve ark., 2020). 

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Uygulamaları 

COVID-19 solunum damlacıkları ve temas yoluyla bulaşan oldukça 

bulaşıcı olan bir hastalıktır. Virüs yüklü aerosol, enfekte hastadan 4 

metre mesafeye kadar taşınabilir. Bu nedenle, sağlık bakım çalışanları 

enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerine kesinlikle uymalıdır 

(T.C Sağlık Bakanlığı, 2020). COVID-19 tanılı hastaların bakımı 

sırasında sağlık çalışanları tarafından takip edilmesi önerilen 

enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri aşağıda listelenmiştir:  

• Hasta bireye üç katlı bir cerrahi maske vererek ondan öksürürken 

veya hapşırırken görgü kurallarına uyması istenmelidir.  

• Sağlık bakım çalışanlarının enfeksiyon alma riskini ve kişisel 

koruyucu ekipman ihtiyacını azaltmak için hızlı bir şekilde 

hemşirelik girişimleri uygulanmalı ve izolasyon odasında gerekli 

olan en az sayıda sağlık bakım çalışanına görev verilmelidir.  

• Çapraz enfeksiyonu önlemek için tek kullanımlık veya hastaya 

özgü özel ekipman (örneğin stetoskop, tansiyon aleti ve 

termometre) kullanılmalı ve malzemeler kullanıldıktan sonra % 

70 alkol ile dezenfekte edilmelidir. 

• Aerosol oluşumuna yol açan işlemlere (örneğin nebulizasyon, 

trakeal aspirasyon, entübasyon, ekstübasyon, non-invaziv 
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mekanik ventilasyon) maruz kalındığında, kişisel koruyucu 

ekipmanların akılcı kullanımı; eldiven, önlük, göz koruyucuları 

(koruyucu gözlük veya yüz siperi), bone, galoş ve tercihen N95 

yüz maskesi şeklinde olmalıdır. 

• Hasta bireylerin çevresindeki yüzeyler ile temas en aza 

indirilmeli ve eller mümkün oldukça sabun ve su ile yıkanmalıdır. 

Gerekli koşullar yoksa alkol bazlı bir el dezenfektanı ile el hijyeni 

sağlanmalıdır. 

• Buruna, gözlere, ağıza, yüze dokunulmamalı ve başkalarıyla 

mümkün oldukça 1,5-2 metrelik mesafe korunmalıdır. 

• Zeminler 4 saatte bir önce % 5 fenolik çözelti ve ardından % 0,5 

sodyum hipoklorit çözeltisi (NaOCl) ile silinerek 

temizlenmelidir. 

• Kapı kolları, korkuluklar, hasta yemek masası, telefon, tedavi 

arabası, hemşire deski, ışık açma-kapama düğmeleri, tuvalet 

etrafındaki duvar alanları vb. yüksek temas yüzeyleri % 1 NaOCl 

solüsyonu ile 4 saatte bir temizlenmelidir. 

• Hasta bireyin etrafındaki metal yüzeyler % 70 alkol ile 

temizlenmeli ve izolasyon odasında bulunan mobilyalar, 

makineler, aletler ve yüzeyler % 1 NaOCl solüsyonu ile 

temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

• Hasta çarşafları sızdırmaz plastik bir torba içinde çamaşırhaneye 

gönderilmeden önce % 0,05 NaOCl solüsyonunda 30 dakika 

bekletilmelidir. 

• Kan veya vücut sıvılarının bulaştığı yüzeyi silmeden önce 30 

dakika % 1 NaOCl solüsyonu ile temizlenmelidir. 
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• Biyomedikal atıklar % 1-2 NaOCl solüsyonu ile işlenmeli ve 

yerel/ulusal biyomedikal atık yönetimi politikasına göre renk 

kodlu kutulara atılmalıdır (World Health Organization, 2020). 

 

İlk Değerlendirme ve Triyajda Hemşirelerin Rolü 

Hemşireler, triyaj ve SARS-CoV-2 ile enfekte olan bireylerde 

hastalığın ciddiyetine ve öyküsüne göre sınıflandırmada yer alan sağlık 

bakım sağlayıcılarıdır. DSÖ tarafından verilen vaka tanımını, temas 

maruziyet tanımını ve ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, 

Disability, Exposure) öyküsü yaklaşımını kullanabilirler (Deitrick ve 

ark., 2020; Sharma ve ark., 2020). 

Örnek Toplamada Hemşirelerin Rolü 

rRT-PCR yoluyla korona virüs RNA'sını saptamak için nazofarengeal, 

orofaringeal veya balgam sürüntüsü toplanır. Güvenli, doğru ve yeterli 

yaklaşım kullanılmalı ve örnek toplanırken aşağıdaki temel noktalar 

unutulmamalıdır: 

• Eğitimli kişi, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanarak örnek 

almalıdır, çünkü prosedür sırasında hasta birey beklenmedik bir 

şekilde öksürür veya hapşırırsa aerosol üretilebilir bu nedenle 

tercihen N95 maske veya eşdeğer bir solunum maskesi 

kullanılmalıdır. 

• COVID-19 örnek toplama kiti hazır olmadır (Evrensel taşıma 

ortam tüpü, esnek nazofaringeal sürüntü çubuğu, kilitlenebilir bir 

torba, istek formu ve buz paketi). 
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• Öksürüğe neden olacak bir girişimde bulunmamalıdır. Çünkü 

öksürük aerosol oluşturabilir ve SARS-CoV enfeksiyonuna 

maruz kalma riskini arttırabilir (Liu and Liu, 2020; Millar, 2020; 

T.C Sağlık Bakanlığı, 2020).  
 

Örnek toplamada izlenecek adımlar:  
 

• Hasta bireyden burnunu temizlemesi istenmeli, daha sonra burun 

tıkanıklığı kontrol edilmeli ve bireyin başı 70 dereceye kadar 

hiperektansiyona getirilmelidir. 

• Sürüntü çubuğunu damağa paralel olacak şekilde burun deliğine 

sokulmalı ve birkaç saniye bekletildikten sonra çubuk 

döndürülerek yavaşça çıkarılmalıdır; orofaringeal yoldan örnek 

alınması durumunda ise, sürüntü örneğini hasta bireyin arka 

farenks ve tonsil bölgesi silenerek alınmalıdır. 

• Sürüntü örneği toplama tüpüne yerleştirerek kilitlenebilir bir 

torbaya konmalı ve buz paketi ile birlikte etiketlenmelidir. 

• Alınan örnek (buz torbası ve kilitli torba içerisinde) 40 0C 

saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir (T.C Sağlık 

Bakanlığı, 2020; World Health Organization, 2020). 
 

Hafif-Orta Semptomlu Hastanın Bakımı 
 

Semptom gösteren bütün hasta bireyler hastanede yatmalıdır, çünkü 

evde veya toplumda ki izolasyon aile üyelerini de enfeksiyona maruz 

bırakabilir ve kolayca ailede enfeksiyon kümelenmesine yol açabilir. 

Hafif-orta şiddette semptomları olan hasta bireyler izole edilmiş bir 

odada kalmalı, uygun tedavi prosedürü ve destekleyici bakım 
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uygulanmalıdır. Hemşireler, hafif-orta şiddette semptomları olan 

hastaların bakımında önemli bir role sahiptir: 

• Hasta bireyin yatak istirahati sağlanmalı ve uykuya teşvik 

edilmelidir. 

• Kişisel koruyucu ekipman gereksinimini ve hastalık etkenine 

maruz kalma riskini azaltmak için tercihen hasta monitörü 

aracılığı ile düzenli aralıklarla hasta bireyin yaşam bulguları 

izlenmelidir. 

• Ateş ve miyalji tedavisi için antipiretik ilaçlar (örn. asetaminofen) 

temin edilmeli, ancak non steroidal antienflamatuar ilaçlardan 

kaçınılmalıdır. Ateşi düşürmek için en uygun oda sıcaklığı, hafif 

pamuklu giysiler, ılık/soğuk uygulama gibi non-farmakolojik 

girişimler kullanılmalı, bu girişimleri uygularken hasta bireyin 

titremesini önlemek için yavaş bir şekilde yapılmalıdır. 

• Hasta bireyler düzenli olarak (sakıncası yoksa) banyo yapmaya 

ve bireysel hijyeni korumaya teşvik edilmelidir. 

• Hasta bireyin hidrasyonu sağlanmalı, yüksek protein ve 

vitaminden zengin bir diyve arkması için takip edilmelidir. 

• Solunum sıkıntısı yaşayan hastalar fowler pozisyonuna 

getirilmeli, nabız oksimetresi ile satürasyon izlenmeli ve 

SpO2>%90 seviyesini korumak için nazal kanül ile oksijen 

uygulamasının gerekliliği unutulmamalıdır. 

• Bu hastalardan alınan protrombin zamanı, LDH (laktat 

dehidrojenaz), D-dimer, ALT, C-reaktif protein (CRP) gibi kan 

örnekleri toplanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir. 
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• İlaçların yan etkileri yönünden hasta birey yakından izlenmelidir 

(Buheji and Buhaid, 2020; Greenhalgh ve ark., 2020; Schwerdtl 

ve ark., 2020; World Health Organization, 2020). 

Kritik Hastaların Bakımı 

Kritik durumda olan hasta bireyler gelişmiş hava yolu uygulamasına ve 

mekanik ventilasyona ihtiyaç duyabildikleri için yoğun bakım ünitesine 

kabul edilmek zorundadır. Hasta bireyin sağlık durumuna göre yoğun 

bakım hemşirelik protokolleri enfeksiyonun önlenmesi için özel 

önlemler ile birlikte izlenmelidir. 

• Hava yolu açıklığı, SpO2>% 90, yaşam bulguları, bilinç seviyesi, 

asit-baz dengesi, EKG, enfeksiyon belirti-bulguları, kanama-

pıhtılaşma zamanı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, derin ven 

trombozu belirtileri ve bası yarası(yatak yarası) riski yönünden 

yakın izlem gereklidir. 

• Hasta birey semi-fowler (yarı oturur) pozisyonuna getirilmeli ve 

bası yaralarını önlemek için her iki saatte bir pozisyon verilmedir. 

• Hasta bireyin oksijen satürasyonunu SpO2 >% 90 ve üzerinde 

tutabilmek için başlangıçta nazal kanül veya maske ile oksijen 

tedavisine başlanmalıdır. Kandaki oksijen seviyesi istenen 

seviyenin altında kalırsa, yüksek akışlı nazal oksijen, non-invaziv 

ventilasyon veya invaziv mekanik ventilasyon uygulanmalıdır. 

• Nazogastrik tüp ile beslenmeye (48 saat içinde) veya protein ve 

vitaminler yönünden zengin diyet ile parenteral beslenmeye erken 

başlanmalıdır. 
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• Hava ve temas önlemleri ile orofaringeal hava yolu açıklığının 

sağlanmasına (airway) yardımcı olunmalı ve endotrakeal 

entübasyon sağlanmalıdır. Endotrakeal entübasyon, hasta bireye 

oksijen verildikten beş dakika sonra yapılmalı özellikle maske ile 

ventilasyon balonunun arasında bulunan nem filtresi düzenli 

aralıklarla (5-7 günde bir) veya her kirlendiğinde 

değiştirilmelidir.  

• Hava yolu ile enfeksiyona maruz kalma riskini önlemek için 

düşük vakum basıncına sahip kapalı endotrakeal vakum sistemi 

kullanılmalıdır. 

• Mekanik ventilasyona bağlı olan hasta birey üriner sistem 

enfeksiyonu, derin ven trombozu riski, ventilasyon ile ilişkili 

pnömoni gelişme riski yönünden düzenli aralıklarla kontrol 

edilmelidir. 

• Hasta bireyin düzenli olarak ağız bakımı (her 6 saatte 1 % 0,12 

klorheksidin ile), göz bakımı, idrar sondası bakımı, sırt bakımı, 

yatak banyosu (tek kullanımlık ıslak sünger ile) ve eğer varsa 

günlük pansuman bakımı sağlanmalıdır. 

• Derin ven trombozu ve komplikasyonlarının önlenmesi için 

aralıklı pnömatik kompresyon ve profilaktik antikoagülan 

sağlanmalıdır. 

• Klinik cevaba ve geliştirilmiş perfüzyon hedefine dayalı olarak, 

hasta bireyin aldığı-çıkardığı takibi yapılmalıdır (Griffin ve ark., 

2020; Murthy ve ark., 2020; Schwerdtl ve ark., 2020). 
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Ölü Vücut Bakımı 

• Ölü bedene bakım vermeden önce uygun el hijyeni talimatları 

yerine getirilmeli ve kişisel koruyucu ekipman (önlük, koruyucu 

gözlük, N95 maske, eldiven) kullanımını sağlanmalıdır.  

• Ölü beden üzerinde bulunan tüm tüpler, drenler, kateterler 

çıkarılmalı, vücut açıklıkları (ağız, burun, rektum, üretra ve 

vajina) ve yaralar sızdırmaz bir malzeme ile kapatılmadan önce 

%1 sodyum hipoklorit (NaOCl) solüsyonu ile dezenfekte edilmeli 

ve daha sonra bu açıklıklar NaOCl solüsyonuna batırılmış pamuk 

ile kapatılmalıdır.  

• Ölü beden sızdırmaz plastik kilitlenebilir bir vücut torbasına (150 

mikrometre kalınlığında) konulmalı ve torbanın dış yüzeyi 

NaOCl solüsyonu ile dezenfekte edilerek morga gönderilmelidir. 

• İzolasyon odası, mobilyalar, makineler ve aletler en az 30 dakika 

bekletilerek NaOCl ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

Biyomedikal atıklar bu atık yönetimine uygun renkte kutulara 

atılmalıdır(Sharma ve ark., 2020). 
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GİRİŞ  

COVID-19 enfeksiyonu yüksek bulaştırıcılığı ve küresel yayılımı olan 

bir hastalıktır. Bulaşma konuşma, öksürme ve hapşırma sonucu oluşan 

damlacıklar yoluyla olabildiği gibi kan, dışkı, idrar ve meni içinde 

bulunan etken patojenlere temas sonucunda bulaşabilmektedir. 

COVID-19’un hastalık yapan enfeksiyon ajanı (mikroorganizma-virüs) 

solunum sistemine girer, solunum hücrelerinin parçalanmasına neden 

olur ve yakındaki diğer hücreleri enfekte ederek bir sitokin fırtınası 

başlatır. Aktive edilmiş nötrofiller, interlökinleri salgılar ve birçok 

aktive edici faktörün salınımını artırır. Bu faktörler, alveolar-kapiler 

membran geçirgenliğini artırarak sıvının alveolar keselere sızmasına 

izin verir ve gaz değişimini engeller. Böylece hipoksemi ve bilateral 

infiltrasyonlar ortaya çıkar ve sonuç olarak interstisyel pnömoni oluşur 

(Pandian ve ark., 2020). 

COVID-19 enfeksiyonu bireyler üzerinde asemptomatik olduğu kadar 

mekanik ventilasyon gerektiren durumlara ve günlük yaşam 

aktivitelerinde farklı düzeylerde bağımlılık geliştiren semptomlara 

kadar çeşitlilik göstermektedir.  

1. Vaka   

1.1. Hastanın öyküsü 

Bilinen bir tıbbi geçmişi olmayan 53 yaşındaki erkek hasta, üst solunum 

yolu enfeksiyonu bulguları, hafif ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, nazal 

akıntı, halsizlik, baş ağrısı ve aktiviteyle artan dispne gibi hafif-orta 

şiddetteki semptomlar ile bir hastanenin acil servisine başvuruyor.  
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Hastanın görsel olarak tespit edilen dispne ve takipne varlığı için hemen 

nazal kanül ile 6 L/dk oksijen uygulaması başlatılıyor. Bireyin yaşam 

bulguları (Tablo.1) ve laboratuvar değerlendirmeleri için kan örnekleri 

alınıyor (Tablo.2) (Sümer ve ark., 2020, Karaca, 2020). Olası COVID-

19 düşünülen hastaya Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR)  testi 

yapılıyor. Damar yolu açılarak parasetemol tedavisi infüzyon olarak 

başlatılıyor. Akciğer röntgeni ve bilgisayarlı akciğer tomogrofisi 

(Akciğer BT) çekiliyor. COVID-19 ön tanısı ile pandemi servisine 

yatışı yapılıyor. 

1.1.1. Temas öyküsü 

Hastanın yakını ile yapılan görüşmede (hastanın fizyolojik olarak temel 

solunum gereksinimini karşılayamadığı için) bir hafta önce 

yurtdışından gelen akrabasını ziyaret ettiğini ifade etmiştir. İki gün önce 

hafif yorgunluk ve kas ağrıları olduğunu fakat günlük yorgunluğa 

bağladığını söylemiştir. Dün akşam hafif ateşi ve solunum zorluğu 

yaşayınca, ziyaret ettiği akrabası ile iletişime geçerek onunda COVID-

19 pozitif olduğunu öğrendiklerini ve sabah ateş, dispne-nefes darlığı 

şikayetlerinin artması dolayısı ile hastaneye başvurduklarını 

söylemiştir.  

Tıbbi Tanı: COVID-19 ön tanılı - hafif pnömoni 

Tedavi: 

Nazal O2 4lt/dk 

Hidroksiklorokin 200 mg tablet 2X1 oral (5 gün)  

Azitromisin 500 mg tablet 1X1 oral (1. Gün) (4ün – 2X250 mg) 
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Metilprednizolon 10 mg ampl 1X1 IV  

Proton pompası inhibitörü 40 mg flk 1X1 IV 

C vitamini 500 mg ampl 1X1 Infuzyon   

100 ml İzotonik solüsyon 1X1 İnfuzyon 

Parasetemol Flk 10Mg/100 ml LH İnfusyon 

Enoxsaparin 2000 anti-Xa IU/0,2 ml 1X1 SC (Sağlık Bakanlığı, 2020). 
 

Tablo 1: Yaşam bulguları  
 

 İlk Başvuru  Yatışının 1. Günü   Yatışının 3. Günü  

Kan Basıncı   95/65 mmHg 95/60 mmHg 105/65 mmHg 

Vücut Isısı 38.7 C 37.8 C 37.4 C 

Nabız  124 /dakika  110 /dakika 98 /dakika 

Solunum 

sayısı  
26 /dakika 24 /dakika 20 /dakika 

O2 

Satürasyon  
% 88 oksijen 

(oda 

havasında) 

% 92 oksijen (oksijen 

ile) 

% 95 oksijen (oksijen 

ile) 

 

1.1.2. Klinik hemşire değerlendirmesi  

Özgeçmişi: Daha önceden geçirilmiş hastalık veya bir tedavi mevcut 

değil, üniversite mezunu olan hasta kendi işi ile ilgileniyor. Bilinen bir 

alerjisi yoktur. Yaklaşık 30 yıldır günde 1 paket sigara kullanıyor. 

Boyunun 174 cm, kilosunun ise 96 kg olduğunu ifade etti. Bilinci açık, 

periferik nabızlar palpe edilebiliyor. Sözel olarak ağrı 

değerlendirilmesinde birey göğüs bölgesinde 0-10 arasındaki sözel ağrı 

skalasında 6 olarak belirtmiştir. 
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Radyolojik sonuçlar 

Akciğer röntgeni: Grafileri ve perihiler opasifikasyonu vardır.  

Akciğer BT: Akciğer tutulumu viral pnömoniyi gösteren tipik buzlu 

cam görüntüsü mevcuttur. 

Elektrokardiyogram: Sinüs taşikardisi var. 
 

Tablo 2: Laboratuvar kan değerleri  
 

Tetkikler  Değeri  N değeri  Tetkikler Değeri N değeri 
Hemogram    Biyokimya   

WBC  19 

 

4-10 

10³/uL 

Glikoz 85  74-106 

mg/dL 

HGB 

(Hemoglobin) 

14,1  13,5-17,5 

gr/dl 

AST  23  0 - 35 U/L 

HCT 34,8  % 37-54 ALT  97  0 - 35 U/L 

Trombosit  292 100-400 

10³/uL 

Kreatin 

 

157  50-100 

mg/dl) 

Nötrofil 58,9 50–70 % BUN 11  5-20 mg/dl 

D-dimer 6.89  13–44 

mg/mL 

LDL 245  0-100 

mg/dl 

Fibrinojen  486 

mg/dL 

200 ve 400 

mg/dl 

Ferritin 25 4.6-204 

PCR  (+) 

Pozitif  

 CRP 

 

75  0-0,5mg/dl 

 

Düşme riski ölçeğinde (İtaki) ise toplamı puanı: Ayakta/yürürken 

fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var 

(1 Puan), 4'den fazla ilaç kullanımı var (1 Puan), Hastaya bağlı 3 ve 

üstü bakım ekipmanı (damar yolu, nazal kanül, foley kateter) var (5 

Puan), Son 1 hafta içinde riskli ilaç kullanımı var (5 Puan) ile toplam 

12 Puan ile Yüksek Risk olarak bulundu. Oda kapısına düşme riski için 

dört yapraklı yonca figürü ve enfeksiyon etkeninin damlacık yolu ile 

bulaşma özelliğine yönelik ise mavi çiçek figürü asıldı. 

Soy geçmişi: Anne HT-DM, Baba KOAH 
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2. Hemşirelik Bakımının Planlanması  

COVID-19 enfeksiyonu için tedaviler semptomatik ve antiviral ilaçlar 

doğrultusunda yürütülmektedir. Buda aslında kesin bir tedavi 

olmadığını göstermekte. Tedavi süreci bu nedenle semptomların 

iyileştirilmesi, komplikasyonların önlenmesine yönelik hemşireler 

tarafından sağlanan destekleyici bakımın kalitesine bağlıdır (Sharma ve 

ark., 2020). 

Hemşirelik bakımı için sistematik problem çözme yöntemi olan 

hemşirelik süreci kullanılmaktadır. Hemşirelik süreci, hastayı kapsamlı 

olarak değerlendirdikten sonra elde ettiğimiz verileri kategorize ederek 

bireyin ihtiyaçları doğrultusunda girişimleri belirlenmesi ve iyileşme 

amacına yönelik işlemler dizisidir. Veri toplama, tanılama, planlama, 

uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır (Birol, 2012).  

Birinci olarak veri toplama aşamasında, birey hakkında bilgi elde edilir. 

Bu aşamanın yürütülmesi birçok hemşirelik modeli 

kullanılabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan ve kolay anlaşılabilen 

yaşam modeli doğrultusunda verilen hemşirelik bakımı, bütüncül 

(holism) ve insancıllık (hümanism) felsefesi içinde hasta/bireyin 

bireysellikleri göz önüne alınarak bakımı sistematize eden bir 

yaklaşıma sahiptir.  

Tanılama aşaması olan ikinci aşamada bireyin gereksinimleri 

doğrultusunda elde ettiğimiz verileri kategorize ederek gereksinimlerin 

hemşirelikte standart olarak isimlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Hemşirelik tanıları, North America Nursing Diagnosis Association 



64 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

- NANDA tarafından uluslararası ortak bir dil oluşturmak amacıyla 

belirlenmiştir. Planlama aşaması ise bireyin gereksinimi doğrultusunda 

belirlenmiş hemşirelik tanısı doğrultusunda bakımın amacının 

belirlenmesi ve bakım sonunda ulaşılması beklenen sonuçları 

içermektedir.  

Uygulama aşaması ise gereksinimlere uygun hemşirelik girişimlerin 

uygulanması ve amaca yönelik iyileşmenin sağlanması aşamasıdır. 

Değerlendirme ise beklediğimiz sonuca ve amaca yaptığımız girişimler 

ile ulaşıp ulaşamadığımızın sorgulandığı son aşamadır.  

Yukarıdaki vaka örneğinde COVID-19 hastasının yaşam modelinin 12 

yaşam aktivitesi üzerinden verileri gruplandırılmış ve hemşirelik 

tanıları belirlenmiştir (Vicdan, Karabacak ve Alpar, 2015). Belirlenen 

tanılar doğrultusunda amaç ve girişimler oluşturulmuştur. Vakada 

hemşirelik bakımı hemşirelik süreci aşamaları doğrultusunda verilmiş 

fakat değerlendirme aşaması uygulanmamıştır  

2.1.  Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi aktivitesi 
 

Güvenli çevre bireyin yaşam aktivitelerini sürdürebilmesi için 

önemlidir ve hemşirelerin sorumluluğundadır. Vakamızda bireyin 

güvenli çevresini etkileyecek yabancı ortam, invaziv işlemler, düşme 

riski ölçeği sonucu, solunum zorluğu, hipotansiyon varlığı gibi belirtiler 

gözlenmiştir.  

Semptom: Risk tanısı olduğu için hasta belirti yoktur.  
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Etiyoloji: İnvaziv ilaç uygulanması, vücut ısısının yüksek olması, kan 

değerlerindeki değişiklikler, hipertermi, taşikardi, enfeksiyonun 

damlacık ve temas yoluyla bulaşma özelliğinin (direkt, indirekt, 

damlacık yolu vb.) olması, COVID-19 virüs etkenine bağlı.  

Hemşirelik Tanısı: “Enfeksiyon Alma-Bulaştırma Riski” 

Amaç: Hastanede kaldığı süre içinde enfeksiyon etkenini başkasına 

bulaştırmaması ve yeni bir enfeksiyon almaması. 

Girişimler:  
Uygun izolasyon önlemleri alınır. 

Hasta odasının güvenli, rahat ve hijyenik bir ortam olması sağlanır. 

Bireyin kişisel hijyen uygulamaları sürdürülür. 

Enfeksiyon önlemlerine tam olarak uyulur. 

İzolasyon önlemleri, nedenleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilir. 

Hastaya yapılacak olan işlemler aseptik tekniklerle uygulanır. 

Tedaviler zamanında uygulanır (Carpenito, Erdemir ve Türk, 2021). 

Semptom: Risk tanısı olduğu için belirti yoktur. 

Etiyoloji: Hastanın düşme riski ölçeği sonucun yüksek (12) olması, 

solunum zorluğu, hipotansiyon varlığı, oksijen satürasyonundaki 

düşmeye bağlı.   

Hemşirelik Tanısı:  “Düşme Riski” 

Amaç: Bireyin hastanede kaldığı sürece düşme yaşamayacak.  
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Girişimler:  

Düşmeyi önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alınır 

Ortam aydınlatılır ve gece lambası açık bırakılır 

Zemine uygun tabanı kaymayan ayakkabı-terlik giymesi sağlanır 

Kullanılan ilaçlar düşme riski yönünden değerlendirilir 

Hasta ayağa yavaş yavaş kaldırılır 

Hasta düşme yönünden sık sık kontrol edilir 

Yatak kenarlıkları yukarıda tutulur 

Hasta ayağa kalkarken eşlik edilir 

Mevcut ölçekler ile hastanın düşme riski değerlendirilir 

Bireyin düşme riskini artıracak davranışları belirlenir 

Sakin, destekleyici ve güvenli çevre oluşturulur 

Hastanın oda içerisindeki eşyaları ulaşılabilir yerlere yerleştirilir 

Çağrı zili ulaşılabilir alana konulur (Masat ve Koç, 2020).  
 

2.2.  İletişim aktivitesi 

İletişim, tüm canlı varlıklar için gerekli bir aktivitedir. Bireyin 

değerlendirmesinde, yanında refakatçisinin olmadığı, endişeli bir 

görünümde olduğu ve endişelerini ifade eden cümleler kurduğu (oda 

kapısının kapalı olmamasını istediğini söylemesi), bütün uygulamalar 

hakkında öğrenme (ne ve neden yapıyorsunuz? sorusu ile) isteğinin 

olduğu gözlemlendi.  

Semptom: Hastanın refakatçisinin olmaması, endişeli bir görünümde 

olması ve endişe ifade eden cümleler kurması, bulaşıcı hastalık varlığı 

nedeniyle izolasyon odasında olması. 
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Etiyoloji: Hastanın izolasyon odasında olması ve yalnız kalmasına 

bağlı.  

Hemşirelik Tanısı: “Sosyal İzolasyon”  

Amaç: Hasta izolasyon ortamına uyum sağlayacak.  

Girişimler: 

Hastanın kendisini doğru ifade edebilmesi için yeterli zaman ayrılır. 

Bireyin sosyalleşmesini sağlayacak yöntemler bireyle birlikte seçilir. 

Sosyal destek sistemlerinden yardım alması konusunda desteklenir. 

Kendisine ve yakınlarına hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi verilir 

(Carpenito ve ark., 2021). 

Semptom: Huzursuz olması, satürasyonun düşük olması, solunum 

açlığı yaşaması yalnız kalmak istememesi. 

Etiyoloji: Dispne varlığı, hastanede izolayon odasında bulunması, 

pandemi süreci, invaziv işlemlere bağlı. 

Hemşirelik Tanısı: “Anksiyete” 

Amaç: Anksiyetenin azaldığı gözlemlenecek ve birey rahat hissettiğini 

sözel olarak ifade edecek.  

Girişimler: 

Sakin ve güven verici bir iletişim kurulur. 

Bireyle iletişimde etkin dinleme yapılır. 

Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmesi için cesaretlendirilir.  



68 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

Bireye uygun baş etme mekanizmaları belirlenir ve uygulanması 

sağlanır (Carpenito ve ark., 2021, Kök ve ark., 2020). 

 

2.3. Solunum aktivitesi 

Solunum bağımsız ve farkında olmadan yaptığımız bir aktivitedir ve 

enfeksiyon gibi etkenlerden etkilenmektedir.  

Semptom: Solunum sistemini etkileyen enfeksiyon varlığı, akciğer 

Enfeksiyonu (pnömoni), dispne (Spo2:88). 

Etiyoloji: COVID-19 etkeninin oluşturduğu akciğer enfeksiyonuna 

bağlı. 
 

Hemşirelik Tanısı: “Gaz Değişiminde Bozulma” 

 

Amaç: Oksijen satürasyonunun normal değerler arasında olması 

sağlanacak (95-99). 

Girişimler: 

Solunumun hızı, ritmi, derinliği değerlendirilir ve kayıt edilir.  

Bireyin solunum çabasını izlenir ve değerlendirilir.  

Solunum seslerini dinlenir, patolojik solunum sesler ve yerleri belirlenir 

ve kayıt edilir. 

Solunum zorluğunu oluşturan durumları değerlendirilir  

Hastanın yaşam bulguları özellikle solunum sık değerlendirilir. 

Solunum parametre değişiklikleri doktora haber verilir. 

Hastaya uygun pozisyon verilir (semifowler, fowler yada prone). 
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O2 desteği sağlanır ve komplikasyon yönünden gözlemlenir (Bal ve 

Koç, 2020, Carpenito ve ark., 2021, İlhan ve ark., 2017). 

 

2.4.  Beslenme aktivitesi  

Beslenme hücrelerin yaşaması ve iyileşme sürecinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Yemeklerini tam bitiremediği, iştahsız olduğunu 

belirtmesi, sıvı alımının yetersizliği, özellikle solunum ihtiyacının 

arttığı için beslenme aktivitesini gerçekleştiremediğini söylemesi 

bireyin bu aktivite için değerlendirilmesinde elde edinilen verilerdir.  

Semptom: Risk tanısı olduğu için belirti yoktur.  

Etiyoloji: Normalden az yemek yemesi, enfeksiyon varlığı, iştahsızlık, 

yorgun görünüm, solunum ihtiyacının artması nedeniyle oral alınımın 

azalmasına bağlı. 

Hemşirelik Tanısı: “Beslenmede Dengesizlik Riski”   

Amaç: Normal kilosunda korunacak ve kilo kaybı yaşanmayacak. 

Girişimler:  

Günlük kilo takibi yapılır. 

Hastanın günlük beslenme alışkanlıkları değerlendirilir. 

Bireyin az az ve sık yemek yemesi sağlanır. 

Yemek yerken semi fowler ya da fowler pozisyonu verilir. 

Yemeklerden önce ve sonra ağız bakımı uygulanır. 

Protein yönünden zengin beslenmesi sağlanır.   

Beslenme öncesi oksijen desteği artırılır (Özdelikara ve Babur, 2020).   
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2.5.  Boşaltım aktivitesi  
 

Vücuttaki atık maddelerin uzaklaştırma işlemidir. Birey boşaltım 

aktivitesini, hareketle solunum ihtiyacının artması nedeniyle idrar 

kateter uygulaması ile gerçekleştirmektedir.  

Semptom: Risk tanısı olduğu için belirti yoktur.  

Etiyoloji: Hipertermi, enfeksiyon, oral olarak yetersiz sıvı alımına 

bağlı.  

Hemşirelik Tanısı: “Elektrolit Dengesinde Bozulma Riski” 

Amaç: Elektrolit dengesi korunacak. 

Girişimler:  

Bireyin günlük alması gereken sıvı hesaplanır ve sıvı alması için 

desteklenir.  

Aldığı-çıkardığı (AÇT) takibi yapılır. 

Günlük kilo takibi yapılır. 

Kanda serum elektrolitleri izlemi yapılır. 

Vücut ısısındaki artışı kontrol edilir (Carpenito, Erdemir ve Türk, 

2021). 

Semptom:  İdrar boşaltımı için kalıcı kateter uygulanmış.  

Etiyoloji: Bireyin aktivite yeteneğinin kısıtlanması ve kalıcı kateter 

uygulanmasına bağlı. 
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Hemşirelik Tanısı: “Üriner Boşaltımında Bozulma”  

Amaç: boşaltım aktivitesi normal olacak, enfeksiyon gelişmeyecek.  

Girişimler: 

Foley kateter enfeksiyon yönünden değerlendirilir.  

Düzenli perine bakımı yapılır. 

Kapalı drenaj sistemi sürdürülmesi için gerekli aseptik işlemler 

yapılır. 

Mesane egzersizi yaptırılır (Carpenito, Erdemir ve Türk, 2021). 

Semptom: Risk tanısı olduğu için belirti yoktur. 

Etiyoloji: Beslenmede değişiklik olması, sıvı alımı yetersizliği, 

kullanılan ilaçlara bağlı. 

Hemşirelik Tanısı: “Konstipasyon Riski” 

Amaç: Bağırsak boşaltım aktivitesi normal düzeninde olması 

sağlanacak. 

Girişimler:  

Diyetinde lifli ve bol posalı gıdalar tercih edilir.  

Kontrendikasyon olmadıkça bol sıvı alması sağlanır. 

Barsak boşaltımını uyarmak için aç karnına ılık su içirilir.  

Düzenli defekasyon alışkanlığı kazandırılır.  

Dışkılama için uygun pozisyon verilir. 

Defekasyon ihtiyacını ertelememesi önerilir. 

Egzersiz yapmanın defekasyon için önemi anlatılır.  
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Hekim istemine göre laksatif ilaç uygulanır (Carpenito, Erdemir ve 

Türk, 2021). 
 

2.6.  Bireysel temizlik ve giyinme 

 

Bireysel hijyen uygulamaları bireyin kendini iyi hissetmesi için önemli 

bir aktivitedir. Bireyin hareket kısıtlamasının olması ile doku 

perfüzyonunda azalma olması, mekanik irritasyon araçlarının olması 

(nazal kanül, İntravenöz kanül vb.) gibi etkenler tespit edildi.  

Semptom: Risk tanısı olduğu için belirti yoktur. 

Etiyoloji: Vücut sıcaklığındaki değişimler, yatak istirahatinde olması, 

yetersiz doku perfüzyonu, mekanik irritasyon ve basıncın etkisi (nazal 

kanül, İntravenöz kanül vb.), enfeksiyon varlığına bağlı. 

Hemşirelik Tanısı: “Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski” 

Amaç: Hastanede kaldığı süre içinde deri bütünlüğü korunacak, deri 

bütünlüğü sürdürülecek. 

Girişimler:  

Deri, kızarıklık, sıcaklık, nem, ödem, abrazyon, kuruluk ve sıyırılmalar 

yönünden gözlemlenir.  

Nazal kanül uygulanma alanı sık sık kontrol edilmeli ve destek 

malzemeler kullanılır.   

Hastaya rahat pozisyon verilir. 

Sık pozisyon değiştirilir (Çuvadar ve ark., 2020). 
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Semptom: Risk tanısı olduğu için belirti yoktur. 

Etiyoloji: Yetersiz beslenme, stres, kullanılan ilaçlar, enfeksiyon 

(Viral), oksijen kullanımı, ağız solunumu yapmaya bağlı. 

Hemşirelik Tanısı: “Oral Mukoz Membranda Bozulma riski” 

 

Amaç: Bireyin oral mukoz membranında bozulma olmayacak, 

bütünlüğü korunacak.  

 

Girişimler: 
 

Hastanın ağız içi yapılarını (dudaklar, dil, mukoza, dişler, diş etleri) 

değerlendirilir. 

Düzenli olarak ağız bakımı yapılır. 

Dudakları ve ağız mukozasının nemlendirilmesi sağlanır (yağ içeren bir 

krem). 

Hasta, ağzını su ile çalkalamaya teşvik edilir (Carpenito, Erdemir ve 

Türk, 2021).  
 

2.7.  Vücut sıcaklığının kontrolü 

 

Vücut ısısının kontrolü hipotalamustan sağlanmaktadır. Enfeksiyon 

gibi etkenlerden etkilenip hipertermi (vücut ısısı artışı, taşipne, 

taşikardi) bulguları gözlemlenmektedir.   
 

Semptom: Yüksek beden ısısı ölçülmesi, taşipne, taşikardi, terleme. 

 

Etiyoloji: Enfeksiyona bağlı.  
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Hemşirelik Tanısı: “Hipertermi” 

Amaç: Vücut ısısı normal seviyesinde olacak.  

Girişimler: 

Hastanın vital bulguları kontrol edilir. 

Vücut ısısı yükseldiği zaman soğuk uygulama yapılır (Ilık duş, soğuk 

kompres). 

Solunum devamlılığı sağlanır. 

Hastanın ince ve pamuklu kıyafet giyinmesi sağlanır. 

Gerektiğinde isteme göre antipretik ilaç uygulanır (İlhan, Ançel ve 

Hakverdioğlu Yönt, 2017). 
 

2.8. Hareket aktivitesi  

 

Bireyin solunum ihtiyacının artmasına bağlı olarak hareket aktivitesini 

gerçekleştirmede zorluk (yorgunluk, halsizlik, dispne, baş dönmesi) 

yaşadığı gözlemlendi.  

Semptom: Aktivite sırasında bireyde yorgunluk, halsizlik, dispne, baş 

dönmesi, terlemenin artması ile aktiviteyi yarıda kesmesi.  

Etiyoloji: Akut viral enfeksiyon, alveolar gaz değişiminin bozulmasına 

bağlı.  

Hemşirelik Tanısı: “Aktivite İntoleransı” 

Amaç: Birey aktiviteyi tolere edebilecek.  
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Girişimler: 

Hareket öncesi ve sonrası vital bulguları alınır. 

Oksijenlenmeyi etkileyen laboratuvar bulguları değerlendirilir. 

Öz bakım aktivitelerinde hastaya yardım edilir. 

Harekettin önemi açıklanır ve hareket etmesi için desteklenir. 

Hareket öncesi ve sırasında oksijen tedavisi uygulanır. 

Hastaya göğüs ağrısı, nefeste daralma, baş dönmesi, yoğun yorgunluk 

ve halsizlik yaşadığında hareket aktivitesini sonlandırması gerektiği 

açıklanır. 

Hareket aktivitesinde bireye eşlik edilir (İlhan, Ançel ve Hakverdioğlu 

Yönt, 2017). 
 

2.9.  Çalışma ve eğlence aktivitesi  
 

Birey hastanede izolasyon odasında olması, tedavi sürecindeki 

belirsizlikler ve bağımlılığının artmasının kendisini iyi 

hissettirmediğini ve yapılacak işleri olduğunu ifade etmesi bu aktivite 

için elde edilen verilerdir. 

 

Semptom: Birey, bağımlılığının arttığını ve bununla nasıl yaşayacağını 

düşündüğünü sözel olarak ifade etmesi, rol ve sorumluluklarını yerine 

getirip getiremeyeceği konusunda duyduğu endişe, anksiyete, sağlık 

durumundaki geçici bozulma.  

 

Etiyoloji: Belirlenmiş aile ve iş programının gereklerini yerine 

getirememeye bağlı.  
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Hemşirelik Tanısı: “Rol Performansında Etkisizlik” 

 

Amaç: Birey, bu sürecin geçici ve normal olduğunu 

değerlendirebilecek. 

 

Girişimler: 
 

Bireyin rol ve sorumlulukları hakkında bilgi toplanır. 

Bireyin duygu ve düşüncelerini açıklaması için fırsat sağlanır. 

Bireyin aile üyeleri ile iletişiminin sürdürülmesi ve geliştirmesi 

desteklenir (Herdman, Acaroğlu ve Kaya, 2018, İlhan, Ançel ve 

Hakverdioğlu Yönt, 2017). 
 

2.10. Cinselliğini ifade etme  
 

Birey için bu konuda bir problem tespit edilmemiştir  
 

2.11. Uyku aktivitesi  

 

Uyku vücudun dinlendiği, hücresel onarımların gerçekleştiği bir 

aktivitedir. Değerlendirmede bireyde yorgunluk, sık esneme, gözaltı 

şişlikleri ve kızarıklığının olduğu gözlemlendi. Uyuyamadığını ve 

uykuya geçerse solunum zorluğu yaşayacağı düşüncesi olduğunu sözel 

olarak söylemesi bu aktivite için belirtilerdir.  
 

Semptom: Hastanın kendini yorgun hissettiğini ifade etmesi, uykuya 

geçmede zorluk çektiğini sözel olarak ifade etmesi, uykuda solunumun 

duracağı ve fark edemeyeceğini ifade etmesi, sık esneme, yorgun 

görünmesi. 
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Etiyoloji: Kompleks bir tedavi sürecinde olması, izolasyon odasında 

olması, tanımadığı bir ortam, anksiyete,  dispne ve ölüm korkusuna 

bağlı.  
 

Hemşirelik Tanısı: “Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık” 

 

Amaç: Bireyin yeterli uyuması ve dinlenmesi sağlanacak. 

 

Girişimler: 
 

Bireyin normal uyku alışkanlıkları değerlendirilir. 

Birey, hastalık süreci ile ilgili bilgilendirilir.  

Uyku ve dinlenme için vücut mekaniğine uygun pozisyon verilir. 

Dispne için oksijen tedavisi sürdürülür.  

Uyumadan önce solunum egzersizleri yaptırılır. 

Uyku için uygun çevre düzeni (ışık, gürültü, sıcaklık, konfor) sağlanır. 

Bireyin uykuya hazırlık için yapabileceği aktiviteleri (gevşeme 

egzersizleri-müzik) araştırın (İlhan, Ançel ve Hakverdioğlu Yönt, 

2017). 

 

2.12. Ölüm Aktivitesi  
 

Ölüm her canlı için hayat döngüsünün sona ermesidir. Ölüm yaşamın 

ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen varoluşu tehdit eden, zorunlu 

olan ve hayatı sınırlayan bir kavramdır. Bu aktivite için bireyin dispne 

yaşamasının endişe yarattığı, yapacak çok işinin olduğunu söylemesi, 

ölüm ile ilgili süreç hakkında çokça soru sorduğu gözlemlendi. 
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Semptom: Soluk alamamanın yarattığı endişenin olması, ölümünün 

erken olduğu için ideallerini gerçekleştiremeyeceği korkusunun varlığı, 

izolasyonda olması ile sosyal yaşamdan uzaklaşma ve yalnız kalma 

korkusu, ağrı ve acı yaşayacağı ve bunu yönetemeyeceği düşüncesi. 
 

Etiyoloji: Sağlık durumunda değişimin olması ve solunum zorluğuna 

bağlı.  
 

Hemşirelik Tanısı: “Ölüm Anksiyetesi”  

 

Amaç: Bireyin rahatlaması sağlanacak.  

 

Girişimler:  
 

Bireyin bu süreçte yaşadığı duygu, düşünceleri ve endişelerini 

anlatması desteklenir. 

Bireyin ölümü nasıl yorumladığı değerlendirilir. 

Bireyin yaşamında olumlu anları hatırlaması ve anlatması sağlanır.   

Bireyin spirtüel yönü değerlendirilerek bu konuda baş etme 

mekanizmaları aktive edilir (dua etme, tespih çekme, ibadet etme gibi). 

Aile ve yakınları ile etkileşiminin artırmak için fırsatlar oluşturulur.  

Bireye bakım uygulamaları hakkında bilgi verilir.  

Bütün yapılan işlemler açıklanır. 

Bireyin mümkün olduğu kadar kendi bakım uygulamalarına katılımı 

sağlanır.  

Akut döneminde hastanın yanında olunur, bireyin yalnız kalması 

engellenir.  
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Hastanın çevreye, cihazlara ve hastane uygulama rutinlerine 

oryantasyonu güçlendirilir (Wilkinson ve ark., 2018, İlhan, Ançel ve 

Hakverdioğlu Yönt, 2017). 
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GİRİŞ 

Belirli bir alanda başlayıp, kıta hatta dünyayı etkisi altına alan 

hastalıklara pandemi denilmektedir. Tarih boyunca insanlarda ve 

hayvanlarda salgın hastalıklar görülmüş ve görülmeye devam edecektir. 

Araştırmalar dünya üzerinde insan yaşamını etkileyen onlarca pandemi 

vakasının görüldüğünü göstermektedir. Bu salgınlar arasında insanlığı 

en çok etkileyen ve can kayıplarına neden olanlar veba, kolera, grip, 

AIDS ve şimdi de COVID19 salgınıdır (Akcan ve ark., 2020). 

Dünya’da ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde başlayan oldukça kısa bir 

süre içinde yaklaşık 100’den fazla ülkede eşzamanlı olarak görülmeye 

başlayan COVID-19 pandemisi Türkiye’de ilk olarak yurt dışından 

ülkeye dönüş yapan bir vatandaşımızda 11 Mart 2020 tarihinde ilk 

vakasını göstermiş ve bu pandemi dolayısıyla yaşanan ilk can kaybı ise 

17 Mart tarihinde yaşanmıştır. Bu tarihlerden itibaren etkisini 

ülkemizde de hızla göstermeye başlayan COVID-19 pandemisinde 

görülen vaka ve ölüm sayıları çarpıcı boyutlara ulaşmıştır (Eroğlu, 

2020). 

Dünyada salgının başladığı ilk günden itibaren ülkemizde hastalıkla 

ilgili gerekli önlemler alınmaya başlanmış. Hastalığın ülkemize 

ulaşması ile birlikte tüm sağlık kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı’nın 

öncülüğünde ve 10 Ocak 2020’de oluşturulan COVID-19 Bilim 

kurulunun rehberliğinde hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğini 

sağlama noktasında gerekli adımlar atılmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020; Akcan ve ark., 2020). 
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Henüz tedavi ve aşı süreci tamamlanmamış olan bu virüs için sağlık 

otoritelerinde alınması gereken önlem süreçleri oldukça fazladır. 

COVID 19 küresel bir kriz durumudur ve ülkeler bu durumlarda büyük 

ölçekli davranış değişiklikleri geliştirmek zorundadır (Bavel ve ark., 

2020). 

Salgının ilk olarak ortaya çıktığı andan itibaren salgının takibi ve diğer 

tüm salgın yönetimiyle ilgili olan tüm süreçlerin yönetilmesi için Sağlık 

Bakanlığı tarafından “COVID-19 Bilim Kurulu” oluşturulmuştur. Söz 

konusu COVID-19 virüsünden en fazla etkilendiği saptanan ve 

belirlenmiş olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı ve kronik 

hastalığı bulunan ve bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olan tüm 

vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması uygulanmıştır. 

(Yücesan ve Özkan, 2020). 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO), sağlık 

çalışanlarında işyerindeki maruz kalım sonrasında COVID-19 

gelişmesinin meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini 

belirtmektedir (WHO, 2020, ET: 01.04.2021). Dünya genelinde sağlık 

çalışanlarında görülen meslek hastalıkları arasında, mesleki bulaşıcı 

hastalıklar önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda, COVID-19 

içinde bulunduğumuz süreçte ilk yeni meslek hastalığı olarak 

nitelendirilmektedir (Koh, 2020). 

COVID-19 ve SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI   

Çalışanın güvenliği ve sağlığı bakımından büyük riskler oluşturan 

çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleri alanıdır. Sağlık 
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hizmetlerinin birçok alanında çalışanlar, sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyen kimyasal madde maruziyeti, bulaşıcı hastalıklar, iğne 

yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, şiddet ve stres gibi pek çok sağlık 

sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır (Ulutaşdemir, 2020a). Sağlık 

çalışanları, pandemi sürecinden öncesinde de meslek hayatının getirdiği 

birçok probleme ve yoğun iş hayatına sahiptir (Ulutaşdemir ve ark., 

2015). İnsandan insana kolay bulaşan ve ölümcül bir hastalık olan 

koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hayatları da tehlike 

altındadır. Bu mücadelede birçok ülkenin yanı sıra ülkemizde de alınan 

birçok önleme rağmen; sağlık çalışanlarının da hastalandığı ve 

yaşamlarını yitirdiklerini görmekteyiz. Ülkemizde 24 Mart 2020 

tarihinde 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, koronavirüs kaynaklı olarak 

hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olmuştur (BBC, 2020). 

COVID-19 en çok sağlık çalışanlarını etkilemiştir. Bu zor süreçte sağlık 

çalışanları hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışmıştır. 7/24 

çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu 

oluşturmaktadır. Salgının yayılması sonucunda sağlık çalışanların 

mevcut olan yoğunluğu ileri ki süreçlerde daha da artabilir 

(Ulutaşdemir, 2020b). COVID-19 pandemisinde, ön cephe sağlık 

çalışanları özellikle yoğun stres seviyeleri altında çalışmak zorundadır. 

Yoğun bakım ünitelerinde bazen uygun koruyucu ekipmana yetersiz 

erişimle hastaların tedavisi için çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 

Sağlık çalışanları süreç içinde hastalanan veya karantinaya alınan 

meslektaşlarının yokluğunda sağlık ihtiyacını telafi etmek için 

genellikle ek vardiyaları olarak çalışmaları gerekebilmektedir. Tipik 
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tıbbi uzmanlık alanlarının dışında müdahale etmeleri istendiğinden 

tıbbi müdahalelere hızla uyum sağlamaları da gerekebilmektedir. Gün 

geçtikçe COVID-19'lu hastaların tedavisini optimize etmeli ve 

hastalarının ölüm oranını etkileyen karmaşık klinik ve etik kararları 

daha önce görülmemiş oranlarda yapmalıdırlar (Krystal ve McNeil, 

2020; Kulakaç ve Ulutaşdemir, 2021). 

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Yönetim Boyutunda Kontrol ve 

Önlemleri 

WHO ve ECDC’nin hastanelerde ve sağlık bakım hizmeti veren 

kurumlarda COVID-19’dan korunmada önerdiği kontrol önlemlerinin 

başlıcaları şunlardır; COVID-19’un erken dönemde tanınmasına 

yönelik sağlık personelinin eğitimi, rehberler doğrultusunda vaka tanı-

mının yapılması ve tanı testlerine erişimin hızlı şekilde sağlanabilmesi, 

özellikle acil servislerde hasta birikimini önleyici uygulamaların 

planlanması, semptomatik olgular için özel bekleme alanları 

oluşturulması, hastaneye yatması gereken hastaların uygun biçimde 

izole edilmesi, gereksiz entübasyondan kaçınılması, sağlık çalışanları 

için uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmesi, santral 

venöz kateter ve arter kanülü yerleştirilmesi gibi invaziv işlemlerin 

mümkün olduğunca aynı seansta yapılması, sağlık bakım hizmeti 

verilen tüm alanlarda enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumun 

sağlanması, sağlık çalışanlarına COVID-19 eğitimleri verilmesi, hasta 

başına düşen sağlık çalışanı sayısının azaltılması ve sağlık çalışanlarına 

yönelik sürveyans programı oluşturulmasıdır (ECDC, 2021; WHO, 

2021). 
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İller, kendi özel durumlarını göz önünde bulundurarak il pandemi 

kurulları tarafından alınacak ilave tedbirler konusunda yetkili 

kılınmıştır (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü). İl Sağlık Müdürlüğü 

bünyesindeki ekiplerle ilk teması sağlanan temaslılar klinik 

durumlarına göre ya hastanelere yönlendirilmekte ya da evde takip 

edilmektedirler. Evde takip süreci aile hekimlerince telefonla izlem 

şeklinde yürütülmektedir. Temaslı olarak tespit edilen bireyler kayıtlı 

oldukları aile hekimine bildirilmekte ve 14 gün süreyle aile hekimi 

tarafından günlük olarak telefonla aranarak durumları 

sorgulanmaktadır. 14 sonunda herhangi bir semptom göstermeyen 

bireyler takipten düşürülmektedir (Telatar ve Üner, 2020). 

Bu süreçte çalışanlar açısından viral yükü azaltmak amacı ile uzaktan 

çalışma organize edilebilir. Teletıp hizmetlerinin güçlendirilmesi hem 

personel hem de sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler için 

etkili olabilir (Center for Disease Control and Prevention, ET: 01.04.2021. 

COVID-19 mortalitesinin kronik hastalığı olan bireylerde daha yüksek 

seyretmesi nedeni ile kronik hastalığı olan personelin hastalarla direkt 

temasından kaçınılmalı mümkünse yine bu grup için de uzaktan çalışma 

planlanmalıdır (Characteristics of SARS-CoV-2). 

Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Eğitimi: 

Pandemi ve Epidemi Durumlarında Dünya Tabipleri Birliği 

Bildirisinde Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Hükümetlere, Ulusal Tabip 

Birliklerine ve Hekimlere yönelik COVID-19 pandemisi konusunda 

yararlı bazı öneriler yer almaktadır. Bu bildirinin C maddesinde 
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Hekimlere yönelik olarak; Pandemi durumlarında hizmet veren 

hekimlerin alacağı kararlar, karşılaşacakları tıbbi/etik/iletişim sorunları 

onların mesleki bilgi donanımı kadar, etik duyarlılığını ve 

farkındalığını da sorgulatacaktır. Kaynakların hakça dağıtımında 

objektif olmak, bu kararları politik liderlerin, toplum liderlerinin ya da 

hasta ve hasta yakınlarının seçimine bırakmamak, halk sağlığı bakışını 

korumak iyi bir yol gibi görünmektedir. Bunu sağlamak konusunda, 

1. İlgili konuların tamamını kapsayacak eğitim almak 

2. Salgının bütün aşamalarındaki planlama süreçlerine dahil olmak 

3. Kendi sağlıkları ve kendileri ile çalışanların sağlığını korumak 

için salgınla ilgili gerekli bütün önlemleri almak 

4. Salgının izlenmesi için ilk elden veri toplama aşamasına destek 

olmak; 

5. Bu süreçte özellikle dezavantajlı ve örselenebilir gruplara yönelik 

olarak hizmet sunumunda duyarlı olmak 

6. Kişi mahremiyete özen göstermek (https://www.wma.net 

/policies-post/wma-statement-on-epidemics-and-pandemics, 

2021.). 

Olarak açıklamıştır.  

Aşı ve tedavi konusunda henüz gelişmenin olmadığı bu dönemde, 

toplumsal etkilenmeyi en aza indirmeyi amaçlayan müdahaleler, risk ile 
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birlikte değerlendirilerek ortaya çıkacak “etki”nin minimum olması 

hedeflenmektedir. Bu etkinin skorlanmasında olaya özgü karar 

matrisleri kullanılmakta, risk unsurları ve müdahale araçlarının hazır 

olma durumu çaprazlanarak risk değerlendirmeleri yapılmaktadır 

(WHO, ET: 26.03.2021).  

Sağlık Çalışanları İçin Kişisel Koruyucu Ekipman 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) bir veya birden fazla sağlık ve 

güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak 

veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya 

malzemeyi ifade eder. KKE’nin tam bir koruma sağlayabilmesi için: 

Solunum koruması, göz ve yüz koruması, el koruması, ayak koruması 

ve vücut korumasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır  

Sağlık alanında en sık kullanılan KKE türleri:  

• Eldivenler; enfeksiyon ajanının geçişi önleyerek bulaş riskini 

azaltır (Gören ve Fen, 2005). Lateks eldivenler iyi bir bariyer 

oluşturduğu için eldivenin üstünden oluşan kesici-delici bir 

yaralanmada enfekte olma olasılığı düşüktür. İğne lateks 

eldivenden geçerken inokülum miktarı 10-100 kat azalır (Aygün, 

2007).  

• Önlükler; giysilerin kontaminasyonunu önlemek ve personelin 

cildini kan ve vücut sıvılarından korumak için kullanılır.  
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• Maskeler, gözlükler ve respiratörler; kısa mesafeye ulaşabilen ve 

yakın temasla geçen büyük partiküllü enfeksiyöz damlacıkların 

geçişine karşı korunma sağlar. Kan, vücut sıvıları, sekresyonların 

sıçramasına neden olabilecek işlemler sırasında kullanılmaları, 

personeli göz, burun, mukoz membran bulaşından korur.  

• Yüz siperlikleri; yüz, ağız, burun ve gözleri korur (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2004). 

Alınacak koruyucu önlemler arasında kişisel koruyucu ekipman 

kullanmak önemli bir yer tutar (Zenciroğlu, 2011). Sağlık çalışanlarını 

enfeksiyonlardan korumak için çeşitli enfeksiyon kontrol stratejileri 

kullanılmaktadır. Bu stratejiler; yönetim tarafından alınacak enfeksiyon 

kontrol önlemleri, çevresel enfeksiyon kontrol önlemleri ve KKE 

kullanımı olarak sınıflandırılabilir (Kenar, 2020). 

Yapılan çalışmalarda, COVID-19 hastalarının yaklaşık %20'sinde 

destek tedavisi gerektiği görülmüştür. Bu destek tedavileri (Oksijen 

tedavisi, HFNC (high flow nasal cannula), CPAP (Continuous Positive 

Airway Pressure) ve NIV (Noninvasive Ventilation)) özellikle 

korunmasız ortamlarda yüksek aerosol dispersiyonuna neden 

olmaktadır. Çalışmalar, bu prosedürler sırasında yüksek bulaşma 

riskine rağmen, doğru kişisel koruyucu ekipman kullanımının sağlık 

çalışanlarına enfeksiyon bulaşını 3 önlemede etkili olduğunu 

göstermektedir. Hong Kong'daki SARS salgını sırasında yapılan 

çalışmada; personelin KKE'yi (eldiven, tek kullanımlık gömlekler, 

gözlükler ve maskeler) etkili bir şekilde kullanıması durumunda bulaş 
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olmadığı, enfekte olmuş tüm personelin ise en az bir önlemi almadığı 

görülmüştür (Kenar, 2020). 

KKE’lerin bulunulabilirliği açısından ihtiyacı en aza indirgemek eğitim 

desteğiyle sağlanacak uygun kullanım ve tedarik zincirinin kontrolü 

şarttır (Özer ve Özcan, 2020). Sağlık çalışanları üzerindeki tedavi 

sağlamaya yönelik yükümlülükler ile göze alınabilecek riskler arasında 

da denge kurmak gerekecektir. Tüm işverenler ister kamu ister özel 

sektör olsun, sağlık personellerini korumak için hem yasal hem de etik 

bir sorumluluğa sahiptir ve uygun, yeterli kişisel koruyucu ekipmanın 

(KKE) mevcut olduğundan ve personelin bu ekipmanın kullanımı 

konusunda eğitildiğinden emin olunmalıdır. Sağlık personelinin ve 

sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan diğer idari ve hizmet 

personelinin, işverenlerin uygun koruyucu donanım sağlamadığı veya 

sağlayamadığı durumlarda, kendilerini makul olmayan risk 

seviyelerine maruz bırakmaları beklenemez (Örnek Büken, 2020). 

Ortam ve tehlikenin türüne göre en koruyucu ve en uygun KKE’nin 

hangi ortamlarda kullanılacağı, hangi seviye ekipmanın giyileceği, 

KKE’lerin insan vücudu üzerindeki etkisi, giyme ve çıkartma 

prosedürlerinin bilinmesi gereklidir. Herhangi bir salgın durumunda 

hasta bakımı sırasında giyilen KKE bariyer görevi yaparak sağlık 

personeline bulaşı önemli ölçüde azalttığı bilinmekte ancak, doğru 

giyme ve çıkartma prosedürleri ile ilgili eğitim alınmadığı durumda 

enfeksiyonu önleme sürecinin kesintiye uğramasına neden 

olabilmektedir. KKE’ler kişileri tehlikelerden korumakla birlikte 

önemli fiziksel ve sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. En yüksek 
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seviyedeki KKE içerisinde genellikle 30 dakikadan fazla süre 

kalınamaz (Sayın Öztürk, 2020). 

Her sağlık kuruluşunda KKE giyinme ve çıkartma aşamaları 

standardize edilmeli ve sağlık personelinin bu standart adımlara uygun 

olarak KKE giyinme/çıkartma işlemi yapması için gerekli 

düzenlemeler yapılmalı ve gerekli alanlar tahsis edilmelidir (Sezigen, 

2020). 

Sağlık Çalışanlarını Korumak için Ne Yapmalı Mühendislik 
Önlemleri 

• Sağlık tesislerinde uygun klima santrallerinin kurulduğundan ve 

bakımının yapıldığından emin olun. 

• CDC bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarının bir 

enfeksiyon izolasyon odasına yerleştirilmesini önerir. 

• Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarında aerosol üreten 

prosedürler gerçekleştirmek için izolasyon odaları kullanın. 

• Postmortem çalışmalarda ölümleri sırasında COVID- 19’a sahip 

olduğu veya sahip olduğundan şüphelen ilen kişilerin vücutları 

üzerinde aerosol üretici prosedürler uygularken özel otopsi odası 

veya diğer benzer izolasyon tesislerini kullanın. 

• Bilinen veya şüphelenilen COVID-19 hastalarından alınan 

numuneleri tutarken Biyogüvenlik Seviye 3 ile ilişkili özel 

önlemler alın (OSHA, 2021). 
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Sağlık Çalışanlarının Bireysel Olarak Korunma Yöntemleri 

Sağlık çalışanlarının genel olarak yaptıkları işler; bir kişinin hayatının 

korunması, kurtarılması ve sürdürülebilmesi ile ilgili olduğu için 

bulundukları iş ortamı doğası itibariyle son derece streslidir. Bu durum 

düşünüldüğünde onların yaptıkları işler; psikolojik, sosyal, zihinsel ve 

iş ilişkileri açısından onlara çok ağır sorumluluklar yüklemektedir 

(Yüncü ve Yılan, 2020). Her ne kadar fizik mesafe kuralı salgından 

korunmada en etkili yöntem olsa da sağlık çalışanları ve aileleri için 

bazı olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bazı çalışmalarda sağlık 

çalışanlarının ve aile üyelerinin toplum tarafından potansiyel virüs 

taşıyıcısı olarak görülerek damgalama edildiği bildirilmiştir (Xiao ve 

ark., 2020). Toplumsal bir kriz olarak karşımıza çıkan olarak COVID-

19 pandemisinde krize müdahale ve baş etmede ruh sağlığı 

hizmetlerinin yeri oldukça önemlidir. Pandemi döneminde bireyin, 

ailenin ve toplumun ruh sağlığının korunması için krize etkili müdahale 

edilmelidir. Ruh sağlığı profesyonelleri krize müdahale sürecinde aktif 

bir rol oynamakta ve bireylerin sağlığının ve esenliğinin korunması için 

önemli roller üstlenmektedir (Ulutaşdemir ve Uzun, 2021). COVID-19 

salgınının yarattığı şok, inkâr, kaygı, endişe ve stres gibi psikolojik 

sonuçları temel alarak çocuklar, yaşlılar, kadınlar, psikiyatrik tedavi 

alanlar ve göçmenler gibi yüksek riskli grupların öncelikli tutularak 

toplumdaki bireylerin geneli için kriz ve stres yönetimi, farkındalık ve 

şefkat temelli çalışmalar, baş etme ve sosyal destek kaynaklarının 

güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılması önem arz etmektedir 

(Ulutaşdemir ve Uzun, 2020). 
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COVID-19 salgının kontrol altına alınması için gerekli önlemler 

uygulanırken; hem bir birey olarak kendini korumaya çalışan hem de 

hastaların korunması ve tedavisi için mücadele veren sağlık 

çalışanlarının yaşadıkları deneyimler şüphesiz ki oldukça değerli hâle 

gelmiştir. Özellikle mesleklerinin gereklerini yerine getirirken 

kendilerine, bakım verdikleri hastalara ve de aile bireylerine bulaş 

riskini kontrol altında tutmak zorunda kalmışlardır. Bu sebeple uzun 

mesai saatlerini yüksek sıcaklık ve negatif basınçta, iki katlı koruma ve 

maskeler içinde kişisel koruyucu ekipman kullanarak geçirmişlerdir 

(Maunder, 2004). 

COVID-19 pandemisi sürecinde sağlık çalışanları sıklıkla seçtikleri 

mesleği uygulamanın bir parçası olarak artan enfeksiyon riskini kabul 

etse de, özellikle yaşlı, bağışıklığı zayıflamış ya da kronik hastalığı olan 

aile üyelerini içeren ailevi bulaş konusunda kaygı yaşamaktadırlar. 

Pandemide sağlık çalışanlarının aile üyelerinin bakımının sağlanması, 

çalışan işgücünün güvenini sağlayacak ve devamında sahada görev 

alacak personelin işbirliği halinde sürece daha etkin katılmalarını 

olanaklı kılacaktır (Adams ve Walls, 2020). 

Sağlık profesyonellerini desteklemek için etkili yaklaşımlar 

geliştirilmeden önce, onların özel kaygı ve korku kaynaklarını anlamak 

çok önemlidir. Herhangi bir felakete hazırlık olarak, hukuki düzenleme 

yapan kuruluşlar ve sağlık profesyonelleri, sağlık personeli arasında 

yüksek düzeyde stres ve yorgunluk olacağını beklemeli ve planlamalar 

bu kapsamda yapılmalıdır. Çalışanların yalnızca çocuklarına değil aynı 

zamanda bağımlı yetişkin aile bireylerine, büyüklerine de bakım 
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vermeleri gerekebilmektedir. İş yerinde karantinaya alınırlar ya da uzun 

süre orada kalmaları gerekirse evcil hayvanlarının bakım gereksinimi 

konusunda da kaygılı olacaklardır. Tam kapasiteyle ve çok iyi 

odaklanarak çalışabilmek için sağlık profesyonelleri kurumlarının 

kendilerine ve ailelerine destek olacağına ilişkin kesin bir güvence 

isterler. Bu güvence, kaygılarının dinlenmesini, onları korumak ve 

COVID-19 ile enfekte olmalarını önlemek için olanaklı olan her şeyin 

yapılmasını ve enfekte olurlarsa, bağlı oldukları kurumların onları ve 

ailelerini tıbbi ve sosyal olarak her iki açıdan da destekleyeceğinden 

emin olmayı içermektedir (Shanafelt, Ripp ve Trockel, 2020). Bu 

nedenlerle sağlık çalışanları evlerinden ve aile üyelerinden uzun süreler 

boyunca ayrı kalmayı tercih etmekte, eşleriyle ve çocuklarıyla fiziksel 

temas olmadan ve genelde telefonla iletişim sürdürmektedirler. Bu 

süreçler de şüphesiz aileden sağlanan duygusal ve sosyal desteğin 

belirgin düzeyde azalmasına yol açmaktadır (Xiao ve ark., 2020). 

Mevcut yasal koşullar çerçevesinde; kronik hastalıkları olanların ve 

tedavisi devam edenlerin ilaçlarının sağlık kuruluşlarına gelmeden 

temini sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşuna fiziki olarak başvuran 

hastalara, kişisel koruyucu ekipmanı olan bir sağlık çalışanı tarafından 

triaj uygulanmalıdır. Triajda ateş ölçümü ve semptom sorgulaması 

sırasında COVID-19 ile uyumlu hastalar mutlaka daha önceden 

hazırlanmış izole bir odada bekletilmeli, uygun koşullarla, swap 

alınacak birime transferleri sağlanmalıdır. Hasta transfer edildikten 

sonra izole edildiği oda öneriler doğrultusunda dezenfekte edilmeli, 
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havalandırılmalıdır. Bir hastadan diğerine geçerken eldivenler 

değiştirilmelidir (Özer ve Özcan, 2020). 

Sağlık hizmetinde kullanılan KKE'ler; tıbbi/cerrahi maske, N95/ FPP2 

veya N99/FPP3 maskeler, non-steril eldiven, dezenfektan, gözlük, 

siperlik, bone, ayak koruyucu tulum, ve önlüktür.7-9,17,18,20,21 

Kesin/Olası COVID-19 vakaları ile bir buçuk metreden daha yakın 

temas edecek personel için gerekli KKE’ler; eldiven, önlük (steril 

olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu), gözlük/siperlik, sıvı 

sabun, alkol bazlı el antiseptiği, tıbbi maske (cerrahi maske), N95/FFP2 

veya N99/FFP3 maske (sadece damlacık/aerosolizasyona neden olan 

aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entübasyon ve 

solunum yolu numunesi alınması işlemleri sırasında kullanılmak 

üzere), tulum, bone ve ayak koruyucudur. KKE'ler hasta bazında karar 

alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir 

şekilde temasın olabileceği durumlarda muhakkak kullanılmalıdır (Gül 

ve ark., 2020). 

Triyajda veya polikliniklerde çalışan sağlık personelinin hasta ile en az 

1 metrelik mesafeyi koruması ve hem kendilerinin hem de hastaların 

tıbbi maske kullanmaları; eğer fizik muayene gerekiyor ise, N95 

standardı veya eşdeğeri bir maske kullanmaları önerilir. Nihai hedef, 

eldivenler ile el temasını; gözlükler ile göze bulaşı; yüz siperliği ile 

ağız, burun ve göze bulaşı; elbise ile kişisel elbiselere ve cilde bulaşı 

engellemektir. Enfekte yüzeyler ile temas riski en yüksek olan ellerdir 

ve bu nedenle eldivenler takılı iken ellerin nereye sürüldüğüne 

bakılmaksızın sık sık dezenfektan ile dekontamine edilmelidir. 
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Mümkünse çift kat eldiven giyilmesi önerilir ve ilk kat çıkartılmadan 

önce dezenfektanla yıkanmalı, müteakiben alt kattaki temiz eldivenler 

ile elbise çıkartılmalı ve bu eldivenler de dezenfektan ile temizlendikten 

sonra ters yüz edilerek çıkartılmalıdır. En sonunda çıplak el ile maske 

çıkartıldıktan sonra eller sabunlu suyla en az 20 saniye süreyle 

yıkanmalıdır (Eyison, 2020). 

Sağlık profesyonelleri, sağlık hizmetlerini planlamak, araştırmak, 

sunmak ve değerlendirmek için toplumla birlikte çalışırlar. Koronavirüs 

pandemisinde toplum katılımı, evde kal çağrısına uyumdan, ülkelerin 

kısıtlamaları hafifletmesi için atılması gereken adımlara, gönüllülük 

yoluyla toplumda desteklenmesi gereken kişilere yardım sağlanmasına 

kadar pek çok toplu yanıtta çok önemli olmuştur (ECDC, 2011). 

Salgın durumlarında sağlık çalışanlarının özel bir önemi 

bulunmaktadır. Pandemiyle karşı karşıya kalındığında sağlık 

çalışanlarının kendi sağlıklarını ve ailelerinin sağlığını riske atmayacak 

şekilde önlemler alınması gerekir. Bu konuda temel sorumluluk 

kamusal otoritenindir. Meslek profesyonellerinin de bireye/topluma en 

üst düzeyde ve en yararlı hizmeti sunabilmeleri için, özen gösterme 

sorumluluğu en üst düzeyde olmalıdır. Hizmet sunumu sırasında 

planlamalar yapılırken sağlık profesyonellerinin mesleki deneyimleri, 

sayıları, mesleki yetkinlikleri, kişisel sağlık/hastalık durumları gibi pek 

çok durum göz önüne alınmalıdır. Bunlardan birisinin eksikliğinde 

sağlık çalışanının, kişisel risklerinin artmasının yanı sıra, hizmet 

sunulan birey ve toplumun sağlığının olumsuz etkilenmesi de söz 

konusudur (Örnek Büken, 2020). 
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SONUÇ 

Pandemi süreci boyunca Sağlık çalışanları ilk müdahaleden son 

müdahaleye kadar her aşamada hastalar ile temas halinde olmakta ve 

kendilerini riske atmaktadırlar. Bu süreçte en önemli durum müdahale 

anında nasıl davranması gerektiğini tam olarak bilmesi ve gerek kendini 

gerekse ailesini riske atacak durumlardan kaçınmalıdır. Sağlık 

çalışanlarının gelecek kaygısı yaşamaması kendine bulaş olduğunda 

gerek geride olan ailesinden evcil hayvanına kadar güvende olduğunu 

bilmesi sağlık çalışanın kafası daha rahatlatacak ve işine odaklanmasını 

artıracaktır.  

Müdahale esnasında müdahale yöntemlerini bilmek kadar müdahale 

edilecek donanım ve KKE’na da sahip olmak son derece önemlidir. 

Unutulmamalıdır ki tedbir her şeyin başında gelmektedir. Sağlık 

çalışanın tedbirsiz davranması dolaylı yoldan tüm sağlık sistemini 

etkileyecektir. Görev dışı kalan sağlık çalışanının yerini diğer sağlık 

çalışanı doldurmaya çalışacak ve daha fazla efor sarf ederek enerji 

kaybı ile karşılaşacaktır. İnsan doğası gereği yorgun vücutlar dikkat 

dağınıklığına ve bunun sonunda da hata yapmaya mahkumdur. Bu 

nedenden dolayı yöneticilerin elinde bulundurdukları sağlık 

çalışanlarını dönüşümlü olarak dinlendirmesi fazla mesai konusunda 

daha anlayışlı davranması beklenmektedir.  
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GİRİŞ 

Şiddetli akut solunum yolu sendromu hastalığına neden olan COVID-

19 virüsü ile enfekte olan kişilerin sayısı dünya çapında yayılarak 

büyük bir enfeksiyon zincirine yol açmıştır. 30 Ocak 2020'de Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgınını Uluslararası Kamu sağlığı 

acil durumu ilan etmiştir (World Health Organization, 2020). O 

zamandan beri tüm dünyada viral yayılmayı kısıtlamak için olağanüstü 

önlemler uygulanmaya başlanmıştır. Ülkelerin sağlık kuruluşları, 

şüpheli COVID-19 vakalarını belirlemek ve izole etmek için DSÖ 

tavsiyelerini benimsemiştir. 

COVID-19 salgınında, sağlık sistemi içerisinde en çok görev ve 

sorumluluk düşen kurumlardan birisi de acil sağlık hizmetleridir. Acil 

servisler, özellikle akut koşullar için sağlık hizmetlerine ilk erişimi 

sağlamaktadır. Salgından etkilenenlerin ilk başvuracağı adres acil 

servisler kabul edilse de, genellikle aynı anda başka hastalıklar için 

bakım arayan hastalarla da dolu olacaktır. Ayrıca, spesifik olmayan 

semptomoloji, nispeten uzun 2 haftalık inkübasyon süresi ve hızlı 

tanısal testlerin yokluğu, acil servisleri yalnızca klinik ve 

epidemiyolojik şüpheye dayalı standart ölçümler almaya zorlar (World 

Health Organization, 2014; Centers for Disease Control and Prevention, 

2021). 

Bu bölümde, COVID-19 pandemisinin dünyada ve ülkemizde acil 

sağlık hizmetlerine etkisi, yaşanan değişimler, gelişmeler ve sorunlar 
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incelenmiştir. Acil sağlık hizmetleri, acil servisler ve hastane öncesi acil 

sağlık hizmetleri olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

1. COVİD -19 PANDEMİSİ VE ACİL SERVİSLER 

Tüm dünyada COVID-19 salgının yayılmasıyla beraber toplumsal 

duyarlılık ve farkındalık çalışmalarıyla dönemsel olarak acil sağlık 

hizmetlerine başvuran hasta sayısında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir 

(Katayama ve ark., 2020; Lerner ve ark., 2020). Acil servis 

başvurularının azalmasında sistem üzerinde yük oluşturmama isteğinin 

yanı sıra COVID-19 hastalığına yakalanma korkusu olduğu da 

belirtilmiştir (Hammad ve ark., 2021).  

COVID-19 ile hastaneye kaldırılan kişilerin sayısı her gün artarken, 

Avusturya, Hong Kong, İtalya ve ABD'de yapılan çalışmalar farklı 

sebepler için acil servise başvuran hasta sayısında ciddi bir düşüş 

olduğunu göstermiştir (Laura E. Wong ve ark., 2020; Lazzerini ve ark., 

2020; Metzler ve ark., 2020; Tam ve ark., 2020). 

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda sağlık hizmeti sistemleri, oldukça 

bulaşıcı olan bu yeni hastalıktaki artışla baş edebilmek için yeniden 

düzenlenmiştir. COVID-19 hastalarının bakımına odaklanmak ve stabil 

hastaların gereksiz yere hastanede enfekte olma riskine maruz 

kalmasını önlemek için planlı hastaneye yatışlar ve konsültasyonlar 

dahil olmak üzere ertelenebilir rutin tıbbi faaliyetler iptal edilmiştir. 

Tüm bu durumlara bağlı olarak COVID-19 pandemisinin dolaylı 

etkileri, halk sağlığı üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir (Marijon ve 

ark., 2020).  
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Klinik düzenlemelerdeki bu hızlı değişiklikler hastalar için gecikmiş 

değerlendirme ve tedavi nedeniyle potansiyel olarak bir risk oluşturur, 

ancak mevcut durumun ciddiyeti göz önüne alındığında bir zorunluluk 

olduğu gözükmektedir (Rosenbaum, 2020). Amerika Birleşik 

Devletleri, İspanya, Almanya ve Avustralya'da, pandeminin ilk 

aylarında akut koroner sendrom nedeniyle hastanelere başvuran 

hastaların sayısında bir düşüş olduğu bildirilmiştir (Garcia ve ark., 

2020; Hagebusch ve ark., 2020; Hammad ve ark., 2021; Metzler ve ark., 

2020; Rodríguez-Leor ve ark., 2020). Fransa’da yapılan bir çalışmada, 

COVID-19 salgını sırasında, en yoğun dönemde Paris ve banliyölerinde 

meydana gelen hastane dışı kardiyak arrestlerin sayısının neredeyse iki 

katına çıktığı tespit edilmiştir. Hastane dışı kardiyak arrestlerin 

hastaneye kabulüne kadar hayatta kalma oranın da önemli ölçüde 

azaldığı ve bunun da pandemi sırasında hastane dışı kardiyak arrestlere 

bağlı ölümlerde büyük bir artışa yol açtığı tespit edilmiştir (Marijon ve 

ark., 2020). İtalya ve ABD’de yapılan çalışmalarda da hastane dışı 

kardiyak arrest vakalarında artış olduğu tespit edilmiştir (Baldi ve ark., 

2020; Lai ve ark., 2020). Tüm bu gelişmeler Miyokard Enfarktüsü (kalp 

krizi) gibi ciddi kardiyak durumların semptomlarına derhal müdahale 

etmenin önemini güçlendiren sağlık mesajlarına ihtiyaç oluşturmuştur 

(Hartnett ark., 2020). COVID-19 dışı nedenlerle acil servis 

endikasyonu olan hastaların başvurma konusundaki kaygılarının 

giderilmesi gerekir. Konuyla ilgili olarak ABD Hastalık Kontol ve 

Önleme Merkezi (CDC), hastaların acil servise başvurmakla ilgili 

endişelerini gidermek için, sanal ziyaretlerin ve triyaj yardım hatlarının 

kullanılmasını ve acil serviste bulaş riskini azaltmak için CDC 
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enfeksiyon kontrol kılavuzuna uyulmasını önerir (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2021). 

Salgının küresel çapta yayılmasıyla birlikte tüm ülkelerde acil sağlık 

hizmetleri sunumunda önde gelen sorunlardan birisi de yetersiz Kişisel 

Koruyucu Donanım (KKD) kapasitesi olmuştur. Salgının seyrinden 

dolayı KKD'ye büyük ölçüde ihtiyaç duyulması, KKD kıtlığına neden 

olarak ABD gibi büyük ülkelerde bile sağlık sistemi için muazzam bir 

zorluk oluşturmuştur. ABD’de sağlık tesisleri, ihtiyaç duyulan KKD'ye 

erişmekte güçlük çekmiş ve hasta bakımı sağlamanın alternatif yollarını 

belirlemek zorunda kalmıştır (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020b). Ülkedeki acil sağlık hizmetleri çalışanlarına 

yönelik yapılan bir araştırmada çalışanların çoğunluğunun N95 tipi 

maskelere sınırlı erişiminin olduğu ve erişimi olanların ise aynı 

maskeyi 1 hafta ve daha uzun süre kullanmak zorunda kaldığı 

bildirilmiştir (Ventura ve ark., 2020). Tedarik ve fonlamadaki bu 

boşluğu gidermek amacıyla hükümet, KKD siparişlerini artırdı ve 

özellikle Acil Sağlık Hizmetleri birimlerine KKD satın alınması için 

100 milyon dolar kaynak sağlamıştır (National Volunteer Fire Council, 

2020). 

Dünyanın birçok yerinde sağlık çalışanlarının kullanması gereken KKD 

ve bunların tahsis edilmesiyle ilgili yaşanan benzer sorunlar üzerine 

Dünya Sağlık Örgütü KKD kullanımını ve KKD optimizasyonunu 

kolaylaştırabilecek stratejiler içeren bir kılavuz yayımlamıştır. Kılavuz, 

KKD kıtlığı sorununa yönelik olarak; KKD'nin kullanımını ve sık sık 

değiştirilmesini en aza indirmek, tedarik seçeneklerini artırmak, 
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rasyonel ve uygun kullanımını sağlamak için KKD tedarik zinciri 

yönetim mekanizmalarını optimize etmek gibi çözüm önerilerinden 

oluşmaktadır. Kılavuz ayrıca DSÖ tarafından sürekli 

güncellenmektedir (World Health Organization, 2020). 

2. TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ VE ACİL 

SERVİSLER 

Türkiye'de ilk korona virüs vakası 11 Mart 2020’de bildirilmiştir. Bu 

tarihten itibaren salgının yayılmasını önlemek için tüm halka açık 

toplanma yerlerinin kapatılması, spor müsabakalarının seyircisiz 

oynanması, dış hat uçuşlarının sonlandırılması, şehirler arası seyahat 

kısıtlaması, okulların kapatılması, özel yaş grupları ve büyükşehir 

belediyeleri için sokağa çıkma yasakları gibi önlemler alınmıştır. 

Haziran 2020’de normalleşme süreci başlamış ancak ilerleyen 

zamanlarda vaka sayılarında tekrar artış görülmüştür (en.wikipedia.org, 

2021). 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle ülkemizde toplam vaka sayısı 

4.323.596 iken, vefat sayısı 36.267, ağır hasta sayısı 3.319 ve toplam 

iyileşen sayısı 3.736.537’dir (covid.saglik.gov.tr, 2021). 14 Ocak 

2021'de başlayan aşı uygulaması kapsamında 19 Nisan 2021 itibari ile 

toplam 20.198.461 kişiye aşı yapılmıştır. Bunlardan 12.362.094 kişiye 

birinci doz aşı uygulanırken, 7.836.367 kişiye ise ikinci doz aşı 

uygulanmıştır (https://covidasi.saglik.gov.tr/). Ülkemiz bu tarih 

itibariyle toplam vaka sayısında sırasıyla ABD, Hindistan, Brezilya, 

Fransa, Rusya ve İngilere’den sonra 7. sırada gelmektedir 

(coronavirus.jhu.edu, 2021).  
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Ülkemizde COVID-19 salgının ilk dönemlerinde tüm dünya ile benzer 

sorunlar yaşanmıştır. Toplumsal duyarlılık, kısıtlamalar ve COVID-19 

bulaş korkusu gibi farklı nedenlerden dolayı acil servis başvurularının 

azaldığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Çıkrıkçı Işık ve Çevik, 2021; 

Göksoy ve ark., 2020). Erken dönemde sürecin başarıyla 

yönetilmesiyle beraber KKD sağlamada sorunlar, acil servislerde 

enfekte hastaların izole edilememesi ve sağlık çalışanlarının 

tükenmişliği gibi problemler ortaya çıkmıştır. Ancak, enfekte vakalar 

için pandemi hastaneleri oluşturulması, acil servise almadan ön triaj 

yapılması, ayaktan başvuran şüpheli vakalara yeni oluşturulan 

polikliniklerde bakılması ve hastane içinde hasta transferi için 

prosedürler oluşturulmasıyla durumun kontrolü sağlanmıştır.  İlerleyen 

zamanlarda özellikle 2020 Haziran ayı başından itibaren kısıtlamaların 

kaldırılması, normalleşme süreci ve koruyucu önlemlere yönelik 

sorumluluğun topluma transfer edilmesiyle vaka sayıları artmıştır 

(Yılmaz, 2020). 

3. SALGIN DÖNEMLERİNDE ACİL SERVİSLERİN SAHİP 

OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER VE BAZI ÖNERİLER 

Acil servisler, hastane ve toplum temelli bakımın ön saflarıdır, hastaları 

enfekte olana karşı enfekte olmayan ve hasta olana karşı hasta olmayan 

olarak sınıflandırmak için ana noktalar olarak hizmet etmektedir. Acil 

servisler özellikle salgın hastalık dönemleri için ani artışları tahmin 

ederek, stratejik önlemlerin alınması için çok önemlidir (Whiteside ve 

ark., 2020).  
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Acil servisler, yapılandırılmış, dikkatle bölünmüş iş akışı ve planlama 

yoluyla düzeni sağlar. Bunun yanı sıra bulaşın nasıl sınırlandırılacağı 

ve maksimum hasta kapasitesinde nasıl hizmet verileceği planlanırken 

standart organizasyonun dışına çıkılmalıdır. Bu tür zamanlarda temel 

endişe; talep, kapasiteyi çok aştığında çalışan ve hasta güvenliğine 

vurgu yaparak yüksek kaliteli ve yüksek verimli hizmeti sürdürmektir. 

Pek çok farklı birimin afete hazırlık planı ve protokolleri olsa da 

münferit salgınlar hastalığın şiddetine, bulaşma yoluna ve bulaşma 

düzeyine göre farklılık gösterir. Bu durum tarama ve bakım için sağlık 

merkezlerine başvuran hastaların sayısını önemli ölçüde değiştirir 

(Whiteside ve ark., 2020). Bu nedenle, burada sunulacaklar, sadece 

COVID-19 pandemisinde değil genel olarak bir viral salgın / 

pandemide ortaya çıkacak sorunların ele alınmasına yardımcı olacaktır. 

Ülkemizde ve dünyada salgınla ilgili bazı eksiklik ve sorunların 

benzerlik göstermesinden dolayı burada verilecek öneriler hem ulusal 

hem de uluslararası kapsama sahiptir. 

Yeni bir bulaşıcı hastalık tespit edildiğinde bulaşma şekilleri tam olarak 

bilinmeyebilir. Bulaşma şekillerini tespit etmek, enfeksiyon önleme ve 

kontrol prosedürlerini belirlemek için gereken epidemiyolojik ve 

mikrobiyolojik çalışmalar uzun sürebilir. Yayılma yöntemleri hakkında 

bilgi eksikliğinden dolayı, bulaşma riskini azaltmak için, mümkün 

olduğunca solunum, temas ve göz koruması rutin önlemlere 

eklenmelidir. Bu önlemler, ilerleyen zamanlardaki çalışmalar bulaşma 

şeklini ortaya çıkarana kadar uygulanmalıdır (WHO, 2014).  
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Triaj, hızlı bir şekilde enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasını 

sağlayarak viral solunum yolu hastalığı salgınlarını kontrol altına 

almada oldukça önemli bir role sahiptir. Acil servislerde triaj alanının 

bulaş riskinden dolayı servis dışına veya girişine kurulması tavsiye 

edilmektedir. Bu alanlarda, COVID-19 semptomları ile başvuran 

hastaların fiziksel değerlendirmesi için sağlık personeli 

görevlendirilmelidir. Buradaki personeller, triaj prosedürleri, COVID-

19 vaka tanımı ve uygun KKD kullanımı konusunda eğitilmelidir. 

Hastaların COVID-19 vaka tanımını karşılayıp karşılamadığını 

belirleyecek sorular içeren standartlaştırılmış bir triyaj algoritması 

hazırlanmalıdır (Centers for Disease Control and Prevention, 2021).  

Acil sağlık hizmetleri çalışanlarının sağlığını korumak için psikolojik 

destek sağlanmalıdır. Stres ve diğer olumsuz ruh sağlığı sorunları 

ortaya çıktıkça iş performanslarında düşüş meydana gelir ve acil sağlık 

hizmetlerinin etkinliği önemli ölçüde etkilenir. Politikalar, çalışanların 

ruh sağlığını korumak için psikolojik destek içermelidir.  Bu süreç 

düzenli seanslar ile yönetilmelidir. Çalışma şartları ve ortamında, 

beslenmelerinde ve dinlenme molalarında iyileştirmeler yapılarak 

çalışma konforu artırılmalıdır (Garcia-Castrillo ve ark., 2020; Regehr 

ve Leblanc, 2017; Aydın Sayılan, Kulakaç ve Uzun, 2020). 

Acil servise erişim, şiddetli semptomları olan hastalarla 

sınırlandırılmalıdır. Asemptomatik veya hafif semptomları olan 

hastalar acil servise sevk edilmemeli, bu hastalar kendileri için 

oluşturulacak COVID-19 polikliniklerinde değerlendirilmelidir. Ayrıca 

bu poliklinikler, şüpheli hastaların değerlendirilmesiyle beraber, 
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personelin taranması ve ameliyat öncesi hazırlık gibi işlemleri 

üstlenerek acil servislerin ana görevlerini yapmasına yardımcı olmalıdır 

(Garcia-Castrillo ve ark., 2020; Yılmaz, 2020).  

4. COVİD 19 PANDEMİSİ VE HASTANE ÖNCESİ ACİL 
SAĞLIK HİZMETLERİ   

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, yardım taleplerine yanıt vermede, 

hastaları önceliklendirmede, hasta kişilere acil tıbbi tedavi ve hastaneye 

nakil sağlamada hayati bir rol oynar. Bununla birlikte, bir sağlık 

tesisinin kontrollü ortamındaki hasta bakımının aksine, ambulans ile 

yapılan acil bakım ve transportlar, ortamın doğası, transport sırasında 

kapalı alan, hızlı tıbbi karar alma ihtiyacı, sınırlı bilgi içeren 

müdahaleler ve değişen bir aralıktaki hasta kliniği gibi zorlu 

durumlardan oluşmaktadır (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020a). Hastane öncesi ortamın kendine özgü zorlukları 

COVID-19 pandemisiyle daha da artmıştır. COVID-19 salgının tüm 

dünyaya yayılmasıyla acil sağlık hizmetleri çalışanlarının hasta veya 

kontamine ortamlarla temasıyla hastalığa maruz kalma riski oldukça 

fazladır. Bu riskleri azaltmak için çalışanların belirli uygulama 

yönergelerini takip etmesi çok önemlidir (PAHO, 2020). 

COVID-19 salgını, hem acil numaraların kullanımını hem de hastane 

öncesi tedavi ve nakil uygulamalarını etkilemiştir. Salgının özellikle 

erken döneminde acil servis başvurularında azalma olduğu gibi acil 

durum çağrılarında da azalma olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur 

(Jarvis ve ark., 2021; Lerner ve ark., 2020; Örgel ve ark., 2021). 
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Salgın sürecinde acil çağrıların COVID-19 açısından değerlendirilmesi, 

ekiplerin KKD giymesi ve acil durum prosedürlerindeki değişimler 

sebebiyle hastane öncesi toplam sürenin uzayacağı düşünülebilir. 

Nitekim bu düşünceyi doğrulayan çalışmalar olduğu gibi (Ageta ve 

ark., 2020; Elmer ve ark., 2020), COVID-19 sürecinde toplam hastane 

öncesi acil sağlık hizmetleri süresinin etkilenmediğini gösteren 

çalışmalar da vardır (Jarvis ve ark., 2021; Scholz ve ark., 2020). Sağlık 

hizmetlerindeki koşullar ve karmaşıklık seviyeleri ülkelerin kendi 

içerisinde ve arasında farklılık gösterir. Araştırmalardaki farklılıklar; 

ülke, vaka sayısı, COVID-19 politikaları ve acil sağlık hizmetlerinin 

kalitesi gibi birçok faktörden kaynaklı olabilir. Çağrı sayısı ve hastane 

öncesi toplam süredeki değişimler ile birlikte bir diğer önemli durum 

ise hastane dışı kardiyak arrest vakalarında yaşanan artıştır (Lai ve ark., 

2020; Tu ve ark., 2020). COVID-19'un hem doğrudan hem de dolaylı 

etkileri bu artan insidansı açıklayabilir. Bazı hastane dışı kardiyak 

arrestlerin, hastaneye kaldırılmamış COVID-19 hastaları arasındaki 

solunum arrestleri olması, bazı COVID-19 hastalarında tedavi 

çalışmalarının kardiyak olayların artmasına neden olması, COVID-

19’un kardiyak olayların direkt bir komplikasyonu olması ve 

kardiyopulmoner resüsitasyonun aerosol üreten bir işlem olması 

nedeniyle tanıkların ve acil müdahale ekiplerinin çekincelerinden 

dolayı efektif olmayan müdahaleleri bu artışların nedenleri arasında 

gösterilmektedir (DeFilippis ve ark., 2020; Marijon ve ark., 2020).  

Wuhan/Çin, COVID-19 vakalarının ilk görüldüğü ve dolayısıyla bu 

pandemide hastane öncesi acil sağlık hizmetleriyle ilgili ilk 
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deneyimlere sahip şehirdir. Wuhan’da, yaşanılan deneyimler ile 

hastane öncesi dönemde özellikle şunlara odaklanılmıştır; hastaların ve 

ambulansların sınıflandırılması, sağlık personeli için koruma 

seviyesinin sınıflandırılması, ambulansların dezenfeksiyonu ve 

sterilizasyonu, acil tıbbi ekipmanın dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu ve 

tıbbi atıkların imhası. Hastaların; COVID-19 pozitif, COVID-19 

şüpheli ve COVID-19 olmayan hastalar olarak üçe ayrılmasıyla beraber 

ambulanslar da buna göre üç kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler; 

kırmızı ambulanslar (COVID-19 teşhisi konan hastalar için), sarı 

ambulanslar (şüpheli veya izole edilmiş hastalar için) ve yeşil 

ambulanslardan (COVID-19 olmayan hastalar için) oluşmuştur. Sağlık 

personeli pozitif veya şüpheli hastalarda N95 respiratör, başlık, gözlük, 

izolasyon önlüğü, koruyucu kıyafet ve maske giyerken aerosol 

oluşturan hastalarda bunlara ilaveten pozitif basınçlı baş koruyucu 

kullanmıştır. Ambulans temizliği ve dezenfeksiyonu, temiz ve kirli 

alanların belirlenmesiyle her nakil işleminden sonra %2 sodyum 

hipoklorit dezenfektan ile yapılmıştır. Tıbbi kabinde genellikle tek 

kullanımlık sarf malzemeler kullanılmıştır. Tıbbi atıklar, sarı bir çöp 

torbasına koyularak biyolojik tehlike olarak değerlendirilmiştir. 

Kullanımdan sonra giysiler ve yastıklar, sterilizasyon için kırmızı 

plastik bir torbaya konmuştur. Hastane öncesi aşamada yukarıda 

belirtilen süreçlerin izlenmesiyle enfeksiyonun sağlık çalışanları 

arasında yayılması engellenmiştir (Hu, 2020). 

Salgının özellikle erken dönemde en yoğun olduğu ülkelerden biri olan 

İtalya’da hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde etkin mücadele için 
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stratejiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Vaka sayısının artmasıyla beraber 

ambulans sayısı artırılmış ve farklı coğrafi bölgelere dağıtılmıştır. Hem 

çalışanları hem de hastaları korumak amacıyla standart operasyon 

prosedürleri oluşturulmuştur. Ulusal acil sağlık hizmetlerinin aylık 

bütçesinin %25’i KKD temini için ayrılmıştır. Sağlık kuruluşuna nakil 

sırasında hasta yakınlarının ambulansa binmesine izin verilmemiştir. 

Her görevin sonunda ambulans ekiplerine, uygun enfeksiyon önleme ve 

kontrol prosedürlerini izleyerek tüm ekipmanı temizlemek ve atıkları 

yönetmek için süre verilmektedir. Ekiplerin çalışmalarını denetlemek 

ve prosedürlere uymalarını sağlamak için Bölge Ambulans Sorumluları 

görevlendirilmiştir. Tüm ambulans ekiplerine KKD'lerin, enfeksiyon 

önleme ve kontrol prosedürlerinin doğru kullanımına yönelik hem 

teorik hem de pratik eğitimler verilmiştir (Caviglia ve ark., 2020). 

Salgının farklı ülkelerde de yayılmasıyla hastane öncesi acil sağlık 

hizmetlerinde COVID-19 şüpheli/pozitif vakalara yaklaşımda çeşitli 

stratejiler oluşturulmuştur. Panamerikan Sağlık Örgütü (PAHO) ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 salgını ile ilgili acil sağlık 

hizmetleri çalışanlarına yönelik önerilerden oluşan bir belge 

tasarlanmıştır. Belge, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri işlevlerini 

temsil eden altı bölüme ayrılmıştır ve şunları içerir: 

1. Gönderim / Çağrı Yönetimi 

2. Nakil Öncesi / Olay yeri 

3. Nakil 

4. Nakil Sonrası 

5. Yönetim  
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6. Özel Hususlar 

Her bir bölümde izlenmesi gereken adımları detaylı bir şekilde anlatan 

PAHO; her zaman, hastane öncesi personelinin, geçerli standart 

önlemlere ve kurum protokolüne sıkı bir şekilde uymasını ve bilinen 

veya şüphelenilen bir COVID-19 vakasına bakım sağlarken tüm 

personelin özel önlemler alması gerektiğini vurgulamaktadır (PAHO, 

2020). 

5. TÜRKİYE’DE COVİD 19 PANDEMİSİ VE HASTANE 
ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ   

Hastane öncesi acil sağlık çalışanları, hastalık izolasyon önlemlerinin 

başlatılmasında önemli bir rol oynar ve ambulans ile hasta naklinin 

yapıldığı sağlık merkezlerinde bulaşmanın önlenmesinde önemli bir 

katkı sağlar. Çalışanlar, COVID-19 hastalarını tespit eder ve şüpheli 

vakaları tanımlayabilirse, bu dokümantasyon ambulansta ve sağlık 

merkezlerinde izolasyon önlemleri ihtiyacını belirlemek için 

kullanılabilir (Spangler ve ark., 2021). Bu nedenlerle ülkemizde çağrı 

merkezine gelen çağrılarla birlikte acil sağlık hizmetleri aktivasyonu 

başlatılırken hastalar standartlaştırılmış sorular ile COVID-19 

açısından değerlendirilir. Değerlendirme süreci aşağıda 

belirtilmektedir. 

112 çağrı merkezine gelen çağrı ile COVID-19 hastalığı açısından 

değerlendirme süreci başlar. Bu aşamada sırasıyla; öksürük, nefes 

almakta güçlük veya solunum sıkıntısı, ateş veya ateş öyküsü, son 14 

gün içerisinde herhangi bir yakınının solunum yolu hastalığı nedeniyle 
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hastaneye yatış durumu ve yine son 14 gün içerisinde bir yakınının 

COVID-19 tanısı alması durumları sorgulanır. Belirtilen tüm 

durumların sorgulanması ile en az iki sorunun cevabı evet ise COVID-

19 şüpheli vaka olarak değerlendirilir. İlk iki sorunun cevabı evet ise 

ambulanslarında kişisel koruyucu ekipmanları hazır bulunduran 112 

ekibi, N95 veya FFP2 solunum maskeleri ile gözlük/yüz koruyucu 

siperlik kullanır. Genel durumu iyi ayaktan hastaların nakli gibi diğer 

durumlar için hastaya sadece tıbbi maske, ambulans personeline ise 

tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu siperlik yeterli kabul edilir. 

Yetişkin vakalarda hasta yakını ambulansa alınmaz, çocuk vakalarda 

ise cerrahi maske takması şartıyla alınır (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

112 ambulans ekibi hastayı sağlık merkezine nakledip ambulansın 

temizliği/dezenfeksiyonunu sonlandırana kadar kişisel koruyucu 

ekipman kullanmaya devam eder. Temizlik ve dezenfeksiyon 

işlemleriyle ilgili kurallar, “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde 

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi”nde belirtilmektedir. 

Rehber, ambulansların temizliği/dezenfeksiyonu işlemlerinin ne 

zaman, nerede, nasıl, ne sıklıkla ve hangi malzemeler ile yapılması 

gerektiğine dair kurallar ve önerilerden oluşmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 

2019).  

Pandemi nedeniyle oluşturulan bu standart operasyon prosedürlerinin 

yanı sıra Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastane öncesi acil 

sağlık hizmetleri çalışanları için uzaktan eğitim içerikleri 

oluşturmuştur.  Çağrı karşılama aşamasında vaka sorgulaması, uygun 

ekibin yönlendirilmesi ve KKD seçimi, COVID-19 şüpheli/kesin tanılı 
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vakalarda resüsitasyon ilkeleri, aerolizasyonun oluşturacağı riskler, 

ventilasyon ve uygun ekipman belirleme gibi konular üzerine video 

eğitim materyalleri düzenlenmiştir. Pandemi kapsamında uçak 

ambulanslar ile hasta nakli, ilaç ve diğer nakil işlemleri 

gerçekleştirilmiştir (Korkut, 2020).  

SONUÇ 

COVID-19 pandemisi acil sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık 

sisteminde birçok değişime neden olmuştur. Acil olmayan operasyonlar 

ve rutin tıbbi faaliyetler ertelenmiş, gereksiz başvuruların azaltılması 

amacıyla ulusal organlardan ‘evde kal’ mesajları vurgulanarak sağlık 

sisteminde yük oluşması engellenmeye çalışılmıştır. Medyanın acil ve 

yoğun bakım servislerinden yayınladığı hasta görüntüleri ve sağlık 

personelleri arasında yayılan salgın haberleri halkta korku ve endişeye 

neden olmuştur. Acil olmayan tıbbi işlemlerin ertelenmesinin COVID-

19 vakalarının yoğunluğundan dolayı bir zorunluluk olduğu kabul 

edilebilir. Ancak yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerin aynı zamanda 

gerçek sağlık bakımı ihtiyacı duyanların da bulaş korkusu veya uzun 

bekleme süreleri nedeniyle hastaneye başvurmada endişeye duymasına 

neden olduğu araştırmalar ile ortaya konmuştur. Ülkeler sağlık 

sistemlerinde yoğunluğun oluşmasını engellemeye yönelik farkındalık 

çalışmalarına ağırlık verirken, sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hastaların 

güvenle hastaneye başvurmasına yönelik çalışmaları yeterince 

vurgulamamıştır. Bu durum, halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilere 

neden olabilir.  Ulusal sağlık kuruluşları sağlık bakım ihtiyacı duyan 

hastaların güvenini artırmak için sağlık merkezlerinde uygulanan 
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enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzlarıyla ilgili toplumsal 

bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vermelidir. Tüm bunların yanı sıra 

Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkenin kısıtlamalar, yasaklar, 

aşılama vb. uygulamalar yönünden COVID-19 salgını ile mücadele 

politikaları tartışılmaya devam etmektedir. Pandemi nedeniyle bu 

süreçte sağlık hizmetlerinde yaşanan değişimlerin etkilerini doğru bir 

şekilde değerlendirmek, gelecekteki salgınlarda müdahale stratejilerini 

ve sağlık sistemlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir. 
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GİRİŞ 

İlk defa 31 Aralık 2019’da Çin’de Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde 

ateş, nefes darlığı ve radyolojik olarak akciğerde pnömotik infiltrasyon 

uyumlu semptomlar ile ortaya çıkan hastalık 07 Ocak 2020 tarihinde 

daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni koronavirüs COVID-19 

olarak tanımlanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). COVID-19 

hastalık bulguları hafif, orta ve ağır şiddette olabilmektedir. Ağır 

şiddetteki hastalar, ağır solunum yolu enfeksiyonu, Akut Solunum 

Sıkıntısı Sendromu(ARDS), sepsis, septik şok, miyokardit, aritmi ve 

kardiyojenik şok ile çoklu organ yetmezliği tabloları ile ortaya 

çıkabilmektedir (Murthy ve ark., 2020).   Bulaşıcı bir hastalık olmasının 

yanı sıra hastaların %20’si ciddi pulmoner enfeksiyona yakalanmış ve 

bu hastaların %5-10’unda yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı 

olduğu ortaya çıkmıştır (Wu ve McGoogan, 2020). COVID-19 veya 

şüphesi olan hastaların hastaneye yatırılma ve yoğun bakıma 

gereksinim oranları ülkelere göre değişiklik göstermektedir. İtalya’da 

vakaların büyük bir çoğunluğunun hastaneye yattığı (%54) ve %18’inin 

de yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiği (Abir ve ark., 2020), 

Wuhan-Çin’de yapılan bir çalışmada ise hastaneye yatan 138 hastadan 

%26.1’inin yoğun bakımda takip edildiği ve bu olguların % 47.2’sinin 

mekanik ventilasyona gereksinim duyduğu belirtilmektedir (Wang ve 

ark., 2020). Ülkemizde teşhis edilen vakaların %6’sının yoğun bakımda 

takip edildiği belirtilmektedir ( T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). 
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1. Yoğun Bakım Organizasyonu 

Dünya sağlık örgütü, COVID-19 hastalarının negatif basınçlı izole 

odalarda, negatif basınçlı izole odaların yeterli sayıda olmadığı 

durumlarda ise iyi havalandırılan tek kişilik odalarda takip edilmeleri 

gerektiğini önermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tek 

kişilik oda kapasitesi olmayan durumlarda COVID-19 hastalarının 

aralarında uygun mesafe bırakılarak kohort yoğun bakımlarda takibi 

yapılmaktadır (Süner ve  Tomak, 2020). Yoğun bakım ünitesindeki tüm 

sağlık personeli, şüpheli veya tespit edilmiş COVID-19 hasta odasına 

girerken mutlaka koruyucu ekipmanlarını giymelidir. Damlacık ve 

temas izalasyon önlemlerine göre rütin muayene, tedavi ve hasta bakımı 

arasında maske, önlük, tulum, eldiven, göz veya yüz koruması için 

sperlik kullanmalıdırlar. Aerosol üreten prosedürler veya tedaviler 

sırasında, havadaki izalasyon önlemleri nedeniyle N95 veya FFP2 

maskeleri kullanılmalıdır (Turkoglu, 2020).  

1.1.  Yoğun Bakım Ünitelerinin Salgına Hazırlanması 

Hızlı teşhis ve izolasyon, klinik yönetim ve enfeksiyon önleme için iş 

akışlarının düzene sokulması yalnızca COVID-19 hastaları için değil, 

aynı zamanda sağlık personeli ve nozokomiyal bulaşma riski taşıyan 

diğer hastalar için de önemli bir yer tutmaktadır.  Akut solunum 

yetmezliği ve hemodinami yönetimi bu hastalarda çok 

önemlidir. Yoğun bakım çalışanları, hastane yöneticileri, hükümetler 

ve politikacılar yalnızca altyapı ve malzemelere değil, aynı zamanda 
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personel yönetimine de odaklanarak kritik bakımda yatak kapasitesini 

de önemli bir artışa karşı hazır bulundurulmalıdır (Phua ve ark., 2020).  

1.2. Yoğun Bakım Personeli  

Yoğun bakımdaki artan iş yükü ve personel oranları, hasta ölüm oranı 

ile ilişkilendirilmiştir. Personelin diğer yuğun bakımlardan veya yoğun 

bakım dışındaki alanlardan desteklenmesi gerektiği konusunda bilgiler 

bulunmaktadır. Yoğun bakıma gelen personelin COVID-19 

protokolleri doğrultusunda eğitilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Hastaların bakımı için kurs materyali ve mobil uygulama içeren 

standartlaştırılmış eğitimler kullanılabilir. Yoğun bakım personelinin 

ve sağlık bakım çalışanlarının COVID-19 ile enfekte olma riski her 

zaman göz önünde bulundurulmalıdır (Gomersall ve ark., 2006). 

Enfeksiyon riskini en aza indirmek yalnızca insan gücü kaybı nedeniyle 

değil, personel üzerinde moral ve motivasyonunu yükseltmek için de 

önemli bir yer tutmaktadır. Personelin mümkünse tüm ekip üyelerine, 

enfekte hastalara ve meslektaşlarına korunmasız yaklaşmaması 

gerektiği konusunda bilgi verilmelidir (Liew ve ark., 2020). Ayrı ayrı 

yemek yemekte dahil olmak üzere personelin fiziksel olarak 

uzaklaşmaları önemlidir.  Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde 

sağlık personeli sürekli enfekte olma korkusu ve zorlu iş yükü 

nedeniyle depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarına açık 

bir gruptur (Xiang ve ark., 2020). Yüksek riskli SARS birimlerinde 

çalışan personellerde yıllar sonra travma stres bozukluğunun devam 

ettiği bildirilmektedir (Wu ve ark., 2009). Bunun için bu tür sorunları 

önlemeye yönelik tedbirler arasında, personeli güvence altına almak 
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için enfeksiyonun önlemesine odaklanılmalı, hastane ve yoğun bakım 

sorumlu elemanlarının iletişimi geliştirilmeli, çalışma saatleri uygun 

şekilde düzenlenmeli, mümkünse dinlenme alanları için uygun ortamlar 

oluşturulmalı, psikiyatristler, psikologlarda dahil olmak üzere 

mültidsipliner ekip anlayışı sağlanılmalıdır (Xiang ve ark., 2020). 

1.3. Yoğun Bakım Triyajı 

Triyaj Fransızca'da "trier" kökünden meydana gelen; ayıklamak, 

seçmek anlamına gelmektedir. Acil tıbbı triyajı, hastaların acil 

durumlarının belirlendiği ve durumu daha acil olan hastalara öncelikli 

tıbbi girişimlerin sağlandığı yöntem şeklidir (Hartman, 2003). Yoğun 

bakım triyajı, etik açıdan karmaşık bir süreçtir. 

Serviste, acilde, evde bakımı devam eden ve yoğun bakıma gereksinim 

duyan tüm hastalar yoğun bakım adayıdır. Yoğun bakıma almak için 

triyaj gerektiğinde hastanın COVID-19’dan ya da başka bir hastalıktan 

etkilenmiş olması fark oluşturmamalıdır.  COVID-19’un yol açtığı 

durum ve kaynak yetersizliği fark oluşmasına neden olmamalıdır. 

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde COVID-19’a odaklanıp, 

diğer hastalıklardan dolayı yoğun bakım ihtiyacı olan diğer hastalara 

karşı adaletsizlik yapılmamalıdır. Yoğun bakım ihtiyaçlarından 

yararlandırılma hususunda yoğun bakım ihtiyacı olan tüm hastalar 

değerlendirilmeye alınmalıdır. Avusturya, İsviçre ve Almanya Yoğun 

Bakım Ulusal Dernekleri, hazırladıkları ulusal rehber kurallarında 

COVID-19 pandemisine karşı aşağıda belirlenen davranışları 
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uygulamışlarıdır (Flick ve ark., 2020; Marckmann ve ark., 2020; 

Scheidegger ve ark., 2020). 

- Sınırlı kaynaklardan dolayı oluşabilecek triyaj durumunda 

olabildiğince çok insanın kurtarılması hedeflenmelidir. 

- Yoğun bakıma başlama ve sonlandırma kararında prognoz 

belirleyici faktör olmalıdır. Prognoz COVID-19 ile meydana 

gelen hastalığın belirtileri yanında, hastanın daha önce var olan 

hastalıklarıyla birlikte hangi evresinde olduğuyla da ilişkilidir. 

- Yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanlarının kullandığı skalalar 

doğrultusunda hayatta kalma şansı yüksek olan bireyler uzmanlar 

tarafından belirlenmeli ve triyajda onlara öncelik verilmelidir. 

 - Ne temel haklar, ne de etik açıdan yaş ve üçüncü kişilerce 

değerlendirilmiş yaşam kalitesi, sosyal statü ya da hastaya kişisel 

yakınlık, triyaj kararlarında belirleyici olamaz. 

Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıbbı İnterdisipliner Birliği yoğun 

bakımın kontrendike olduğu durumları aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 

(Marckmann ve ark., 2020). 

- Ölme süreci başlamışsa,  

- İyileşme ve stabilize olma mümkün olmadığından tedavinin tıbben 

sonuçsuz olacağı tahmin ediliyorsa,  
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- Hastanın hayatta kalması tam olarak yoğun bakıma muhtaçlık 

anlamına gelecekse,  

- Daha önce yapay solutulmayı istememe şeklinde birey beyanda 

bulunmuş ise ventilatöre bağlanamaz. Ventilatöre bağlamama 

güncel irade beyanına ya da varsayılan onama dayandırılmalıdır. 

İstek, hastanın bizzat kendisi ya da yasal vekilince dile getirilmiş 

olmalıdır.  

Avusturya Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Derneği’nin 

‘Yoğun Bakım Kaynaklarının COVID-19 Pandemisi’nde Dağıtımı-

Başlama-Yürütme ve Sonlandırma İçin Klinik-Etik Öneriler’ inde 

COVID-19 hastalarının yoğun bakıma alınma ve çıkarılmalarında bir 

yoğun bakım uzman hekimi tarafından aşağıdaki kriterler üzerinden 

değerlendirilmesi şart koşulmaktadır: 

‘Yoğun Bakıma alınma’ 

Kısa vadede hayatta kalma şansı yalnızca yoğun bakım desteği alma 

kaydıyla hayatta kalabilecek hastalar kabul edilmelidir. Prognozu 

gösterecek skor sistemlerine olabildiğince çok başvurulmalıdır.  

Komorbiditesi olmayan hastalar, COVID-19 infeksiyonundan bağımsız 

olarak yoğun bakımdan alındığında sonucu kötüleştirecek hastalığı olan 

ya da genel durumu kötü olanlara öncelik verilmelidir. Komorbiditenin 

sonuca etkisi Frailty-Assessment gibi yerleşik skor sistemleri ile 

değerlendirilmelidir. 
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‘Yoğun Bakımı Sonlandırma  

COVID-19 hastasının yoğun bakımdan ayrıldığında hastalığına dayalı 

ölme riski bulunduğu durumlar aşağıdaki hallerde haklı çıkarılabilir ve 

bu hususlar bir yoğun bakım hekimi tarafından değerlendirilmelidir.  

Ümitsizlik: Vital fonksiyonlar yoğun bakım tedavisine karşın stabilize 

edilemiyorsa, yaşam destekleri tıbbi endikasyonu bulunmadığı için 

sonlandırılarak palyatif bakıma geçilmelidir. 

Orantılılık: klinik kırılganlık skala ile saptanan yüksek kırılganlık ve 

çok kötü rehabilitasyon potansiyeli olup vital fonksiyonları stabilize 

etmek için ortaya konan yoğun bakım çabasının tedavi hedefine 

ulaşılmasını sağlayamadığı hastalarda, tıbbi endikasyonu ortadan 

kalktığı için yaşam desteği sonlandırılır ve palyatif bakıma 

dönüştürülür. 

Avusturya Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Derneği 

rehber kurallarına göre, bir COVID-19 hastasının yoğun bakımdan 

ayrılmasının ölümüne neden olacağı riski varsa, genel çerçevede bütün 

alternatiflerin tükendiğinden emin olunması gerekir. Yine başka bir 

yoğun bakım ünitesine sevk imkanının olmaması, yoğun bakımda 

yatmakta olan COVID-19 hastasının vital bulguları stabil olsa da en iyi 

ihtimalle bilinmeyen bir zamana kadar yoğun bakıma sürekli 

gereksinimi olacak hasta durumunda kalacak olması, bunun yanında 

aynı yatağa ihtiyacı olan bir başka hastanın yoğun bakıma alındığı 

takdirde daha iyi bir sonuç verecek olduğunun anlaşılması ve yoğun 

bakım yatağı boş olmadığı için hayati tehlikede bulunması durumları, 
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karar vermede belirleyici olanlardandır. Sonuç olarak bir hastanın 

yoğun bakıma alınması ve çıkarılmasında odaklanılacak olan durumlar, 

tedavinin hedefinin gerçekçi olarak belirlenmesi, endikasyonun özenle 

konulmuş olması, hastanın tercihi şeklindedir. Bunlara karar verecek 

olan da bir yoğun bakım hekimidir. Bu karar, gerek görüldüğünde 

meslektaş görüşü ve imkan varsa etik danışmanlığı kapsamalıdır.  

İdeal olarak bölgesel ve ulusal sağlık sistemleri doğrultusunda koordine 

edilmesi gerektiği belirtilmiş ve bazı ülkeler COVID-19 için klavuzlar 

hazırlamıştır (Vergano ve ark., 2020). Triaj konusunda eğitilmiş 

klinisyenler ve kıdemli yoğun bakım personeli tarafından uygulanan ve 

kritik karar almada etkili triaj politikası hastaları belirlemede önemli bir 

yer tutmaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde Türk yoğun bakım derneği 

tarafından COVID-19 yoğun bakım ünitesi triaj algoritması 

yayınlanmıştır (Türk Yoğun Bakım Derneği, 2020). 

 

Şekil 1. COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesi Triaj Algoritması (Türk Yoğun Bakım 

Derneği, 2020) 
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1.4. Yoğun Bakım Tedavisi İhtiyacı Olan Hastalar 

Akciğer grafisi veya toraks tomografisinde bilateral infiltrasyonlar veya 

çoklu lob tutulum varlığı, nefes darlığı, solunum sayısının 30/dk’dan 

fazla olması, oksijen gereksiniminin artması, 5L/dk.’dan fazla oksijen 

desteğine rağmen SpO2 ve PaO2 100/dk., akut böbrek hasarı, karaciğer 

fonksiyon testlerinde bozukluk, miyokardit, ritim bozukluğu, 

kardiyojenik şok, konfüzyon, akut kanama diyatezi gibi akut organ 

fonksiyon bozuklukları gelişimi, immunsüpresyon gelişmesi, troponin 

yüksekliği, laktat >2 mmol, uzamış kapiller geri dolum ve cilt 

perfüzyon bozukluğu olan hastalarda yoğun bakıma yatış 

gerekmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Hastalarda semptomların 

başlamasından yoğun bakıma kabul edilmesine kadar geçen ortalama 

sürenin 10 gün, semptom başlangıcından ölüme kadar geçen sürenin 2-

8 hafta, klinik iyileşmeye kadar geçen sürenin 6-8 hafta olduğu 

bildirilmiştir (Phua ve ark., 2020). Yoğun bakıma yatış gerektiren 

COVID-19’lu hastalarda en sık görülen komplikasyonlar arasında 

%60-70 akut solunum sıkıntısı sendromu, %30 şok, %20-30 

myokardiyal disfonksiyon ve %10-20 akut böbrek hasarı olduğu tespit 

edilmiştir (Phua ve ark., 2020). Yaşın ilerlemesiyle birlikte, tansiyon 

yüksekliği, diyabet, kalp hastalıkları ve komorbid hastalıklarının olması 

hastalık şiddetinin artmasına neden olmaktadır ( T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020). Hastanın yoğun bakıma kabulü hastalığın şiddetine ve sağlık 

bakım sisteminin yoğun bakım kapasitesine bağlıdır (Phua ve ark., 

2020). Yoğun bakıma gereksinimlerin azaltılması için ön tedavilerin 

uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Akut solunum sıkıntısı 
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sendromuna bağlı hipoksemik solunum yetmezliği yoğun bakıma kabul 

edilen hastaların %60-70’inde var olup buna %30 şok, %20-30 

miyokardiyal disfonksiyon ve %10-20 akut böbrek hasarı eşlik 

etmektedir (Wang ve ark., 2020). Yoğun bakımda izlenen hastalarda 

aritmi görülme oranı  %44 şeklinde ifade edilmektedir (Wang ve ark., 

2020). 

1.5. COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Takibi 

Yoğun bakıma yatış endikasyonu olan hastalar hızla kötü klinik tablo 

gösterebileceğinden noninvaziv, invaziv arter basıncı, saturasyonu, 

idrar çıkışı takibi düzenli olarak takip edilmelidir. İlerleyici solunum 

yetmezliği ve sepsis açısından dikkatli olunmalıdır. Hastaların tam kan 

sayımı özellikle lenfosit sayısı, rutin biyokimyasal parametrelere ilave 

C-reaktif protein, troponin, D-dimer, ferritin, prokalsitonin seviyeleri, 

böbrek ve karaciğer fonksiyonları, kardiyak enzimleri, fibrinojen, 

PT/aPTT değerleri, arter veya venöz kan gazı, laktat, elektrolit 

değerleri, akciğer grafisi yatış esnasında istenilmelidir ve düzenli 

aralıklarla takip edilmelidir. Hastaların antibiyotik tedavisi öncesinde 

kültürleri alınmaktadır. Hastalar yoğun bakıma yatışı sırasında 

komorbid hastalıkların varlığı açısından da değerlendirilmeli ve 

öncesinde kullanılan tedavileri sorgulanmalı ve düzenlenmelidir. 

COVID19’da diyabet ve hipertansiyon sık görülen komorbid 

hastalıkları arasındadır. Hastaların aynı zamanda sitokin ve anjiotensin 

II seviyeleri, EKG çekimleri, klinik kötüleşmede akciğer X-ray, 

ultrasonografi takipleri yapılmalı ve takip edilmelidir. Hastaların  

troponin seviyesi yüksekliğinde sol ventrikül fonksiyonlarının 
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değerlendirilmesi yapılmalıdır. COVID-19 hastalarında karaciğer 

enzimlerinden olan AST düzeyindeki belirgin artışlar mortalite ile 

ilişkilendirilmiştir (Zhou ve ark., 2020). Bundan dolayı yoğun bakım 

gereksinimi olan kritik hastaların çoklu organ etkilenmesi, ilaç yan 

etkileri gibi durumlar nedeniyle yakın takibi yapılmalıdır. 

Koronavirisün etkilediği, böbrekler ciddi hastalık ve şok sürecinde 

perfüzyon bozukluğuna bağlı yakından takip edilmesi gereken 

organlardır. Çünkü hastalık sonucunda böbrek yetmezliği vaka sayının 

arttığı belirtilmiştir. 

Kardiyovasküler sistemin etkilenmesi de göz önünde bulundurularak 

hastalarda EKG, troponin ve ProBNP takibi yakından yapılmalıdır. Bu 

hastalarda gelişebilen koagülopati ve vaskülit gibi durumların kontrol 

altına alınması için Fibrinojen, D-dimer, ferritinin, PT, APTT gibi 

koagülasyon belirteçleri yakından takip edilmelidir. Hastalarda viral 

pnömoni, ARDS, atelektazi, pnömotoraks gibi komplikasyonların 

yakın takibi için akciğer görüntüleme yöntemi dikkatli bir şekilde 

yapılmalı ve takibi sağlanmalıdır. Akciğer enfeksiyonu olan ve 

radyolojik olarak şüpheli kabul edilen bütün hastalar şüpheli olarak 

yakından takip edilmelidir. Bronkoskopi işlemi tanıda bulaş riskini 

arttıracağından dolayı trakeal aspirasyon örnekleri, bronşial veya 

bronkoalveoler lavaj yöntemi kullanılarak alınmalıdır. Teşhisi tam 

konulmamış hastalarda eğer hasta entübe ise trakeal aspirasyon PCR 

(Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile yapılmalıdır. COVID-19 üst 

hava yollarından alınan tek örnekle dışlanmaz, tekrarlayan örnekler 
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entübe hastada trakeal aspirasyon ile alınmalıdır (Alhazzani ve ark., 

2020) 

1.6. Yoğun Bakımda Solunum Yetmezliği Yönetimi 

COVID-19 pnömonisi gelişen hastaların %14’ünün ağır solunum 

yetmezliğine bağlı olarak oksijen tedavisine, %5’nin ise mekanik 

ventilasyona gereksinimi olduğu ifade edilmektedir (Zhou ve ark., 

2020).   COVID 19 hastaları için solunum destek tedavisine karar 

verilirken hastanın klinik belirti bulguları, oksijen saturasyonu, tedavi 

uygulanması sırasında mevcut ortam ve koşulları, hemodinamik 

bulguları gibi pek çok etken göz önünde bulundurularak değerlendirme 

yapılmalıdır. 

Solunum sayısı 30/dk.’dan fazla, oksijen satürasyon seviyesinin 

%93’ten az olması ve kalp hızının 120/dk’dan fazla olduğu durumlarda 

solunum yetmezliğinin ilerlediğini, solunum iş yükündeki artışı ifade 

etmektedir.  Bu hastalara oksijen tedavisi, yüksek akış nazal oksijen 

noninvaziv mekanik ventilasyon veya invaziv mekanik ventilasyon 

uygulaması gerekebilmektedir (Rollas ve Şenoğlu, 2020). 

Oksijen tedavisi 

Oksijen yetersizliği ile ilerleyen bir tabloda yoğun bakımın ilk tedavi 

basamağını oksijen tedavisi oluşturmaktadır. Hastalarda hedeflenen 

oksijen saturasyon aralığı %90-94’dır ve KOAH hastalarında bu aralık 

%88-92’dir. Oda havası koşullarında bireyin oksijen satürasyon 
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seviyesi %90’ın altında seyrediyorsa oksijen tedavisine hemen 

başlanılmalıdır ve >%90-95 olacak şekilde tedaviye devam edilmelidir.  

Oksijen tedavisi uygulanması sırasında aerolizasyon ve ortamda bulaş 

riskini azaltmak için cerrahi maske kullanımı sağlanılmalıdır. Nazal 

kanül ile yapılan işlemde 6 lt/dk ile yaklaşık olarak bireye %44’e FiO2 

verilir eğer bu durumda yeterli oksijenlenme sağlanmazsa basit maske 

ile oksijen tedavisine geçilir (Rollas ve Şenoğlu, 2020). Basit maskeyle 

başlanan oksijen tedavisinde akımın 5 lt/dk.’dan fazla olması gerektiği 

belirtilmektedir. Basit maske ile yapılan tedavide hastalara 8 ila 10 

lt/dk.  ile yaklaşık olarak %60 FiO2 verilir. Yapılan bu işlem ile yeterli 

oksijenlenme sağlanamaz ise geri solumasız rezervuarlı maske 

seçeneğine geçilir. Geri solumasız maskede oksijen akımı ayarlaması 

10-15 lt/dk arasında olmalıdır. Bu uygulama ile rezarvuar kısmı 

şiştiğinde hastaya %80-100 aralığında FiO2 verilir. Tüm yapılan 

uygulamalara rağmen oksijenlenme sağlanamıyorsa eğer yüksek akış 

nazal oksijen tedavisi, noninvaziv mekanik ventilasyon ve entübasyon 

işlemleri için hazırlıklar başlatılmalıdır (Rollas ve Şenoğlu, 2020). 

Yüksek akımlı nazal oksijen tedavisinde 60 litre/dk.’ya kadar artan 

%100 FiO2 nemlendirilmiş şekilde oksijen verilir. Tespit edilmiş olan 

hipoksemik solunum sıkıntısı olan hastalarda yüksek akımlı nazal 

oksijen tedavi seçeneği kullanılabilir. Yüksek nazal akımlı 

oksijenlenme ile daha yüksek miktarda oksijen nemlendirilmiş ve 

ısıtılmış olarak hastaya verilebilir böylece hastanın entübasyon ihtiyacı 

giderilebilmektedir(Rollas ve Şenoğlu, 2020). Yüksek akımlı oksijen 

tedavisinde viral enfeksiyonların damlacık yoluyla bulaş riski 
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artacağından dolayı nazal kanülün üzerine cerrahi maske takılmalıdır. 

Yoğun bakımda aorosolle bulaş riskine yönelik tek ya da negatif 

basınçlı odalarda ve kişisel koruyucu ekipmanlara dikkat edilerek 

işlemler yapılması gerektiği belirtilmektedir (Rollas ve Şenoğlu, 2020). 

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 

Noninvaziv mekanik ventilasyon desteği uygulaması uzman tarafından 

belirlenmiş solunum yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi 

yöntemidir. Bu yöntem pnömoni ve hipoksemik solunum yetmezliği 

olan hastalarda genel olarak başarısı az olan bir yöntemdir. Hastaların 

arter kan gazı parametrelerinin bozulması, refrakter hipoksemi, 

takipnenin düzelmemesi, tidal volümün 9ml/ideal kg’dan fazla olması 

durumlarında başarısız olarak değerlendirilmektedir. Hastalar klinik 

belirtileri yönünden yakından takip edilmeli ilk bir saat içerisinde 

hastalardan yanıt alınamazsa entübe işlemi başlatılarak invaziv 

mekanik ventilasyona geçiş yapılması gerektiği belirtilmektedir (Rollas 

ve Şenoğlu, 2020). Şok, aspirasyon riski olan, ciddi metabolik asidoz, 

mental durum bozukluğu ve sekresyonların kontrol altına alınamadığı 

durumlarda noninvaziv mekanik ventilasyon desteğinden 

kaçınılmalıdır (Alhazzani ve ark., 2020). 

İnvaziv Mekanik Ventilasyon 

Noninvaziv yöntemler ile FiO2 ‘nin %50’den fazla verilmesine rağmen 

hastanın oksijen saturasyon düzeyleri %90’nın altındaysa, yardımcı 

solunum kasların kullanımı varsa, takipne, hiperpne, arter kan gazı 

değerlerinde bozulma, bilinç durumu bozukluğu devam ediyorsa ve 
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tansiyon düşüklüğü başlıyorsa hastaların entübe edilmesi gerektiği 

belirtilmektedir (Rollas ve Şenoğlu, 2020).   

Mekanik ventilasyon işleminde volütravmaya dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Mekanik ventilasyona tidal volüm başlangıçta 6 ml/kg 

ve ekspirasyon sonu pozitif basıncı 6-8 cmH20 olacak şekilde 

başlanılması gerektiği ifade edilmektedir (Rollas ve Şenoğlu, 2020). 

Entübasyon İşlemi 

Endotrakeal entübasyon viral enfeksiyonların bulaş riskini arttıran 

aerosol bir işlem olduğundan dolayı, uygulama için planlama dikkatli 

bir şekilde yapılmalı hızlı bir şekilde işlem sonlandırılmalıdır. 

Entübasyon işlemi için yapılacak girişimler aşağıdaki öneriler şeklinde 

sıralanmaktadır (Cook ve ark., 2020; Orser, 2020). 

- İşlem öncesi ve sonrası el hijyenine dikkat edilmesi ve sağlık 

personelinin kişisel koruyucu ekipmanlarını giymesi gerektiği, 

- Entübasyon malzemelerinin bulunduğu araba kontrol edilmesi, 

- Monitorizasyon, ventilatör ve aspiratör kontrolü, ilaçların daha 

önceden hazırlanması işlemleri sağlanılması, 

- Mekanik ventilatörün ayarları işlemden önce yapılması, 

- Aspiratör, monitör sisteminin çalışır olduğunun tespitinin yapılmış 

olması,  



150 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

- Bakteri/viral filtrelerin solunum devresi, ambu maskesi ve 

ventilatör işlem öncesinde yerinde olması, 

- Entübasyon işlemi öncesinde, esnasında veya sonrasındaki 

işlemlerde kapalı aspirasyon sistemi kullanılması, 

- Entübasyon tecrübesi en fazla olan personel tarafından tek seferde 

başarılı bir girişim sağlanılması, 

- Oksijenlenmenin sağlanılması için en düşük akımda nazal kanül, 

geri solumasız maske ya da oksijen maskesi ile oksijen desteğinin 

verilmesi, -Ambu ve manuel ventilasyonda aerosol oluşum riski 

yüksek olduğundan bu işlemlerden oksijenlenme öncesi 

kaçınılması, 

- Ambulama işlemi yapılacaksa ambu ekspiratuar valfiyle maske 

arasında bakteriyal/viral filtrenin ek olarak takılması, 

- Ambulama iki elle yapılması, yavaş ve küçük volümlerle 

havalandırma sağlanılması, 

- Ambulama esnasında hava kaçağının önlenmesi için maskenin tam 

olarak yüze takılması, 

- Hızlı bir şekilde sedatif ve nöromüsküler blokaj indüksiyon 

yapılması, 

- Uygulanacak girişim sayısını azaltmak için entübasyon işleminin 

videolarin goskopla birlikte yapılması, 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 151 

 

- Endotrakeal tüp takıldıktan sonra kafın hemen şişirilip 

sabitlenmesi, 

- Devrenin bütünlüğünü bozacak tüm girişimlerden kaçınılması 

gerektiği ve gerekli durumlarda inhaler tedavinin kullanılması 

için nebulizatör yerine “aerochamber” tercih edilmesi, 

- Havayolu devre bütünlüğünün, manevralarının bozulduğu 

durumlarda kendiliğinden solumayan hastada endotrakel tüpün 

klemplenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

1.7. Yoğun Bakımda Enfeksiyonu Önleme 

Son derece bulaşıcı bir hastalık olan COVID-19 her vaka da ikiden fazla 

yeni bir vaka ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Remuzzi ve Remuzzi, 

2020).  Dünya sağlık örgütü COVID-19 hastalarına doğrudan bakım 

veren sağlık personeli için olan personel koruyucu ekipmanları, tıbbı 

maskeleri, önlük, eldivenler, gözlük ve yüz siperliklerini kullanmalarını 

tavsiye ettiği bildirilmektedir (Phua ve ark., 2020). Aerosol üreten 

prosedürler için (trakeal entübasyon, NIV, trakeostomi, 

kardiyopulmoner resüsitasyon, maske ventilasyonu ve bronkoskopi), 

maskeler N95 veya FFP2-eşdeğeri solunum cihazları ve önlükler veya 

önlükler sıvıya dayanıklı olmalıdır.  Sağlık çalışanlarının koruyucu 

ekipmanlarını giymeye odaklansa da, personelin koruyucu 

ekipmanlarını çıkarırken kendi kendine bulaş riskini arttıracağı 

belirtilmektedir (Zamora ve ark., 2006). Koruyucu ekipmanların 

giyilmesi ve çıkarılması, el hijyeninin sağlanması konusunda belirli 
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prosedürler belirlenip uyulması çok önemli bir yer tutmaktadır 

(Bouadma ve ark., 2020). 

Yüzey dekontaminasyonu, enfeksiyonun önlenmesi için oldukça 

önemli bir yer tutmaktadır. Canlı SARS-CoV-2, plastik, paslanmaz 

çelik gibi cansız yüzeylerde 72 saate kadar dayanıklı olduğu 

belirtilmiştir (Van Doremalen ve ark., 2020). 

Sağlık çalışanlarının cep telefonlarının üçte birinden fazlası yaygın 

viral patojenlerle kontamine olabileceğinden, bunlar düzenli olarak 

temizlenmeli veya hastalarla temas ettikten sonra günlük olarak atılan 

numune torbaları ile sarılmalıdır (Pillet ve ark., 2016). Singapur'da bir 

hasta odası ve tuvaleti içindeki mobilya ve ekipman üzerinde SARS-

CoV-2 tespit edildiği belirtilmektedir (Ong ve ark., 2020). 

Yoğun bakım ünitesinde yapılan ziyaretler daha fazla bulaşmayı 

önlemek için kısıtlanmalı ya da yasaklanmalıdır (Liew ve ark., 2020). 

Mümkün olduğunca aile üyeleri ile hastalar ve sağlık personeli 

arasındaki iletişimler telefonlarla veya video konferanslar şeklinde 

sağlanılmalıdır (Liao ve ark., 2020). 
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GİRİŞ 

Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), hastalarda öncelikle 

solunumsal problemler olmak üzere psikolojik, fiziksel ve yaygın 

sistemik işlev bozukluğuna yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 

olan hastaların ilaç tedavileri tamamlandıktan sonra, pulmoner 

rehabilitasyona gereksinim duyabilecekleri belirtilmektedir (Yeşim ve 

ark., 2020).  

1. PULMONER REHABİLİTASYON 

Pulmoner rehabilitasyon, hastanın ayrıntılı değerlendirilmesine göre 

hastaya özel planlanan, egzersiz, davranış değişikliklerini içeren, bu 

durumlarla sınırlı kalmayan kronik solunum sıkıntısı olan hastaların 

fiziksel ve psikolojik durumlarını iyileştirmeyi ve sağlığı düzeltici 

davranışlara uyumu amaçlayan kapsayıcı girişimlerdir (Spruit ve ark., 

2013). Pulmoner rehabilitasyona, kronik hastalıkların tedavisine 

yönelik tanımlanmakla birlikte, çeşitli akciğer hastalıklarında ve 

solunumu etkileyen hareketsizlik, cerrahi, sistemik, nörolojik, kas-

iskelet sistemi hastalıklarında da akut veya kronik süreçlerde ihtiyaç 

duyulmaktadır ve uygulanmaktadır. 

Pulmoner rehabilitasyonun temel bileşeni egzersiz olmakla birlikte, 

psikolojik ve beslenme desteği ile eğitim ve davranış değişikliklerinde 

içinde barındıran müdahaleleri içerir (Spruit ve ark., 2013). Pulmoner 

rehabilitasyonun amacı sadece hastanın fiziksel ve zihinsel koşullarını 

iyileştirmek değil, aynı zamanda hastanın ailesine ve topluma daha hızlı 

bir şekilde adaptasyonuna yardımcı olmaktır. 
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Kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesiyle birlikte, kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların standartlaştırılmış 

yönetiminin ana bileşeni olan pulmoner rehabilitasyon bir tedavi 

seçeneği olarak önerilmesiyle birlikte daha fazla bilgi elde edilmiştir. 

Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim (GOLD) 2001 

yılında KOAH hastaları için standart tedaviye ek olarak pulmoner 

rehabilitasyonu eklemiştir (Pauwels ve ark., 2001).2019’da "Sağlıklı 

Çin Girişimi (2019-2030)" planında pulmoner rahabilitasyon 

tedavisinin eklenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır (The People's 

Republic of China). Ayrıca yapılan çalışmalarda yatan hastalar, ayakta 

tedavi gören hastalar ve evdeki hastalar için pulmoner rehabilitasyonun 

faydaları doğrulanmıştır. Faydaları arasında kronik akciğer hastalıkları 

olan hastalarda geliştirilmiş egzersiz toleransı ve sağlıklı yaşam 

kalitesini arttırdığı, hastanede kalış süresini ve yatışı azalttığı, gelişmiş 

solunum kası fonksiyonlarını ve rahatlamış nefes darlığını, anksiyeteyi 

ve depresyonu azalttığı, alt ve üst ekstremitelerin işlevlerini arttırdığı 

ifade edilmektedir (Group, 2012). 

COVID-19'un viral pnömonisinin sıklıkla alt akciğer bölgelerini 

etkilemesi nedeniyle yüzüstü pozisyondan fayda gördüğü 

belirtilmektedir. Akciğer hacimlerini korumak için konumlandırmanın 

ve erken mobilizasyonun önemli bir yeri vardır. Bu durumlara ilaveten 

uzun süreli hastaneye yatışa bağlı atelektazinin ortadan kaldırılmasında 

veya var olan atalektazinin dağılmasını ve oksijenizasyonu iyileştirecek 

hem de atelektik alanda kolonizasyon ve ikincil bir bakteriyal 

enfeksiyonunu önleyecektir (Serpil, 2020).  İnvaziv olarak ventilasyonu 
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sağlanan hastaların uzun süreli mekanik ventilasyon periyodunda olası 

komplikasyonları önleyen pozisyonlama, aktif ve pasif egzersizler 

yaptırma faydalı olacaktır. Hastalarda mekanik ventilasyon süresine 

bağlı olarak komplikasyon riskinin (ventilatöre bağlı pnömoni, hava 

yolu hasarı, barotravma, gastrointestinal kanama ve tromboembolizm) 

arttığı bilinmektedir. Bu nedenle hastalarda mümkün olduğunca kısa 

sürede oksijenizasyon seviyeleri düzenlenip mekanik ventiasyondan 

ayrılması sağlanılmalıdır (Serpil, 2020). 

1.1.  COVID-19 Hastalarında Pulmoner Rehabilitasyonunun 

Amaçları 

Yapılan literatür araştırmasında COVID-19 hastaları için belirli bir 

pulmoner rehabilitasyon programına rastlanılmamış olup, 

uygulamaların temel prensipleri ve önerileri aşağıda belirtilmiştir: 

Amaç: Rehabilitasyonun COVID-19 hastaları için amacı, nefes darlığı, 

depresyonu ve anksiyeteyi azaltmak, komplikasyonları azaltmak, 

fonksiyon bozukluğunu önlemek ve iyileştirmek, mevcut fonksiyonları 

korumak ve yaşam kalitesini arttırmaktır (Martijn ve ark., 2013; Zhao, 

Xie ve Wang, 2020)  

Önkoşul: Hastalığın yayılımının önlenmesi ve kontrolünün sağlanması 

için hazırlanmış olan kılavuzlara uyum sağlanmalıdır. Pulmoner 

rehabilitasyon için hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanları 

ve diğer personeller hastanede bulunan enfeksiyon kontrol eğitimini 

almalı ve gerekli kontrollerini yaptırmalıdır (Zhao ve ark., 2020).  
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Zamanlama: Uygulanacak olan pulmoner rehabilitasyon yan etkisi 

olmamalı ve enfeksiyonun yayılmasına neden olmamalıdır. Durumu iyi 

olmayan hastaların mevcut durumu stabilize olmazsa veya giderek 

kötüleşen bir tablo sergilerse pulmoner rehabilitasyon önerilmez (Zhao 

ve ark., 2020).  

Yöntemler: İzolasyonda bulunan hastaların çapraz enfeksiyon 

oluşumunu önlemek ve koruyucu ekipman kullanımını azaltmak için 

rehabilitasyon esnasında öz yönetim kitapçığı, eğitim videoları ve 

uzaktan konsültasyon yöntemleri kullanımı önerilir. İyileşme belirtileri 

gösteren, izalasyonda olmayan hastalara entegre rehabilitasyon 

yöntemi uygulanabilir (Zhao ve ark., 2020). 

Bireyselleştirme: Kişiye özel olarak pulmoner rehabilitasyon programı 

oluşturulmalıdır. Durumu ağır olan, yaşlı, obez olan, birden fazla 

hastalığı olan ve organ yetmezliği olan hastalara özellikle dikkat 

edilmeli ve program içeriği bireyin sorunları göz önünde 

bulundurularak planlanmalıdır (Zhao ve ark., 2020). 

Değerlendirme: Rehabilitasyonun programının başlangıcından bitişine 

kadar her aşamasında izlem ve değerlendirme yapılmalıdır(Zhao ve 

ark., 2020). 

Koruma: Birey, personel ve ekipman kaynakları etkin bir şekilde 

kullanılarak, uygun koruyucu önlemler alınmalıdır (Zhao ve ark., 

2020). 
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1.2. Pulmoner Rehabilitasyonun Amacı ve Değerlendirmesi 

Solunum yolu hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon uygulamaları; 

solunumsal ve fiziksel egzersiz eğitimi, solunum yönetimi, iş ve uğraşı 

tedavisi, hasta eğitimi ve sigara bıraktırma, nutrisyonel değerlendirme 

ve destek programı, psikososyal desteklerin bulunduğu bir bütüncül 

yaklaşımdır. Pulmoner rehabilitasyon programının en önemli bileşeni 

egzersiz programıdır ve bu program bireylere göre özelleştirilmelidir 

(Güzel ve Başaran, 2020) Pulmoner rehabilitasyonun amaçları; 

- Hava yolları açıklığını sağlamak için, mobilizasyon, etkili öksürük 

egzersizleri yaptırmak, sekresyonun atılımını sağlamak ve 

salgılarını önlemek ve ventilasyonu iyileştirmesini sağlamak 

- Diyafram ve diğer solunum kaslarının normal pozisyon ve 

fonksiyonunu sürdürmesini sağlamak 

-  Solunum hızının düşürülmesini sağlamak 

- Solunum esnasında uygun eğitimle birlikte solunum için harcanan 

enerji miktarını azaltmak  

- Kişiye özel egzersizlerle göğüs duvarı hareketliliğinin azalması ve 

akciğer bozukluklarına bağlı kas-iskelet sistemindeki postüral 

deformiteleri belirleyerek uygun tedavi yöntemi ile 

deformitelerin iyileşmesini sağlamak 

- Nefes darlığı belirtilerini azaltmak  
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- Fonksiyon işlev bozukluğunu azaltmak, fiziksel işlevi korumak 

- Depresyon ve anksiyetenin önlenmesini sağlamak 

- Sağlık kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak ve işlev kaybını 

önlemektir (Serpil, 2020) 

COVID-19 hastalarından alınan iki negatif PCR sonucu sonrasında 

veya orofarengeal alanda bulunan virüsün daha uzun süre konakladığı 

göz önünde bulundurularak taburculuktan sonraki ay içinde pulmoner 

rehabilitasyon uygulamasına başlanabilir. Hastanın yapabilecekleri 

girişimler bu süreç zarfında ev programları ya da tele rehabilitasyon 

yöntemleri şeklinde verilebilir (Sarıkaya ve Okan, 2020; Yang ve Yang, 

2020). Pulmoner rehabilitasyon öncesi hastalara detaylı bir 

değerlendirme yapılmalıdır. Hastanın klinik belirtileri, vital bulguları, 

muayene ve görüntülemeleri, eşlik eden başka hastalıkları, yan etkilerin 

hepsi değerlendirilmelidir. Ölçekler kullanılarak hastaların yaşam 

kaliteleri, günlük yaşam aktiviteleri, psikososyal ve beslenme 

durumları kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu 

değerlendirilmeler sonucunda hastalarda aerobik egzersizler, kas 

kuvveti, denge, eğilme ve bükülme hareketleri birleştirilerek kişiye özel 

ve kademeli bir rehabilitasyon programı hazırlanır(Sarıkaya ve Okan, 

2020; Yang ve Yang, 2020). Programı hazırlarken kullanılacak tedavi 

reçete içeriği aşağıdaki uygulamaları içerir; 

A. Aerobik egzersizler: Düşük yoğunluktan başlayıp yoğunluğu ve 

süreyi kademeli olarak iyileştiren yürüme, hızlı yürüyüş, koşu, yüzme 
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vb. egzersizleridir. Haftada 3-5 kez, her seferinde 20-30 dakika 

yapılmalıdır. 

B. Güçlendirme eğitimi: Üst ve alt ekstremitelere yönelik dirençli 

egzersizlerden oluşan program 8-10 tekrarlı ve haftada 1-3 seans 

şeklinde ayarlanmalıdır. İşlemler esnasında her kas grubu iki dakika 

çalıştırılmalıdır. Uygulama yapılırken özellikle üst ekstremite kaslarına 

ağırlık verilmelidir. Ekstremitenin kendi ağılığı ile işleme başlanıp daha 

sonra 1-5 kg’lık serbest ağırlıklar veya dirençli egzersiz bantları ile 

uygulamaya devam edilebilir. Hastalık sürecini ağır geçirmiş olan 

hastalar bir tekrar için kaldırabileceği en yüksek ağırlık miktarının 

(1RM) %30-40’ında başlayabilirler. Kas kuvvetinin arttırılması için en 

etkili yöntem önerisi haftada 3 kez, 1 RM’nin %65’inde yapılan 

uygulamadır (Zeng ve ark., 2020). 

 C. Denge eğitimi: COVID-19 sonrası hastalar denge problemleri 

yaşayabilmektedir. Bundan dolayı hastaların tamamı değerlendirilmeli ve 

uygun görülürse denge egzersizleri yaptırılmalıdır(Yang ve Yang, 2020). 

Denge bozukluğu olan hastalarda, aletsiz ve aletli denge eğitimine 

başlanılmalıdır. 

D. Solunum eğitimi: Hastada dispne, hırıltılı solunum ve taburcu 

olduktan sonra ekspektorasyon güçlüğü gibi semptomlar varsa, vücut 

pozisyonu yönetimi gibi solunum modu eğitimi, solunum ritminin 

ayarlanması, solunum kası grubu solunum egzersizi ve balgam eğitimi, 

değerlendirme sonuçları ile birlikte düzenlenmelidir (Yang ve Yang, 

2020). 
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Tüm rehabilitasyon uygulamaları, güvenlik tedbirleri doğrultusunda 

yapılmalıdır. Hastanın oksijen satürasyonu SpO2< %88, çarpıntı, 

terleme, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi semptomları var ise 

uzman tarafından rehabilitasyon programı derhal sonlandırılmalıdır. 

 Hafif ve orta dereceli vakalar için, rehabilitasyon müdahaleleri 

olabildiğince erken başlatılmalıdır. Bunun aksine, ciddi ve kritik 

vakalar için, hastanın durumu istikrarsız olduğunda veya hastalık hala 

ilerlediğinde hayat kurtarıcı önlemlere öncelik verilmelidir. Bu gibi 

durumlarda, pulmoner rehabilitasyon müdahaleleri yalnızca hastanın 

durumu stabilize olduğunda başlatılmalıdır. Bunlara ek olarak, ağır 

veya kritik derecede olan hastaların hareketi yatak veya başucu hareketi 

ile sınırlandırılmalıdır. Taburcu edildikten sonra, hastalar, soğuk 

algınlığı gibi diğer bulaşıcı hastalıklara karşı korumanın 

güçlendirilmesi ve önlenmesi öncülüğünde kişiselleştirilmiş 

rehabilitasyona devam etmelidir. 

Kronik hastalıkları olan hastalar için genel rehabilitasyonla 

karşılaştırıldığında, COVID-19 hastaları için rehabilitasyonun en ayırt 

edici özelliği hastalığın bulaşıcılığıdır. Bu nedenle öksürük, 

ekspirasyon eğitimi ve trakeal kompresyon gibi enfeksiyon riskini 

artırabilecek operasyonlar en aza indirilmelidir. Enfeksiyonu önlemek 

için balgam çıkarma sırasında ağzı kapatmak için kapalı bir plastik 

torba kullanılmalıdır.  Çapraz enfeksiyonu önlemek için COVID-19 

hastalarının pulmoner rehabilitasyonu esas olarak eğitim videoları, 

broşürler, uzaktan konsültasyonlar veya çevrimiçi öğretim yoluyla 

yapılmalıdır (Yang ve Yang, 2020). 
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1.3. COVID-19’da Pulmoner Rehabilitasyonun ve Teknoloji 

COVID-19'un güçlü enfeksiyonu ve taburcu edilen hastaların farklı 

ortamlarda bulunması, pulmoner rehabilitasyonun gerçekleştirilmesini 

zorlaştırmaktadır.  Son yıllardaki internet teknolojisindeki hızlı 

gelişme, uzaktan izleme ve mobil zeka teknolojilerinin uygulanmasını 

kolaylaştırmıştır.  Yapılan çalışmalar sonucunda kronik akciğer 

hastalığı olan hastalar için akıllı teknolojinin kullanılması, dijital 

rehabilitasyonun yapılabileceğini mümkün kılmıştır (Bourne ve ark., 

2017; Rassouli ve ark., 2018). Yapılan çalışmada Wuhan'ın mobil kabin 

hastanelerinde internet destekli akciğer rehabilitasyonunun 

uygulanmasında süreç boyunca, rehabilitasyon içeriği, çıplak elle 

aerobik eğitim, elastik bantlı direnç eğitimi ve solunum kası traksiyon 

egzersizi dahil olmak üzere metin ve video formatlarında özel bir 

rehabilitasyon mobil uygulamasına aktarılmıştır. Hasta uygulamayı 

indirdikten sonra, uygulama aracılığıyla doğrudan kişiselleştirilmiş bir 

rehabilitasyon reçetesi, ardından video eğitimi ve rehabilitasyon 

egzersizlerinin kayıtları alabilmektedir. Bunlara ek olarak, mobil 

uygulama semptom değerlendirme ve kaydetme, ilaç alımı için 

otomatik hatırlatıcılar ve sağlık eğitimi gibi işlevlere de sahiptir. Elde 

edilen tüm veriler, bilgi ve iletişim teknolojisi aracılığıyla tıbbi bakım 

platformunun yönetim terminaline iletilir, böylece tıbbi personel hasta 

tarafından sağlanan bilgileri düzenli olarak uzaktan izleyip 

değerlendirebilir ve ilgili önlemleri ve müdahaleleri 

uygulayabilir. Rehabilitasyonun faydalarını değerlendirmeye yönelik 

bu randomize kontrollü klinik çalışma halen devam etmekte olduğu 
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belirtilmektedir (Yang ve Yang, 2020). Bu uzaktan modelin sadece 

doktorlar ve hastalar arasındaki doğrudan teması ve maruziyeti 

azaltmakla kalmayıp, enfeksiyonun önlemesini, aynı zamanda hastalara 

kardiyopulmoner dayanıklılıkta iyileşme sağlaması, fiziksel 

fonksiyonun iyileşmesi, anksiyete ve depresyonun azaltılması, yaşam 

kalitesini arttırması gibi pek çok yararları bulunmaktadır (Yang ve 

Yang, 2020).  

1.4. Ayakta Hastalık Döneminde Pulmoner Rehabilitasyon 

Hafif hastalık dönemi, görüntüleme yöntemlerinde prömoni olmayan 

hafif semptomlar olarak tanımlanmaktadır (Lin ve Li, 2020). Ayaktan 

tedavi yönetiminde hafif hastalık dönemi için rehabilitasyon teletıp 

kullanılarak yönetilebilir(Lim, Ng ve Tay, 2004). Bu dönemde 

pulmoner rehabilitasyon düşünülebilir ve eğitim içeriğinde, hava yolu 

temizleme teknikleri, fiziksel egzersiz, nefes egzersizleri, aktivite 

egzersizleri ve anksiyete yönetimi bulunur. Özellikle evde uygulanan 

pulmoner rehabilitasyonda sıvı dengesinin sağlanılması gerekmektedir. 

Hastalara, öksürürken veya hapşırırken, burun ve ağzı mendille 

kapatmaları konusunda bilgi verilmelidir. Balgamı atmaları için 

hastalara balgam söktürücü tedaviler uygulanmalıdır. Solunum salgıları 

ve kontamine malzemelerle temas sonrası el yıkama hijyeni konusunda 

bilgilendirme yapılmalıdır. Hastalar, COVID-19'un klinik seyri ve 

hasta komorbiditelerine dayalı bireyselleştirme konusunda 

eğitilmelidir.   Asemptomatik aile üyeleri de dahil olmak üzere hastaya 

maske takması önerilebilir; SARS-CoV-2, yüksek bir bulaşma hızına 

ve 2-14 gün aralığı ve ortalama 3-7 gün olan uzun bir asemptomatik 
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prodromal faza sahiptir. Matematiksel modelleme, bir viral salgın 

sırasında %50 uyumluluk ile maske kullanımının, yaygınlıkta% 50 ve 

kümülatif insidansta%20 azalma ile yayılmayı azaltabileceğini 

göstermektedir (Wang ve ark., 2020) 

 Bu aşamada hastaya nefes egzersizleri yaptırılabilir. Diyafragmatik 

solunum yapması önerilir. Diyafragmatik solunum, yardımcı solunum 

kaslarının hareketini en aza indirirken, hastaya ağırlıklı olarak 

diyaframı kullanması için yardımcı olur. Diyaframın tekrar eski halini 

almasını kolaylaştırmak ve nemlendirmeyi artırmak için nazal 

inspirasyon uygulaması yapması için hasta teşvik edilmelidir. 

Ekspirasyonun tamamlandığı zamanda karın basıncını arttırmak ve 

diyaframı daha uygun bir uzunluk gerilimine kadar itmek için aktif 

karın kası kasılması kullanılmalıdır (Casciari ve ark., 1981). Yoga, 

pranayama, Tai chi ve şarkı söylemek, inspiratuar veya ekspiratuar faz 

sırasında kol kaldırma veya vücut pozisyonlandırma ile solunumu 

koordine edilebilmektedir (Ngai ve ark., 2016). 

1.5. Akut Hastalık Döneminde Pulmoner Rehabilitasyon 

Akut solunum yolu enfeksiyonuna neden olan influenza A virüsü 

(H1N1), Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS) ve ağır 

akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) gibi akut enfeksiyon 

olduğu durumlarda pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının etkinliği 

ile ilgili kanıtlar sınırlı sayıdadır ve özellikle bronşiyal temizliğe 

yönelik uygulanabilecek pulmoner rehabilitasyon girişimleri ciddi 

aerosol oluşumuna neden olmaktadır (Wang ve ark., 2020).  COVID-
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19’da bulaş riski fazla olan akut dönemde uygulanması planlanan 

pulmoner rehabilitasyon etkinliği sağlık personelinin güvenliği, 

hastanın solunum işlevlerini ve hemodinaminin korunması için yarar 

zarar oranına bakılarak, dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bilinci açık ve 

ventilatör desteği almayan hastalarda pulmoner rehabilitasyon 

uygulaması bir sağlık personeli tarafından tek seans şeklinde veya 

hastaya görsel ya da video materyalleri kullanılarak yaptırılabilir(Zhao 

ve ark., 2020). Yoğun bakımda bulunan tüm hastalar için öncelik 

egzersiz programını kapsamalı ve orada bulunan tüm sağlık personeli 

bunun bilincinde olmalıdır. Yoğun bakımda rehabilitasyon tedavileri 

devam eden hastalarına uygulanacak en iyi yaklaşım kas güçsüzlüğünü 

önlemeye yönelik uygulamalardır. Pnömoni de kuru öksürüğün eşlik 

ettiği, hava yolu temizliğinin yetersiz kaldığı durumlarda diyafram 

solunumu göğüs duvarında asenkron ve paradoks hareketlere neden 

olabilir, inspiratuvar ekspiratuvar kas eğitimi solunum yükü ve nefes 

darlığını artırabilir, solunum stratejileri pnömoni tablosunu 

ağırlaştırabilir (Battaglini ve ark., 2020).  

COVID-19 hastalığının akut evrelerinde diyafram solunumu, bronşiyal 

hijyen, akciğer soluk verme teknikleri, manuel mobilizasyon, 

respiratuvar kas eğitimi uygulamaları kardiyovasküler ve hemodinamik 

bozulmalara yol açacağından dolayı önerilmemiştir(Lazzeri ve ark., 

2020). Ülkemizde yayınlanmış olan rehberde de akut solunum sıkıntısı 

sendromu (ARDS) gelişen hastalarda rehabilitasyon programı hastanın 

genel durumu düzeldikten sonra sağlık personeli tarafından verilmesi 

gerektiği konusunda bilgi verilmiştir (Güzel ve Başaran, 2020). 
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COVID-19 hastalığında ventilatörden ayırma işlemi esnasında dikkatli 

bir şekilde personel işbirliği ve eğitimi ile subglottik sekresyon drenajı, 

alveolar rekruitman manevraları, havayolu temizliğinin sağlanması ve 

aktif solunum döngüsü yöntemleri ile öksürük egzersizleri 

uygulanmalıdır (Battaglini ve ark., 2020). Bu işlem esnasında viral 

bulaşmayı en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipmanları etkin bir 

şekilde kullanmalı, negatif basınçlı bir odada mümkün olduğunca az 

sağlık personeli bulundurulması gerektiği önerilmektedir(Battaglini ve 

ark., 2020). Solunum hızı 30/dk’dan fazla olması, SpO2’nin oksijen 

tedavisine rağmen %90’dan az olması, non invazif ventilatörde 

FiO2’nin %50’den fazla, pozitif ekspiratuvar basıncının(PEEP), sürekli 

pozitif havayolu basıncına oranı (CPAP) 10 cmH2O’dan fazla olması, 

bradikardi, taşikardi veya aritmi olması durumlarında işlem 

sonlandırılmalı veya işleme ara verilmelidir (Yeşim ve ark., 2020). 

1.6. Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Sonrası Sekel  

Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastalarının çoğunda akut 

dönemden sonra yapılan çalışmalar bir yıllık takip sürecindeki 

bozukluklar hastanın fonksiyonlarında anlaşılır bir etki oluşturmadan 

iyileşmekte olduğunu ifade etmektedir (Korupolu ve ark., 2020). Daha 

önce yaşanan SARS-CoV salgınlarında hastaların hastaneden taburcu 

olduktan 6-8 hafta sonra  %6-20’sinde hafif/orta derecede akciğer işlev 

bozukluğu olduğu ve kas güçsüzlüğü yaşadığı tespit edilmiştir(Chan ve 

ark., 2003). Olguların üçte birinde pulmoner fonksiyon bozukluğu ve 

yaşam kalitelerinde belirgin bir azalma olduğu bildirilmiştir(Ong ve 

ark., 2005). Benzer şekilde birinci yılda olguların %28’inde akciğer 
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radyolojik görüntülemelerinde anomaliliklerinin devam ettiği ve 6 

dakika yürüme testi ile yapılan ölçümlerde egzersiz kapasitesinin 

önemli bir şekilde azaldığı tespit edilmiştir (Hui ve ark., 2005). Hayatta 

olan 171 SARS hastası ile yapılan bir prospektif kohort çalışmasında 

da kardiyorespiratuvar ve kas-iskelet işlevlerinde azalma olduğu 

belirtilmektedir(Lau ve ark., 2005). H1N1 influenza epidemisi 

sonrasında da benzer bulgular olduğu tespit edilmiştir(Hsieh ve ark., 

2018). ARDS sonrasında pulmoner fonksiyonlar iyileşse bile daha 

ileriki yaşta ve çoklu komorbid hastalığı olan durumlarda egzersiz 

kapasitesinde, fiziksel ve psikolojik bozukluklar beşinci yılda bile tespit 

edilebilmektedir (Herridge ve ark., 2011).  

Bundan dolayı COVID-19’da akciğer etkilenmesinin ciddi olduğu 

durumlarda, uzun dönem yoğun bakımda yatan hastalarda akut ve 

subakut dönem tamamlandıktan sonra bile bozulan işlevlerin tekrar 

kazanılması için pulmoner rehabilitasyona ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir (Polastri ve ark., 2020). 

1.7. COVID-19 Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon  

COVID-19’da akut dönem sonrası devam eden nefes darlığı ve oksijen 

saturasyon bozukluğu hastalarda akciğer fibrozisi gibi uzun dönem 

sekel bırakması durumunda risk grubu oluşturdukları ifade 

edilmektedir(Carda ve ark., 2020). İnterstisyel akciğer hastalıklarında 

genel olarak solunum fonksiyon testleri ile uyumlu olmayan kötü 

egzersiz toleransı mevcuttur. Hastalarda egzersiz esnasında kalbin 

kronotropik yanıtı bozulur ve istirahat esnasında kalp hızı yüksek 
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çıkabilir. Hastaların takibinde ve değerlendirilmesinde karbonmonoksit 

difüzyon kapasitesi ölçümü ile 6 dakika yürüme testi kullanılmaktadır 

(Sarıkaya ve Okan, 2020). 

1.8. COVID-19 Sonrası Genel Egzersiz Standartları 

COVID-19 hastalarının şiddetli boğaz ağrısı, yaygın vücut ağrısı, nefes 

darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, öksürük ve ateş yakınmaları geçtikten 

iki üç hafta sonrasına kadar 3 MET’den fazla egzersiz programı 

yapmamalıdır. 1 MET bazal metabolik hız için harcanan enerjidir 

(Güzel ve Başaran, 2020). 

Hafif/orta derecede geçirilen COVID-19 sonrası egzersize bir hafta 

germe ve hafif kas kuvvetlendirme egzersizlerine düşük seviyelerde 

başlanılmalı ve sonrasında hastaların egzersizi yapma durumlarına göre 

ilerleme sağlanılmalıdır (Güzel ve Başaran, 2020). 

COVID-19 hastalığı sırasında oksijen tedavisine ihtiyaç duyan 

bireylerde egzersiz programı düşük yoğunlukla (≤3 MET veya 

eşdeğeri)  başlanılmalı ve bu esnada bireyin kalp atış hızı ve kan basıncı 

yakından takip edilmelidir. Egzersizlerdeki kademeli artışlar hastanın 

belirti ve bulgularına göre planlanmalıdır (Güzel ve Başaran, 2020). 

Ağır derecede COVID-19 hastalığı geçirmiş ve çoklu hastalığı olan 

bireylerde egzersiz programı ayarlanması hemodinamik ölçütler göz 

önünde bulundurularak kişiye özel olarak hazırlanmalıdır (Barker-

Davies ve ark., 2020). 
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Endurans eğitimi bir koşubandı, ergometre veya sadece yürüyüş ile 

yapılan bir eğitim şeklidir. Egzersize başlamadan önce, sıklığı, 

yoğunluğu, süresi ve modu ayarlanmalıdır. İş gücünün pik yaptığı 

durumlarda 5-30 dakika arasında planlanmalıdır. Planlanan program 

yaşa göre maksimum nabız hızının %60’ında veya 6 dakikalık yürüme 

testinden alınacak sonucun %80’inde olmalıdır (Barker-Davies ve ark., 

2020). Yaşa göre maksimum kalp hızı yerine, istirahat esnasında kalp 

hızını da hesaba katan Karvonen formülü de kullanılabilir. Egzersiz 

esnasında monitorizasyon ile hastanın oksijen saturasyon takibi 

yapılmalıdır (Sarıkaya ve Okan). Oksijen saturasyonu %88-90’dan az 

olması, terleme, çarpıntı, göğüste sıkışma hissi ve nefes darlığı gibi 

semptomlar ortaya çıktığında işlem sonlandırılmalıdır (Güzel ve 

Başaran, 2020). 

Büzük dudak solunumu; KOAH hastalarında nefes darlığı şikayeti ile 

baş edebilmek için kullanılan bir solunum şeklidir. Bu uygulama ile 

solunum hızının kontrolü sağlanır. Uygulama sonrası hastalarda hızlı 

olan solunum sayısı düzenlenir ve nefes verme esansında pozitif basınç 

oluşur.  

Diyafragmatik kontrol teknikleri; solunum hızını kontrol etmek için 

kullanılan bir yöntemdir. Yapılan uygulama ile gereksiz solunum 

yükünü azaltmak hedeflenir.  

Torasik ekspansiyon teknikleri uygulaması ile pulmoner fibrozisle  

ilişkili olan toraks sertliğini azaltmak hedeflenir. 
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Torasik kas eğitimi ile yardımcı solunum kaslarının eğitimi sağlanır. Bu 

uygulama solunum yorgunluğunu azaltabilir. 

Bronşiyal astım, KOAH, pulmoner interstisyel fibrozis gibi kronik 

akciğer hastalığı olan COVID-19 hastaları için ek önlemler alınması 

gerektiği belirtilmektedir (Güzel ve Başaran, 2020). Bu önlemler 

aşağıdaki gibidir; 

1) Hastaların kullandıkları ilaç tedavileri ve diyet menüleri 

sürdürülmelidir. 

2) Sigara kullanıp kullanmadığı öğrenilmeli, grip ve pnömokok 

aşılarının yapılması sağlanmalıdır 

3) Hastalarda daha çok sekresyon olabileceğinden dolayı sekresyonu 

azaltmaya yönelik egzersizlere ağırlık verilmelidir. 

4) Egzersiz esnasında oksijen desteği sağlanılmalıdır.  

Kronik akciğer hastalığı olan bireylerde hipoksemi daha çok 

görülmektedir. Egzersiz sırasında solunum hızının artması dinamik 

hiperinflasyona neden olur, nefes verme sonunda akciğer hacmi artar, 

ölü boşluk havalandırması artar, oksijen seviyesi düşer, solunum iş 

yükü artar. Egzersiz uygulama esnasında bireye oksijen desteği 

verilmesi hipoksemiyi önleyerek egzersizin süre ve yoğunluğunu 

arttırır. Egzersiz esnasında hipoksemi durumu, 0,5-5 dakika süreyle 

oksijen saturasyon seviyesinin %88-90’nın altına düşmesi ve başlangıç 

seviyesine göre %2-5 azalması olarak ifade edilmektedir. 
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COVID-19 hastalarında kronik dönemde solunum rehabilitasyonunun 

etkinliğini araştıran bir çalışmada 65 yaş üstü, akut hastalığın 

başlangıcından 6 aydan fazla süre geçmiş, Mini Mental Test skoru 

21’den fazla, KOAH veya diğer solunum yolu hastalığı olmayan, FEV1 

%70’den fazla olan 72 hasta üzerinde çalışma yürütülmüş. Çalışmaya 

kalp hastalığı, inme ve nörodejeneratif hastalığı olanlar alınmamıştır. 

Çalışmada hastaların pulmoner fonksiyon testleri, karbonmonoksit 

difüzyon kapasitesi ölçümü, 6-dakika yürüme testi, yaşam kalitesi, 

günlük yaşam aktiviteleri ve anksiyete, depresyon ölçüm sonuçları 

değerlendirilmiştir. Pulmoner rehabilitasyon uygulamasının yapıldığı 6 

haftalık süre içerisinde hastalara solunum kaslarının eğitimi, öksürük 

egzersizi, diyafragmatik solunum, alt ve üst ekstremite germe 

egzersizleri yaptırılmış. İşlem sonrasında deney grubunda anlamlı 

değişiklikler olduğu tespit edilmiştir (Liu ve ark., 2020).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 sonrasında hastalar için 

bilgilendirme kitapçığı hazırlanmıştır. Kitapçıkta solunum sıkıntısı, 

taburculuk sonrası yapılabilecek egzersizler, günlük yaşam aktiviteleri, 

bilişsel problemler, stresle baş etme stratejileri, bilişsel problemler, 

yutma güçlükleri gibi alt başlıklar bulunmaktadır (Organization, 2020).  

Bu doğrultuda solunum teknikleri olarak kontrollü solunum ve tempolu 

nefes egzersizi için yapılacak girişimler rahatlamaya ve nefesin kontrol 

edilmesine yardımcı olacağı açıklanmaktadır. Girişimler aşağıdaki 

gibidir; 
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Kontrollü nefes için uygulama basamakları (Organization, 2020);  

- Rahat ve destekli bir pozisyonda oturun 

- Bir elinizi göğsünüze diğer elinizi karnınıza koyun 

- Sadece rahatlamanıza yardımcı oluyorsa, gözlerinizi kapatın (aksi 

halde açık bırakın) ve nefesinize odaklanın 

- Yavaşça burnunuzdan (veya bunu yapamıyorsanız ağzınızdan) 

nefes alın ve sonra ağzınızdan dışarı verin. 

- Nefes alırken karnınızdaki elin göğsünüzdeki elden daha fazla 

yükseldiğini hissedeceksiniz. 

- Mümkün olduğunca az çaba harcamaya çalışın ve nefeslerinizi 

yavaş, rahat ve pürüzsüz hale getirin şeklinde ifade edilmektedir.  

Tempolu nefes için uygulama basamakları (Organization, 2020);  

Bu, merdiven çıkmak veya yokuş yukarı yürümek gibi daha fazla çaba 

gerektirebilecek veya nefesinizi kesebilecek aktiviteleri 

gerçekleştirirken pratik yapmak için yararlıdır. Acele etmeye gerek 

olmadığını hatırlamak önemlidir. 

- Sonunda çok yorulmadan veya nefessiz kalmadan gerçekleştirmeyi 

kolaylaştırmak için aktiviteyi daha küçük parçalara ayırarak 

yapılması önerilir 
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- Aktivitede "çaba" göstermeden önce, örneğin bir basamağa 

çıkmadan önce nefes alın. 

- Bir adım yukarı çıkmak gibi çaba sarf ederken nefes verin 

- Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermeyi yararlı bulabilirsiniz, 

şeklinde önerilerde bulunulmaktadır. 

 1.9. Taburculuk Sonrası Uygulanacak Yaklaşımlar  

Taburculuk sonrasında hastaların fiziksel, bilişsel, psikososyal 

durumları değerlendirilerek rehabilitasyon programı düzenlenir (Yeşim 

ve ark., 2020). Hastaların aşamalı olarak olarak enfeksiyon öncesi 

fiziksel durumuna geri dönüşü planlanır. Progresif aerobik egzersizleri 

önerilebilir (Yeşim ve ark., 2020). Taburculuk sonrası solunum ve 

ekstremite fonksiyon bozukluğu olan COVID-19 hastalarına solunum 

rehabilitasyonu uygulanmalıdır. SARS ve MERS hastalarının bulguları 

ve ARDS hastalarında taburculuk sonrası rehabilitasyon deneyimleri 

göz önünde bulundurularak COVID-19 hastalarında, efor sonrası nefes 

darlığı, kas atrofisi ve travma sonrası stres bozukluğu olabileceği 

anlatılmalıdır.   
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GİRİŞ 

COVID-19 salgını tüm dünyayı olumsuz etkileyen küresel bir sorundur. 

Virüs her yaştan insanı etkilese de, ileri yaştaki ve eşlik eden kronik 

hastalıkları olan kişilerin daha şiddetli semptomları olduğu 

bilinmektedir. Ölümlerin %80’inden fazlası 65.6 yaş üzerinde meydana 

gelir iken, ölüm oranının çoğunluğunu yaşlılar ve komorbiditesi yüksek 

olan hastalıklar oluşturmaktadır (Wu ve ark., 2020). Ciddi hastalık ve 

ölümle ilişkili risk faktörleri ileri yaş, kardiyovasküler hastalık, diyabet 

mellitus, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, kanserler ve obezitedir 

(Altuntaş ve ark., 2021). Çin de yapılan bir çalışmada ölümlerin ana 

risk faktörlerinin artan yaş 70-79 yaş grubunda % 8,  ≥ 80 yaş grubunda 

% 14.8, kardiyovasküler hastalıklar %10.5, diyabet %7.3, kronik 

solunum hastalıkları %6.3, hipertansiyon %6 ve kanser %5.6 olduğunu 

göstermektedir. Vaka ölüm oranlarını artıran risk faktörleri olan bu 

hastalıklar, dünyadaki tüm gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde 

önde gelen ölüm nedeni olmaktadır (Zheng ve ark., 2020) 

1. COVID-19 ve DİYABET MELLİTUS (DM) 

ABD’de toplam nüfusun %17’sini oluşturan 65 yaş ve üzeri kişiler, 

COVID-19 hastaneye yatışların %45’ini, yoğun bakım ünitesi 

girişlerinin %53’ünü, enfeksiyonunun %31’ini ve bu enfeksiyonun 

neden olduğu ölümlerin %80’ini oluşturmaktadır (CDC, 2019).  

Dünya da hastalık ve ölümlerin önde gelen nedenlerin biri de, diğer 

küresel salgın olan diyabet mellitus (DM)’tur. Diyabet mellitus 2019 

verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %9.3’ünü etkileyen, 20-79 
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yaş grubunda görülen kronik bir hastalıktır. Ülkemizde bulaşıcı 

olmayan hastalıklar kaynaklı ölümlerden diyabet mellitus ilk dörtte yer 

alırken, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) Türkiye’de yaklaşık 7 

milyon diyabet hastası olduğunu, toplam yetişkin nüfusun yaklaşık 

%15’ine denk geldiğini belirtmiştir (IDF, 2019). İki salgının bir arada 

yer aldığı günümüzde yapılan çalışmalar diyabeti olmayan kişilerin 

COVID-19 pozitif olma ve ağır pnömoni geçirme oranları diyabet olan 

kişilere daha düşük olduğu bulunmuştur (Guo ve ark., 2020). COVID-

19 pozitif olan 72.314 kişiye yapılan çalışma da diyabetli kişilerin 

mortalite oranı %7.3, ile diyabeti olmayan kişilere göre yaklaşık 3 kat 

(%2.3) daha yüksek bulunmuştur (Wu ve ark., 2020). 

1.1.  COVID-19 ve Diyabet Mellitus Patofizyolojisi 

Kan şekeri yüksekliği diyabet hastalarında mortalite ve morbidite için 

tek başına önemli bir risk faktörüdür. COVID-19’lu diyabet 

hastalarında organ hasarı riski daha da artmıştır. COVID-19’a bağlı 

hastaneye yatırılan ve diyabete ait bir bulgusu olmayan hastalarda, yatış 

süresince hiperglisemisi olanların ölüm oranının arttığı ve hastanede 

kalış süresinin uzadığı bildirilmiştir (Bode ve ark., 2020).  

Diyabet hastası bir kişide hangi tip diyabet olduğundan bağımsız olarak 

infeksiyonlara ve komplikasyonlara yatkınlık vardır. Diyabetiklerde 

bakteriyel ve viral solunum yolu enfeksiyonları nötrofil disfonksiyonu 

ve düzensiz humoral bağışıklık nedeniyle yaygındır. Etkenden 

bağımsız olarak pnömoni artmış morbitide ve mortalite riski vardır 

(Kornum ve ark., 2007) 
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Diyabet ile şiddetli COVID-19 arasında bir ilişki vardır. SARS-CoV-2 

ile enfeksiyon daha yüksek stresi tetikleyerek glukokortikoid ve 

katekolamin salınımına ve dolayısıyla hiperglisemiye ve glisemik 

kontrol kaybına neden olmaktadır (Wang ve ark., 2020). Diyabet 

hastalarında makrofajlar, sitokinler ve T hücresi etkileriyle bağışıklık 

sistemindeki değişiklikler nedeniyle enfeksiyonlara karşı savunma 

yetenekleri bozulmuştur. Lenfosit proliferatif yanıtın inhibisyonu, 

bozulmuş monosit / makrofaj ve nötrofil fonksiyonları, kompleman 

aktivasyon disfonksiyonu ve anormal gecikmiş tip aşırı duyarlılık yanıtı 

da dahil olmak üzere bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir 

(Hussain ve ark., 2020). Oluşan herhangi bir infeksiyon ayrıca 

hiperglisemiye de neden olarak organ hasarını arttırmaktadır. COVID-

19 pozitif diyabetli kişiler diyabet olmayanlara göre ferritin, D-dimer, 

laktat dehidrojenaz (LDH) interlökin-6 (IL-6) ve C- reaktif protein 

seviyeleri yüksek tespit edilmiştir (Guo ve ark., 2020). Lenfosit 

sayısında azalma, nötrofil sayısında artış ve bilgisayarlı tomografi de 

daha yaygın bulgular hastalığın kötü prognozun kriterleridir (Zhu ve 

ark., 2020). 

Antienflamasyon ve antioksidasyonda önemli rol oynayan, böbrekler, 

pankreas, akciğerler gibi birçok organ ve vasküler sistemde bulunan 

anjiotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE 2) diyabetik hastalarda 

azalmıştır. Diyabetik hastalarda bozulan bu süreç COVID-19 ile infekte 

olunması durumunda ciddi akciğer hasarı oluşturarak akut solunum 

sıkıntısı sendromuna neden olmaktadır (Pal ve Bhansali, 2020). Ayrıca 

COVID-19 virüsü ACE 2 enzimine bağlanarak pankreatik adacıklara 
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girmekte, akut beta işlev bozukluğuna yol açarak akut hiperglisemiye 

de neden olabilmektedir (Guo ve ark., 2020). Bu durum diyabeti 

olmayan COVID-19 pozitif kişilerde görülen hiperglisemi nedenini de 

açıklamaktadır (Yang ve ark., 2009).  

Tip 2 diyabetli birçok hasta obezdir ve obezite enfeksiyon için ciddi bir 

risk faktörüdür. Obezite sitokin fırtınasına neden olarak COVID 19 

pozitif diyabetik kişilerde kötü bir enfeksiyon tablosuna neden olur. 

Sitokin fırtınası insülin direnci arttırarak glisemik durumu kötüleştirir 

(Kassir, 2020). Yapılan bir çalışmada beden kitle indeksinin diyabetli 

kişilerde COVID-19 şiddeti ve hastaneye yatış için bağımsız bir 

değişken olduğu bulunmuştur (Cariou ve ark., 2020). 

1.2.  COVID-19 ve Diyabet Mellitus Yönetimi 

Diyabet hastalarında kan şekerinin kontrolü enfeksiyonun kontrolü ve 

şiddetinin azaltılmasında önemlidir. İyi glisemik kontrol pnömoni 

riskini azaltacak, mortalite oranını düşürecektir (Kutlutürk, 2020).  

Diyabetik COVID-19 pozitif kişilerde HbA1C <%7.5 düzeylerinde 

olması hastalığın prognozunu olumlu etkileyerek daha kısa süreli 

hastane yatışını ve mortalite oranının azalmasını sağlamaktadır (Bode 

ve ark., 2020). Bu kişiler ayrıca diyabetik ketoasidoz tehlikesi altında 

oldukları için de kan şekeri izlemi sıkı bir şekilde yapılmalıdır (Ma ve 

Ran, 2020). 

Diyabetli olgularda her zaman olduğu gibi en iyi HbA1C sağlanmalı, 

özellikle karantina dönemlerinde uygun hayat tarzı değişiklikleri ve 
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uygun tıbbi beslenme alışkanlıkları planlanmalıdır. Genel hijyen 

önerileri ve maske kullanımı konusunda özellikle dikkatli olmaları 

konusunda hastalar bilinçlendirilmelidir (Ma ve Ran, 2020). Diyabetli 

kişiler psikolojik sıkıntıya, kaygıya ve depresyona meyillidir. COVID-

19 gibi stresli bir dönem sosyal izolasyon ve fiziksel aktivite eksikliği 

gibi etkenler bireylerin yaşam kalitesini düşürebilir ve glisemi 

yönetimini etkileyebilir. Bu nedenle psikolojik destek ve yardım 

pandemi döneminde çok önemlidir (Kutlutürk, 2020). 

Komorbiditesi olan diyabet hastalarının sosyal izolasyon ve diğer 

önleyici tedbirleri uymaları çok önemlidir. Yeterli protein alımı için 

beslenme uzmanlarından danışmanlık hizmeti alınmalı, gerekirse 

vitamin ve mineral eksikliği giderilmelidir. Tip 1 diyabetli hastalarda 

hiperglisemi gelişirse idrarda keton ölçümü yapılmalı, dehidrate 

bırakacak antihperglisemik ilaçların kullanımında dikkatli olunmalıdır. 

Yaklaşık 2.500 mL/gün olacak şekilde hidrasyon sağlanmalı, düzenli 

fiziksel aktivite sürdürülmelidir. Rutin kontroller ertelenmeli, evde 

takip edilmeli, kan şekeri sonuçları sağlık personellerine iletilerek ilaç 

ve insülin dozları ayarlanmaya çalışılmalıdır. Eğer kişide >300 mg/dL 

kan şekeri, görme keskinliğinde azalma, Akut Koroner şüphesi 

oluşturacak semptomlar, diyabetik ayak gelişimi söz konusu ise 

mutlaka hastaneye başvurması gerektiği belirtilmelidir (Türk Diyabet 

Vakfı, 2020; Oğuz ve Fidan, 2020; Hartmann-Boyce ve ark., 2020). 
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2. COVID-19 ve HİPERTANSİYON (HT) 

COVID-19 ile ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalarda en sık 

komorbidite olarak hipertansiyon (HT) görülmektedir. Zhou ve 

arkadaşlarının COVID-19 tanısı ile yatarak tedavi gören hastaların risk 

faktörlerine baktıkları çalışmada en yaygın komorbiditeler %30 

hipertansiyon, %19 diyabettir (Zhou ve ark., 2020). Türkiye’de yapılan 

çalışmada ise COVID-19 tanılı hastalar arasında en sık görülen kronik 

hastalık %47.2 ile hipertansiyondur (Altuntaş ve ark., 2021). Wu ve 

arkadaşlarının COVID-19 hastalarında yapmış oldukları kohort 

çalışmasında ise akut solunum sıkıntısı sendromu gelişmesine neden 

olan en sık komorbiditeler arasında %27 ile hipertansiyon birinci 

sıradadır (Wu ve ark., 2020). Yoğun bakım ünitesine yatış veya 

mekanik ventilasyon gerektiren veya ölen hastaların %35.8'inde 

hipertansiyon vardır (Guan ve ark., 2020). COVID-19 pozitif ve şiddetli 

semptomları olan hastaların hipertansif olma olasılığı, şiddetli 

semptomları olmayan ya da yoğun bakım ünitesinde olmayan hastalara 

kıyasla iki kat daha fazladır (Li ve ark., 2020). 

2.1. COVID-19 ve Hipertansiyon Patofizyolojisi 

Elektrolit dengesini ve tansiyonu düzenlemede önemli görevi olan 

Renin-Anjiotensin Sistemi (RAS) akciğer ve böbreklerin görevlerini 

etkileyen önemli bir mekanizmaya sahiptir. Renin böbrekte 

jukstaglomerüler hücrelerden salınır ve karaciğerden plazmaya verilen 

anjiyotensinojenin anjiyotensin-I’e çevirilmesi sağlar. Buda 

anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) tarafından anjiyotensin-II’ye 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 193 

 

yıkılır. Anjiyotensin II sempatik sinir sistemini aktive ederek, 

vazokonstriksiyona neden olur, kan basıncını arttırır ve kardiyak 

hipertrofiye yol açar (Babalık, 2005). Vücutta RAS’a karşı 

kompansasyon mekanizması ise kalp, akciğerler, böbrekler, 

bağırsaklar, testisler de bulunan Anjiyotensin dönüştürücü enzim 

2 (ACE2)’dir. ACE2, vakontriksiyon etkisi olan anjiyotensin 

II hormonunun anjiyotensin (1-7)'ye hidrolizini hızlandırarak kan 

basıncının düşmesini sağlar. Ayrıca nitrik oksit salınımı ve barorefleks 

duyarlılığı ile kalp, böbrek gibi organlarda doku hasarına karşı 

koruyucu etkisi vardır (Taşkaldıran ve Bayraktaroğlu, 2020). 

ACE2 anjiyotensin-II miktarını azaltıp ve anjiyotensin (1-7)'yi 

arttırarak anjiyotensin dönüştürücü enzimin (ACE) aktivitesi karşı 

koyması sayesinde kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde umut 

verici bir ilaç olarak kullanılmaktadır (Babalık, 2005). SARS-CoV-2 

virüsü ACE2 reseptörüne kolayca bağlanmaktadır. ACE2’ye bağlanan 

virüs hücre içine alınarak hücrede replikasyonu başlatmakta ve kişinin 

yaşına, bağışıklık sistemine göre enfeksiyon süreci gelişmektedir. 

Hipertansiyon tedavisinde sıklıkla kullanılan anjiyotensin dönüştürücü 

enzim (ACE) inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerleri 

kullanılmaktadır. Bu ilaçlar ile tedavi edilen hipertansiyon hastalarında 

ACE2 ekpsresyonu artırarak COVID-19 enfeksiyonunun pozitifliğini 

kolaylaştırmakta, hastalığın ciddiyeti ve ölüm riskini arttırabileceğine 

yönelik çalışmalar mevcuttur (Schiffrin ve ark., 2020). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Anjiyotensin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Anjiyotensin
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anjiyotensin_(1-7)&action=edit&redlink=1
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COVID-19 nedeniyle hastalarda kardiyovasküler sekel, artmış serum 

troponinleri ile kanıtlanan miyokardiyal iskemi ve iskemik olmayan 

miyokardit vakaları da izlenmektedir (Yaddanapudi, 2020). 

2.2.COVID-19 ve Hipertansiyon Yönetimi 

Hipertansiyonun COVID-19'un sonuçlarıyla ilişkili olduğuna veya 

COVID-19 salgını sırasında anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) 

inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanımının 

zararlı veya bu nedenle yararlı olduğuna dair henüz bir kanıt yoktur. Bu 

ajanların kullanımı kan basıncının kontrolü için sürdürülmeli ve en 

azından şu anda mevcut kanıtlara dayanarak kesilmemelidir (Schiffrin 

ve ark., 2020). Eğer hasta yeterince sıvı alamıyorsa, ishal kusma ve 

düşük kan basıncı var ise akut böbrek hasarı riskini azaltmak için ACE 

ve ARB ilaçları kesilmelidir (Kulkarni ve ark., 2020). 

Yeni tanı konmuş hipertansif hastalar için, etnik köken veya yaşa 

bakılmaksızın tüm y hastalarda birinci basamak tedavi olarak kalsiyum 

kanal blokerlerinin başlatılması önerilmektedir (Kulkarni ve ark., 

2020). Hasta evde düzenli tansiyon takibini yapmalı, el yıkama sosyal 

mesafe ve uygun izolasyon protokollerini uygulamalıdır. Derin ven 

trombozunu önlemek için fiziksel aktivite konusunda hastalar 

desteklenmelidir. Sağlıklı beslenmek, alkol alımını kısıtlamak, iyi uyku 

ve sigarayı bırakmak kardiyovasküler hastalıkların kontrolünü 

sağlamada önemli hayat değişiklikleridir (Sofulu ve ark., 2020). 
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3. COVID-19 ve KANSER 

Pandemi süresince kanser hastaları hem hastalıkları hem de zayıflamış 

bağışıklıkları nedeniyle oldukça duyarlıdırlar. Birçoğu yaşlı olan kanser 

hastaları pandemi dönemi tedavilerinin devam etmeleri nedeniyle 

hastane kontrollerini erteleyememekte bu da enfekte insanlarla temas 

riskini arttırmaktadır (Jindal ve ark., 2020). Kanseri olmayan COVID-

19 hastalarında kanser olan hastalara göre mekanik ventilasyon ihtiyaçı, 

yoğun bakıma yatışı ve ölüm oranının daha düşük olduğu rapor 

edilmiştir (Liang ve ark., 2020). 

İngiltere de kanserli hastalarda COVID-19'un en büyük prospektif veri 

tabanını sağlamak için  Birleşik Krallık Koronavirüs Kanser İzleme 

Projesi başlatılmıştır. Bu projede yer alan kanser olan ve semptomatik 

COVID-19 tanısı alan 800 hastanın tedavi süreçleri takip edilmiştir. Bu 

çalışmaya göre 800 hastanın %52’si COVID-19’u hafif bir şekilde 

geçirir iken, %28 ölmüştür. Çalışmada hastalığın ölüm riskini 

belirleyen faktörler arasında ilerleyen hasta yaşı, cinsiyeti (erkek), 

hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık varlığının anlamlı derecede 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Lennard ve ark., 2020). 

Kanser hastalarının kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi operasyon 

gibi malignite tedavileri, bağışıklık sistemlerini baskılayarak COVID-

19’un ciddi komplikasyonlarına karşı duyarlılıklarını arttırmaktadır. 

COVID-19 tanısı almadan 30 gün önce kemoterapi ya da ameliyat 

olmuş kanser hastaları, kemoterapi ya da ameliyat olmamış hastalara 

göre daha şiddetli bir hastalık süreci geçirmektedirler (Liang ve ark., 

https://ukcoronaviruscancermonitoring.com/
https://ukcoronaviruscancermonitoring.com/
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2020). COVID-19 tanısı almış 105 kanser hastası incelendiğinde 

%20.95’i akciğer kanseri, %12.38’si gastrointestinal kanser, %10.48’i 

meme kanseri, %10.48’i tiroid kanseri, %8.57’si hematolojik kanser 

olduğu tespit edilmiştir. Akciğer, metastatik kanser ve hematolojik 

kanseri olan en şiddetli komplikasyonlar gözlemlenirken, metastatik 

olmayan kanser hastalarının, kanser olmayan COVID-19 hastalarına 

göre daha ciddi komplikasyonlar yaşadıkları tespit edilmiştir (Dai ve 

ark., 2020). 

3.1. COVID-19 ve Kanser Patofizyolojisi 

SARS-COV-2 virüsü ACE2 reseptörüne kolayca bağlanarak 

akciğerlere tutunmakta ve yüksek oranda pnömoniye neden olmaktadır. 

Kanser türlerinde farklı bağışıklık hücrelerinin klinik etkisinin 

sistematik olarak değerlendirildiği TİMER (Tumor Immune Estimation 

Resource) sonuçlarına göre; özefagus kanseri, akciğer kanseri, rahim 

kanserinde, prostat kanserinde ACE2 ekspresyon düzeyleri yüksek 

bulunmuştur. Bu kanserleri olan hastaların COVID-19 bulaş riskleri 

daha yüksektir (Karataş ve Tunçdemir, 2021). Ayrıca COVID 

sürecinde görülen sitokin fırtınası inflamatuvar reaksiyonların 

artmasına ve interlökin-6 aşırı sentezlenerek rahim kanseri riskini de 

arttırmaktadır (Zhang ve ark., 2020a). Akciğer kanserli hastalar akciğer 

rezervleri daha düşük, solunum fonksiyonlarında bozukluk ve fazla 

sayıda eşlik eden komorbiditeleri nedeniyle diğer kanser türlerine göre 

akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği açısından daha riskli bir 

gruptur (Zhang ve ark., 2020b). 
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COVID-19’un klinik bulguları akciğer kanseri semptomlarına 

benzediği için COVID-19 erken tanımlamak ve teşhis etmek zordur. 

Akciğer kanseri olan hastalarda görülen öksürük, balgam, nefes darlığı, 

ateş gibi semptomlar COVID-19 pnömonisi ile de ilişkili 

semptomlardır (Al-Quteimat ve Amer, 2020). Radyolojik olarak da 

toraks tomografisinde tek taraflı ya da bilateral infiltratlar ile başvuran 

akciğer kanseri hastalarda bulunmaktadır. COVID hastalarının da 

radyolojik görüntüleri incelendiğinde bilateral yamalı infiltratlar ve 

buzlu cam dansiteleri görülmektedir (Xu ve ark., 2020). Hastaların 

ayrıntılı öykülerini ve semptomlarını sorgulamak önemlidir. Son ateş 

öyküsü, epidemik bölgeye seyahat ya da seyahat eden kişi ile temas 

varlığı araştırılmalıdır. Ayrıca C-reaktif protein, karaciğer ve böbrek 

fonksiyonları, D-dimer, kan tahlilleri, kreatin kinaz, laktat dehidrojenaz 

bakılmalıdır. Ayrıntılı incelemeler sonrası, histopatolojik analizler ve 

pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi tanı yöntemleri 

uygulanmalıdır. Akciğer kanseri ön tanısı ile muayene edilen ve 

COVID-19 şüphesi olan hastalarda erken teşhis önemli bir konudur 

(Akyol ve Kömürcüoğlu, 2020). 

3.2.COVID-19 ve Kanser Yönetimi 

Pandemi süresince akciğer kanserli hastaların yaşamış oldukları en 

büyük sorun tedavilerinde gecikme olmasıdır. Sağlık hizmetlerinden 

yeterince yararlanamadıkları için kanserin prognozunun ve tümörün 

malignitesinin ilerlemesine karşı, COVID-19 gibi yaşamı tehdit eden 

bir enfeksiyon riski ile mücadele etmektedirler (Akyol ve 

Kömürcüoğlu, 2020). Erken evre kanser tanılarında COVID-19 riskine 
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rağmen adjuvan kemoterapi ve küratif kemoterapi tedavisi alan 

hastaların tedavilerine devam edilmelidir. Fakat hasta tedaviden önceki 

en az 14 gün süresince kendini izole etmeli, bu dönem de öksürük ve 

ateş takibi yapmalıdır. Hasta ve aileleri için daha güçlü kişisel koruma 

tavsiye edilmelidir. Eğer hastalar da herhangi bir aktif enfeksiyon 

bulgusu oluşur ise kemoterapi ertelenmeli, karantina kuralları 

uygulanmalıdır. Tedavi alacağı hastane mümkünse bulunduğu şehirde, 

temiz hastane statüsünde, COVID vakası içermeyen, deneyimli ve 

COVID-19 teması olmayan sağlık personeli tarafından tedavisi 

verilmelidir (Jindal ve ark., 2020). 

Kanser hastalarının olabildiğince evde bakımı tedavisi yapılmalıdır. 

Hastane ziyaretleri yerine telefon görüşmelerinin yanı sıra, ilaç 

uygulamaları öncesi sonrası alınan kan analizleri evden alınarak izlem 

süreci takip edilmeli, ilaçları mümkünse oral ilaçlar ile değiştirilmelidir. 

Ülke ya da şehir dışına çıkmaktan kaçınılmalı, hastaya refakat eden kişi 

sadece sabit bir kişi olmalıdır. Hem hastalar hem de bakım verenleri 

başta el yıkama olmak üzere kişisel korunma önlemlerine azami ölçüde 

dikkat etmelidir (Kebudi, 2020). Hastalar ve refakatçileri tıbbi cerrahi 

maskeleri doğru şekilde giymeli, diğer hastalar ve aile üyeleri ile 

iletişimi azaltmalıdır. Bulunduğu ortamlarda mesafeyi koruyarak 

hareket edilmeli, başkalarına ait eşya ve yataklarına dokunulmamalıdır. 

Hastaları en üst düzeyde korumak ve salgını önlemek için 

bireyselleştirilmiş yönetim uygulanmalıdır (Xu ve ark., 2020). 
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4.COVID-19 ve KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER 

HASTALIĞI (KOAH) 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Kronik Obstruktif Akciğer 

Hastalığı (KOAH) 2016 yılında dünya çapında üçüncü önde gelen ölüm 

nedeni ile başlıca halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir 

(WHO,2018). COVID-19 için risk faktörleri gibi görünen kronik 

solunum hastalıklarının yaygınlıkları tartışmalıdır. Asya’da COVID-19 

nedeniyle hastanede yatan 3.403 hastada KOAH oranı %0.95 olarak 

tespit edilmiştir (Emami ve ark., 2020).  New York City'de COVID-19 

nedeniyle hastaneye yatırılan 393 hasta arasında KOAH'lı hasta 

oranı%5.1 iken, diğer komorbiditeler çok daha sık (%50 HT, %25 DM) 

bulunmuştur (Goyal ve ark., 2020).  

KOAH gelişiminde en büyük çevresel faktör sigara içmektir. Sigara 

içenlerin% 15 ila% 50'si KOAH gelişir iken, KOAH tanısı alan 

hastaların % 80-% 90'ı sigara içen veya eski sigara içen kişilerdir 

(Olloquegui, 2020).  

KOAH hastasının sahip olduğu fizyolojik değişiklikler, bağışıklık 

tepkisi veya SARS-COV 2'ye karşı kullanılan ilaçlar, kronik 

iltihaplanma, nefes darlığı ve kortikosteroidler gibi bağışıklık sistemini 

baskılayıcı ilaçların kullanımı COVID hastaları üzerinde büyük bir 

etkiye sahip olabilir (Bouazza ve ark., 2021). 2002 hastayı kapsayan bir 

sistematik derleme sonuçlarına göre KOAH’ın eşlik ettiği COVID-19 

pozitif hastalarda şiddetli hastalık riski dört katına, sigara içenlerde bu 

riskin iki katına çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu hasta grubunda 
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mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite de anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak KOAH ve aktif sigara 

içiciliği COVID-19’un daha kötü bir prognoz göstermesine neden 

olmaktadır. (Zhao ve ark., 2020). 

4.1. COVID-19 ve KOAH Patofizyolojisi 

KOAH hastasının uzun süre sigara içme, zararlı partikül ve gazlara 

maruz kalma öyküsü nedeniyle pulmoner savunması bozulmuştur. 

Sigara içilmesi ya da maruz kalınması akciğer dokusunda inflamasyona 

neden olarak mukozal iflamasyon ve tümör nekroz faktör alfanın 

ifadesini arttırır. Epitelyal hücrelerde geçirgenliği arttırırarak, mukusun 

aşırı artışı ile mukosilier temizliği bozmaktadır (Strzelak ve ark., 2018) 

Sigara içen ve içmeyenlerin havayolu örneklerini karşılaştırılmış, sigara 

içenlerde daha yüksek ACE2 ekspresyonu saptamışlardır, bu da sigara 

içenleri SARS COV-2’ye daha duyarlı olduğunu göstermektedir (Cai, 

2020). 

Hücrelere giriş için anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE-2) kullanan 

SARS-CoV-2 virüsüne, ACE-2 düzeyinin fazla olduğu nazal mukoza, 

bronşlar ve akciğer parankimi daha duyarlıdır. Bu nedenle solunum 

sistemi, hastalıktan sıklıkla etkilenmektedir.  KOAH hastalarının küçük 

hava yolu epitelinde SARS-CoV-2 reseptörü olan anjiyotensin 

dönüştürücü enzim 2'nin (ACE-2) daha yüksek ekspresyonu 

bildirilmiştir ve ACE-2 gen ekspresyonu ile %1 FEV1 arasında anlamlı 

bir ters ilişki vardır (Deslee ve ark., 2020). Sitokin düzeyleri ve 

interlökin (IL) -6, laktat dehidrojenaz,  nötrofil / lenfosit oranı, D-dimer 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 201 

 

gibi biyolojik parametrelerin yüksek olması COVID’in şiddetli 

geçireceğini göstermektedir. IL-6’nın artmış serum seviyesi karaciğeri 

etkiler ve CRP ile fibrinojen üretimini arttırır. Artmış CRP ve fibrinojen 

konsantrasyonları, KOAH hastalarında daha fazla alevlenme ve daha 

yüksek mortalite oranına neden olmaktadır. Hastalık seyrinde solunum 

bozukluklarının da esas nedeni akciğer dokusunda büyük ölçüde 

makrofaj ve granülositlerin görülmesidir (Bouazza ve ark., 2021).  

4.2. COVID-19 ve KOAH Yönetimi 

KOAH hastalarında semptomlar iyi kontrol edildiğinde ve akciğer 

fonksiyonundaki bozulma en aza indirildiğinde "stabil" bir KOAH 

durumu tanımlanırken, "kararsız" KOAH'ı yönetmek (hastalarda sık 

veya şiddetli alevlenmeler olduğunda) daha zor olabilir. KOAH’lı 

hastanın pandemi döneminde stabilizasyonu önemlidir (Rutkowski, 

2021). Hasta eğer stabil is olduğu tedaviye devam edilmesi, inhale 

kortikosteroid kullanıyor ise kullanmaya devam etmesi, kesilmesi 

önceden planlanmışsa ertelemenin daha uygun olduğu söylenmektedir 

(NICE, 2020).  

Ciddi alevlenmeler mortalitede önemli bir artışla ilişkilidir, ayrıca 

büyük bir ekonomik yük, acil servise ve hastaneye yatış ile 

sonuçlanabildiği için alevlenmelerin önlenmesi KOAH yönetiminde 

anahtar hedeflerden biridir. Hastalar tarafından risk faktörlerinin 

ortadan kaldırılmasının zorunlu unsuru sigarayı bırakmaktır. Hastalar 

ilk aşamada kendi kendine tedavi konusunda eğitilmeli, inhaler tekniği, 

nefes darlığı durumunda yapılması gerekenler konusunda 
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bilgilendirilmelidir. Stabil KOAH’lı hastalar için pulmoner 

rehabilitasyon önerilir iken, kararsız KOAH hastaları için farmakolojik 

odaklı tedavi yöntemleri önerilmektedir. KOAH tedavisinin temel 

bileşeni olan pulmoner rehabilitasyon, akciğer fonksiyonu, solunum 

kas gücü ve yaşam kalitesi üzernde olumlu etkisi olan egzersiz 

kapasitesini arttıran bir uygulamadır. Pulmoner rehabilitasyon 

uygulamaları beslenme desteği, sigara bıraktırma, psikososyal destek, 

iş uğraş terapisi, solunum ve fiziksel egzersiz eğitimi, nefes alıp verme 

tekniklerini içermektedir (Rutkowski, 2021). 

COVID-19 pozitif hastalarda akut dönemde pulmoner rehabilitasyon 

yapılması hastanın hemodinamisi, sağlık personelinin güvenliği dikkate 

alınarak karar verilmelidir. Bilinci açık, mekanik ventilatöre bağlı 

olmayan hastalarda tek seans olarak verilebilir. Fakat COVID-19 akut 

evresinde havayolu temizleme teknikleri solunum yükü ve dispneyi 

arttırıp, pnömoniyi kötüleştirebileceğinden önerilmemektedir. Hasta 

taburcu olduktan bir ay sonra kaybedilen performansı geri kazanmak 

için ev programı veya tele-rehabilitasyon şeklinde pulmoner 

rehabilitasyona başlanabilir (Güzel ve Başaran, 2020). 

Hastalarda iyileşme başladığında yatak içi, yatak kenarında oturma 

daha sonra ayakta dik durma ve yürüme aktivitelerine geçilebilir. Hasta 

10 saniye yardım almadan ayakta durabiliyorsa, 3 kez yataktan 

kalkabilir ise transfer egzersizlerine başlanabilir. Hastanın 

hemodinamisi bozulduğu an tedaviye son verilmelidir. Sadece bir 

haftalık yatak istirahati bile %20 kas kaybına neden olduğu için 
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karantina döneminde bile eğer hastanın durumu iyi ise hareketsiz 

kalmaması önerilmektedir (Sarıkaya, 2020). 

Hastalar sağlıklı diyet ile beslenmeli, grip ve pnömokok aşıları 

yapılmalı, fazla sekresyon olabileceği için bu egzersizlere ağırlık 

verilmelidir. KOAH hastalarında egzersiz sırasında hipoksemi gelişme 

riski yüksek olduğu için oksijen desteği de sağlanmalıdır. Oksijen 

tedavisi enfeksiyon bulaş riski taşıdığı için nazal kanül yerine maske ile 

uygulanmalıdır. Oksijen düzeyini takip etmek için bu sırada mutlaka 

O2 saturasyonu da takip edilmelidir (Güzel ve Başaran, 2020). 

KOAH'lı hastalar, mümkün olduğunca evde kalmalıdır. Evden 

ayrılması gerekiyorsa mesafeye dikkat ederek, en az 1 metre uzaklıkta 

hareket etmelidir. Hastalar ellerini sık sık 20 saniye boyunca sabun ve 

suyla yıkamalı veya en az% 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı 

kullanmalıdır. Tek kullanımlık tıbbi veya cerrahi maske kullanmalıdır. 

N95 ya da benzeri maskeler karbondioksit tutulumuna neden 

olabileceği için önerilmemektedir. Pandemi döneminde viral bulaşın en 

aza indirilmesi için hastalarda nebülizatör kullanımından kaçınılmalı ve 

inhaler tedavi tercih edilmelidir (Bhutani ve ark., 2020). 
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GİRİŞ 

Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde 31 Aralık 2019 tarihinde ortaya 

çıkan SARS korona virüs 2’nin (SARS-CoV-2) virüsünün neden 

olduğu korona virüs hastalığı (COVID-19) salgını meydana geldi. 

Çin’in diğer bölgeleri ve dünya çapına hızla yayıldı. Dünya Sağlık 

Örgütü, COVID-19 salgının 30 Ocak 2020 itibariyle ‘Uluslararası 

Boyutta Halk Salgını’ acil durumu olarak belirlemiş, daha sonra mevcut 

durumda COVID-19 vaka sayılarının artması, virüsün hızla yayılması 

nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde salgını pandemi olarak tanımlamıştır. 

Türkiye Cumhuriyet’inde ise hastanelerdeki mevcut yoğun iş yükünü 

azaltmak, hastanelerdeki klinikleri ve yoğun bakım ünitelerini kritik 

hastalar için planlamak, elektif acil olmayan cerrahi işlemleri ileri bir 

tarihe ertelenmesi fakat acil travmatik cerrahi durumlar ve acil 

onkolojik cerrahiler için uygun tedbirler çerçevesinde devam edilmesi 

kararı alınmıştı. 

COVID-19’un hastalık süreci uzundur ve korona virüs kuluçka 

süresinde bile oldukça bulaşıcıdır. Korona virüs için inkubasyon süresi 

ortalama 5,2 gün ile 14 güne ulaşır. Tüm hastalarda 12,5 gün içinde bir 

veya daha fazla semptomatik bulgular ortaya çıkma olasılığı yüksektir 

(Liu ve ark, 2020; Bai ve ark., 2020) 

COVID-19 Klinik Tanı 

COVID-19’un en yaygın belirtisi ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, 

miyalji, yorgunluk, gastrointestinal semptomlar ve radyolojik 

bulgularla ortaya çıkan pnömoni tablosuydu. Hastalığın ilerlemiş 
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olduğu vakalarda meydana gelen komplikasyonlar Akut Respiratuar 

Distres Sendromu ( ARDS), aritmi, şok, akut kardiyak hasarlanma, 

sekonder enfeksiyonlar, akut böbrek yetmezliği ve ölüm meydana 

gelebilir (Wang ve ark., 2020; Huang ve ark., 2020). 

COVID-19 hastalığında ilk başlangıç döneminde WBC (beyaz küre) 

sayışı normal olabilirken, yaygın labaratuar bulguları arasında 

lenfopeni ve lökopeni bulunur. Bazı COVID-19 vakalarında yüksek 

düzeyde laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), alanin 

aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST)bulunabilir. 

Ayrıca COVID-19 hastalarında lenfopeni bu hastalığın temel bir 

özelliği olarak kabul edilmektedir. Hastaların yaklaşık %30 ‘unda 

anormal düzeyde yüksek D-dimer düzeyi bulunmaktadır. Yine 

hastaların birçoğunda C-reaktif protein (CRP) yüksek olup, serum 

prolaktin düzeyi normal olabilir (Li ve ark., 2020; Huang ve ark., 2020; 

Zhong ve ark. 2020). 

COVID-19 hastalarında toraks bilgisayarlı tomografi görüntülemesi, 

hastalığın klinik düzeyle ilgili bulguları (hafif, orta, ağır) yansıtır. Hafif 

vakalarda anormal toraks BT bulgusu yokken, klinik olarak orta 

düzeyde olan vaklarda esas olarak pulmoner nodül veya nodülü 

çevreleyen buzlu cam görüntüsü görülebilir. Klinik olarak ağır 

vakalarda toraks BT’ de buzlu cam değişiklikleri gösterirken, bu 

dönemde hastaların %95’ inden fazlasında birden fazla lezyon 

görülebilir (Zhong ve ark., 2020). 
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COVID-19 düşünülen hastalarda eş zamanlı yapılan reverztranskriptaz 

polimeraz zincir reaksiyon (rRT-PCR) kullanılarak viral RNA’sı 

saptanır ve bu test klinik tanıyı doğrulamak için önemlidir. COVID-19 

teşhisi için hem üst hem de alt solunum yolu örneklerinin alınması 

önerilir. Bronkoalveolar lavaj sıvısı örneği %93 oranında yüksek 

pozitifliğe sahipken, balgamda ise %72 oranında pozitiflik görülür. 

Burun sürüntüsünde %63, orofaaringeal sürüntü örneğinde ise %32 

pozitiflik görülür (Wang ve ark., 2020; Cheng ve ark., 2004). 

Cerrahi müdahale için uygun olan tüm hastalar COVID-19 enfeksiyonu 

olma olasılıklarına göre enfekte olmayan hastalar, asemptomatik 

taşıyıcılar ve semptomatik hastalar olarak 3‘e ayrılabilir. Tüm cerrahi 

hastaların asemptomatik olsalar bile ameliyat öncesi sağlık durumları 

araştırılması önerilir. PCR’ın mevcut olmadığı acil ve yaşamı tehdit 

eden durumlarda, tüm hastalarım COVID-19 hastası olduğu gibi 

düşünülebilir ve enfekte hastaya benzer şekilde cerrahiye hazırlık 

yapılmalıdır. 

COVID-19 hastalığı nörolojik belirtilere neden olduğu bilinmektedir. 

COVID-19 ile serebrovasküler hastalık ile arasında kötü sonuçlar ile 

ilişkilendirilebilir (Aggarwal  ve ark., 2020; Pranata veark., 2020). 

COVID-19 hastalarında yapılan geriye dönük bir araştırmada hastaların 

yaklaşık %36 ‘sında  nörolojik belirtilere sebep olduğu gösterdi, 

bunlarda bir kısmı iskemik beyin hasarı, bir kısmında beyin kanaması 

tanısı aldı (Mao ve ark., 2020). 
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Korona virüs ailesi dahil olmak üzere enfeksiyonların neden olduğu 

hastalarda intrakranial kanamaların olduğu bildirilmiştir. Rothsteur ark. 

yaptıkları bir çalışmada 844 COVID-19 hastadan 8’ inde  intraserebral 

kanama tespit edilmiştir (Rothstein ve ark., 2020). Başka bir çalışmada 

COVID-19 ‘lu 33 intraserebral kanamalı hastada travmatik olmayan 

intrserebral kanamlı 11 vaka görülmüştür (Dogra ve ark., 2020). 

Geriye dönük yapılan bir çalışmada intrakranial kanamlı COVID-19’lu 

hastalarda yaş ve cinsiyet dağılımı arasında hastaların çoğu erkek 

olduğu (%65,8), yaş aralığında 31 ile 78 arasında olmakla birlikte, 

sadece %16’sı 50 yaş altıdaydı. Yine bu çalışmada en sık görülen 

intrakranial kanama çeşidi %62,6 oranında intraparankimal kanama, 

bunu %15,6 oranında subaraknoid kanama (SAK), %11,6 oranında 

subdural kanama ve %11,6 oranında intraventriküler kanama takip 

ediyordu. İntraparankimal kanamanın ensık kanama odağı serebral 

loblardır(%93,5). Yine bu çalışmada COVID-19 hastalığı mevcut olup  

intrakranial kanmanın görüldüğü hastalardaki mortalite oranı %48,6 idi 

(Cheruiyot ve ark., 2020). 

Olgu Sunumu 

Araç içi trafik kazası nedeniyle hastanemiz acil servisine getirilen 41 

yaşında erkek hasta, sol taraf kraniyal bölgede travmatik kesi yarası 

mevcut olup genel durum kötü, şuur bozuk oryantasyon sağlanamayan, 

ekstremiteleri spontan hareketli olan, ışık refleksi bilateral izokorik, 

kardiyovasküler sistem muayenesi ritmik ve doğal, spinal muayenesi 

haricen doğal motor kuvvet muayenesinde sol tarafta üst ve alt 
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ekstremitede 3/5 olup, glaskow koma skorlaması (GKS) gözler spotan 

açık, ağrıyı lokalize edip, anlamsız sesler çıkaran hastada GKS’si 11 

diğer sistem muayeneleri doğal olup, tansiyon arteriyal 130/80, Nabız 

93, oksijen saturasyonu 90, ateş 37.6, solunum sayısı 24/dk . hastanın 

ilk müdahalesi yapıldıktan sonra rutin kan tetkikleri olan tam kan, 

biyokimya, koagülasyon testleri,hepatit markırları, sedimantasyon ve 

CRP istenip, acil radyolojik işlem olan beyin ve toraks bilgisayarlı 

tomografileri çekildi. 

Beyin bilgisayarlı tomografisinde sol taraf kranial bölgede subdural 

hematomu olup sol ventrikül basısı mevcut, toraks bilgisayarlı 

tomografisinde ise büyüğü sağ akciğer alt lob süperiorda yaklaşık 

21.5x20 mm boyutunda plevral tabanlı buzlu cam görünümünde 

pulmoner nodül olmak üzere bilateral akciğerlerde birkaç adet 

pulmoner nodül izlenmişti. Bu radyojik sonuca göre hastanın COVID-

19 mevcudiyetini göstermesi nedeniyle eş zamanlı olarak hastanın 

burun ve orofarinks mukozasında sürüntü yöntemiyle COVID-19 testi 

yapıldı. Cerrahi alınmadan önce hastanın sonuçlarıyla göğüs ve 

enfeksiyon uzmanı tarafından değerlendirildi. 

COVID-19 olduğundan şüphelenilen hastalarda acil cerrahi gerektiren 

vakalarda COVID-19 test sonucunu beklemeden COVID-19 tanılı 

olduğu düşünülerek ameliyat, aile bireylerine bilgi verildikten sonra 

anestezi ekibiyle birlikte hasta acil cerrahiye alınması için hazırlıklar 

başlandı. 
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Cerrahi öncesi hasta yakınlarına operasyonla ilgili ayrıntılı şekilde hem 

sözlü hem de yazılı olarak bilgi verildi ve anlatıldı, ardından birinci 

derece yakınından hastanemizde mevcut olan hasta onam formları 

okumalarını ardından imzalı onamları alındı. 

Hasta acil kliniğinden ameliyathaneye transferi hastanemizin daha önce 

Sağlık Bakanlığının belirlediği çerçeveler doğrultusunda yapıldı. 

COVID-19 pozitif veya yüksek şüpheli hastalar için belirlenmiş olan 

asansörle ve bu hastalar için ayrılmış olan koridorlar aracılığıyla 

talimatlara uygun bir şekilde koruyucu ekipmanlar kullanan hemşire ve 

personelin eşliğinde ameliyathaneye getirildi. Ameliyathanede hastayı 

devralan ekip yine daha önce başhekimlik tarafından belirlemiş olup 

hem sözel hem de yazılı form kullanılarak hasta teslim alındı. 

COVID-19 şüpheli vaka ameliyathanenin daha önce talimatlara uygun 

olacak şekilde tasarlanıp hazırlanan, cerrahi odalarından bağımsız 

konumda bulunan, bekleme odasına hasta alınıp bekletilmeden 

ameliyathanedeki cerrahi odasına alındı. 

Ameliyathane odaları aerosel üreten girişimsel işlemlerin yapıldığı 

yüksek riskli alanlardır. Bu nedenle cerrahi ekip olarak kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanma talimatına uygun bir şekilde ameliyathane 

odasına girmeden dışarda uygulamaya başladık. 

Bunlar sırasıyla; 

- Tek kullanımlık bone, 

- Koruyucu ayakkabı ve üzerine galoş, 
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- El hijyeni sağlayıp N95 maskeleri takılması ( maksimum damlacık 

temas izolasyonunu elde etmek için) 

- Yüz siperliği kullanımı 

Cerrahi ekip olarak talimatlar gereği ilk koruyucu uygulamaları 

yaptıktan sonra cerrahi odaya girmeden önce yıkanma noktasında 

cerrahiye uygun yıkanma işlemini yapıp odaya geçildi. Daha önce 

giyinip hazırlık yapan cerrahi hemşire tarafından cerrahi önlük ve 

biyobariyerli olan tek kullanımlık steril cerrahi eldivenler usulüne 

uygun şekilde giydirildi. 

Pandemi koşullarına uygun olarak anestezi ekibi hastaya anestezi 

uygulayıp cerrahi ekibe teslim ettikten sonra sterilizasyona uygun 

olarak hastanın cerrahi sahası temizliği ve örtünmesi gerçekleştirilip, 

mümkün oldukça tek kullanımlık malzemeyle cerrahimiz başlamıştı. 

Cerrahi sırasında cerrahi odasında minimum personel bulundurup, oda 

kapısı kapalı tutulup hava sirkülasyonunu engelledik. 

Cerrahide planlanan şekilde mevcut olan intrakranial subdural 

kanamayı boşaltıp kanamayı durdurduk, cerrahi sırasında herhangi bir 

komplikasyonla karşılaşmayıp cerrahi sahayı usulüne uygun şekilde 

mevcut sahaya dren koyarak kapattık. Cerrahi bitiminde kişisel 

koruyucu ekipmanlarımızı ameliyat odasında eldiven ve önlükleri 

çıkarıp, el hijyenimizi sağladıktan sonra ameliyat odasının dışında yüz 

siperliğimizi, tek kullanımlık olan bone ve N95 maskemizi çıkardık, bu 

sırada el hijyenimizi kontaminasyonumuzu engellemek için tekrar 

sağladık. 
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Cerrahi sonunda anestezinin kontrolünde hasta uyandırılmadan entübeli 

bir şekilde COVID yoğun bakımına devredildi. Postoperatif takipte 

çekilen kontrol beyin BT’ de cerrahi açıdan herhangi bir patolojiye 

rastlanmadı. Yoğun bakımda takipleri devam edildi, hasta uyanıklığı 

görmek amacıyla 2.gün sedasyonu kesildi. Sonraki günlerde yoğun 

bakım doktorlarıyla birlikte takipte hastanın genel durumunun 

toparlamasıyla bilikte rehabilitasyon süreci açısından hasta servise 

alındı, 15.günde COVID testi negatife döndü, hastanın oksijen 

saturasyonları 90 civarında seyretti. Hasta mevcut durumuyla bir süre 

daha gözlemlendikten sonra öneriler ve tedaviyle taburcu edildi. 

Bu cerrahiye giren cerrah, hemşire, anestezi ekibi ve oda personeli not 

edilip günlük olarak ateş ve klinik takibi yapıldı, herhangi bir COVID-

19 bulgusuna rastlanmadı. 

 

Şekil 1. Hastanın Operasyon Öncesi Beyin Bilgisayarlı Tomografi 

Görüntüleri 
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Şekil 2. Hastanın Cerrahi Sonrası Beyin Bilgisayarlı Tomografi 

Görüntüleri 

 

Şekil 3. Hastanın Operasyon Öncesi Toraks Bilgisayarlı Tomografi 

Görüntüsü 
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Tablo 1. Hastanın Ameliyat Öncesi Labaratuar Sonuçları 
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TARTIŞMA 

Hastaneler COVID-19 salgını açısından yüksek riskli ve buna bağlı 

olarak en iyi yönetilmesi gereken kurumların başında gelmektedir. 

COVID-19 enfeksiyonunda alınması gerek ilk önlem sağlık çalışanların 

korunmasıdır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığınca COVID-19  ’Kişisel 

Koruyucu Ekipman Giyme Çıkarma Talimatı’ yayınlanmıştır (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Beyin cerrahileri açısından COVID-19 salgını mevcut durumun 

ciddiyeti nedeniyle kısa bir süre içerisinde cerrahi uygulama kriterlerini 

değiştirmiş, yeni bir bakış kazandırmıştır. Bu son derece bulaşıcı 

hastalıkla mücadele için esasen tüm hastanelerde hastane kaynakların 

yönlendirilmesi ve tüm seçmeli prosüdürlerin iptalini gerektirdi. 

Böylece hasta yönetiminde ve ameliyatların seçiminde radikal 

değişiklikler meydana geldi. COVID-19 salgını hem tıbbi hemde 

cerrahi olmak üzere hastane düzeyinde bakım gerektiren hastaların 

tedavisinde zorluklar sağlar. Bunu orta ve ileri yaşta olması ve ek olarak 

kronik hastalıkların eşlik etmesiydi. 

COVID-19 hastaların intrakranial kanama gelişmesinde SARS-COV-2 

virüsün rolü mevcuttur. Bu hastaların büyük çoğunluğu vasküler 

değişiklikler olup ileri yaş, erkek hasta, hipertansiyon ve diabetus 

mellitus gibi önceden mevcut olan hastalıklara bağlı olarak kullanılan 

antikoagülan ilaçlar intrakranial kanama için risk faktörleriydi 

(Boehme ve ark., 2017; An ve ark., 2017). Bununla birlikte, hastaların 

bazılarında önce intrakranial kanama oluşumunu sağlayacak bilinen bir 
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hastalığı ve risk faktörü yoktur (Al Saiegh  ve ark., 2000; Al-olama ve 

ark., 2020). 

Yapılan bir çalışmada COVID-19 hastalarında kan basıncı değişilikleri 

dikkat çekiciydi. Bu çalışmada daha önce hipertansiyon öyküsü 

olmayan hastalarda bile, pulmoner fonksiyonlarda bozulma ile birlikte 

sistemik kan basıncında artış gösterildi (Vicenzi ve ark., 2020). 

Başka bir çalışmada da COVID-19 hastalarında görülen sitokin fırtınası 

yani IL-1, IL-6, TNF-alfa gibi proinflamatuar sitokinlerde yükselme 

vasküler duvar bütünlüğü kaybına, rüptürüne ve kanama riskinin 

artmasına neden olabileceği öngörülmektedir (Thompson ve ark., 

1996). Sitokinler ayrıca pıhtılaşma basamaklarını aktive ederek arteryel 

duvar hipoksisine neden olup, vasküler bütünlüğünü bozarak duvar 

rüptürüne ve böylece kanamalara neden olabilir (Martin ve ark., 1991). 

İntrakraniyal kanama gelişen COVID-19’lu hastalarda %49 mortalite 

oranının varlığı hastalığın kötü sonuçlar doğurduğunu gösterir. Bizim 

cerrahimizden sonra hasta önerilerle bir süre sonra taburcu edildi. 

Sonuç olarak; COVID-19 hastalarında nispeten nadir olmasına rağmen 

intrakraniyal kanama yüksek bir mortalite oranı ile ilişkilidir. Özelikle 

komorbid durumları olan ve antikoagülan tedavisi alan intrakraniyal 

kanama gelişme riski taşıyan bu tür kişilerde, COVID-19 hastalığının 

erken tespiti mortaliteyi azaltmakta ve tedavi başarısını artırmaktadır. 

COVID-19 enfeksiyonu geçirdiği mutasyonlarla hızla yayılması, sağlık 

ve sosyal problemler oluşturması nedeniyle, cerrahiler öncesi ve 
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sonrasında mevcut yayınlanmış bilimsel protokollere ve rehberlik 

uygulamalarına uyulması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

2019’un son çeyreğinde Çin’in Hubei bölgesi Wuhan şehrinde ortaya 

çıkan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni tip 

korona virüs olarak tanımlanan salgın hastalık 11 Mart’ta ülkemizde 

görülmeye başlandı. COVID-19 Pandemisine sebep olan SARS-CoV-

2 virüsü ve mutant virüsler pandemi başlangıcından bu yana (Nisan 

2021) dünyada 140 milyon insanı, ülkemizde 4 milyondan fazla insanı 

enfekte etmiş ve hala etkisini artırarak yayılmaya devam etmektedir 

(WHO, 2021; Jincheng ve ark., 2021; Sağlık Bakanlığı, 2021).  

COVID-19 pandemisine sebep olan SARS-CoV-2 virüsü ve 

mutasyonları insanlar arasında çok hızla yayılan, asemptomatik 

durumdan tutun ölüme kadar uzanan durumlara yol açan, bulaşıcılığı 

yüksek hastalık etkenleridir (Wei ve ark., 2020). Aşısı bulunmasına 

rağmen, kesin ve etkin tedavisi bulunmamıştır (Forman ve ark, 2021). 

Bu sebeple virüsün yayılmasını önlemek için en önemli girişim 

korunma önlemlerini almak olacaktır. 

Çalışanın güvenliği ve sağlığı bakımından büyük riskler oluşturan 

çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleri alanıdır. Sağlık 

hizmetlerinin birçok alanında çalışanlar, sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyen kimyasal madde maruziyeti, bulaşıcı hastalıklar, iğne 

yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, şiddet ve stres gibi pek çok sağlık 

sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır (Ulutaşdemir, 2020). İnsan sağlığı 

ve güvenliği konusunda fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikelerden 

korunma ikame, çevresel önlemler, yönetim önlemleri ve son olarak 
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kişisel koruyucu donanımlar gelir (Cowling ve ark., 2020). COVID-19 

pandemi sürecinde kişisel koruyucu donanımlar (KKD) solunum 

maskesi, eldiven, yüz siperliği veya gözlük, tıbbi önlük kullanılır. KKD 

ler salgınlara sebep olan virüslerle insanlar arasında son bariyerdir. 

COVID-19 pandemisinde aldığımız korunma yöntemleri yaygın test 

uygulamak, vakaları karantina altına almak, virüse maruz kalmamaktır. 

Pandemiye sebep olan SARS-CoV-2 virüs ve mutantların insana 

bulaşması en çok, temas yoluyla (damlacık) ve hava yoluyla 

(aerosoller) olmaktadır (Yang ve ark, 2020). 

Pandemiye sebep olan virüslerin etkinliği, tedbirini almayan ve 

korunmasız kişiler üzerinedir. COVID-19 un en çok bağışıklık sistemi 

zayıf, kronik hastalık sahibi insanları ve 65 yaş üstü insanları 

etkilediğini biliyoruz. Bu sebeple bu özellikte insanlara yaklaştığımızda 

KKD leri daha hassas kullanmak gerekir. Sadece COVID-19 için değil 

diğer enfeksiyon yapıcı virüslerin ve bakterilerin bulaşmasını 

engellemek içinde (Sağlık Bakanlığı, 2021). 

Kullanıcının özelliklerine ve kalite standartlarına uygun olmayan 

kişisel koruyucu donanımların kullanımı COVID-19 pandemisiyle 

mücadelede kritik tehlike ve risk oluşturmaktadır. Doğru 

kullanılmayan, temizlik kurallarına uymadan kullanılan KKD ler 

enfeksiyon yuvası haline gelir. İnsanları korumak yerine ve diğer 

insanları tehdit edici unsur haline gelir (Lijuan ve ark, 2020).  

COVID-19 pandemisine sebep olan virüslerin “bulaşıcılığın süresi” 

hakkında çok az sayıda çalışma vardır. Araştırmalara göre kişilerin 
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virüsü yayma süreleri inkübasyon sürelerinden 14 günden çok daha 

uzundur. Daha uzun süre yayıcılığı devam eden ‘süper yayıcı’ olarak 

adlandırın vakaların olduğu da bildirilmiştir. Semptomik vakaların 

virüsü yaydığı gibi asemptomatik vakalarında bu virüsü yaydığı 

bildirilmiştir (Zou ve ark, 2020; Lloyd ve ark, 2005; WHO 2021) 

Devletin salgın hastalıklarda kamuoyunun hastalığın tanı, tedavi ve 

korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmesi topyekûn mücadelede 

büyük önem taşır. Ülkemizde kurulmuş olan “Enfluenza Bilim Kurulu” 

bu süreçte “Pandemi Bilim Kurulu” olarak görev yapmaktadır. Sağlık 

Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından pandemi sürecinde alınacak 

önlemlerde özellikle maske, mesafe, hijyen konularına dikkat 

çekilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2021).  

Küreselleşmenin etkileri sosyal, ekonomik düzeyde kalmamış salgın 

hastalıkların yayılmasında ve önlenmesinde ciddi etkileri olmuştur. 

COVID-19 salgınında olduğu gibi ülkemizden çok uzakta ortaya çıkan 

hastalık bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Pandemi ile mücadelede 

korunma kurallarına uymayan bir ülke, diğer ülkelerdeki pandemi 

mücadelesini olumsuz etkilemiştir. Tüm korunma kurallarına uyan 

ülkelerin çabası, kuralları gevşek uygulayan ülkeler sebebiyle çabaları 

boşa gitmektedir (Sforsa ve Steininger, 2020). 

COVID-19 pandemisinde Amerika’da bulunan Hastalık Önleme ve 

Korunma Merkezi (CDC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ülkelerin 

sağlık ile ilgili kurum ve kuruluşları birçok açıklama yapmışlardır. 

COVID-19 pandemisinde riskler ve korunma konularıyla ilgili 
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rehberler yayınlamışlardır. Bu rehberleri sürekli güncellemektedirler. 

Buna karşın pandemi başlangıcında KKD ler konusunda özellikle 

solunum maskesi kullanma konusunda farklı açıklamalar yapmışlardır. 

Buda ülkelerde solunum maskesi kullanımıyla ilgili farklı uygulama 

görülmesine yol açmıştır. Sonuç olarak açıklamalar sağlık otoritelerine 

güven ve itibarı zayıflatmıştır. COVID-19 pandemisinde topyekûn 

mücadeleye zarar vermiştir. 

Bu kitap bölümünde maskelerin önleyeceği enfekyöz partiküller,  

COVID-19 pandemisinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar olan 

maske, eldiven, gözlük ve yüz siperliği, tıbbi önlüklerin özellikleri 

koruyuculukları, doğru kullanımı, pandeminin önlenmesinde KKD 

konusunda ülkemizde ve diğer ülkelerdeki sağlık kuruluşlarının aldığı 

kararlar üzerinde durulmuştur.  

VİRÜS TAŞIYAN YAPILAR  

COVID-19 pandemisi sosyal iletişim ortamlarında aerosol yolla bulaş, 

damlacık yolla bulaş, hava yoluyla bulaş ifadeleri sıkça karşımıza 

çıkmaktadır. Enfekyöz parçacıkların bulaş mekanizmasındaki 

özelliklerini anlamadan sağlıklı bir koruma yöntemi geliştiremeyiz.  

1) SAÇILMA İLE OLUŞAN ENFEKTE DAMLACIKLAR 

Semptomatik veya asemptomatik kişilerden öksürme, hapşırma, 

aksırma gibi olaylarla diğer insanlara direk veya indirek yolla bulaşan 

4-100 mikronmetre büyüklükteki parçacıklardır. Büyük boyuttaki 

damlacıklar havada 1-2 saniye kalıp yere düşerler. Hastalık, yüzeylere 
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bulaşmış etkenlerden olmuşsa damlacık, temas yoluyla bulaşma 

diyoruz. Hapşırma gibi olayla bir başka kişiye direk bulaşmayada 

damlacık yoluyla bulaş olarak kabul edilmektedir. 

2) AEROSOL  

Büyüklükleri 4 mikronmetreye kadar olan damlacıklardır. Havada uzun 

süre kalabilirler. Aerosollerin havada kalma süresi çok çeşitli etmenlere 

bağlıdır (sıcaklık,nem,ilk hız,boyut)  bu yüzden net ifadeler 

kullanılamamaktadır. Havadan bu parçacıkların solunum yollarına ve 

göze ulaşmamaları için aerosolleri filtre eden kişisel koruyucu donanım 

kullanmak gerekir (Doremalen ve ark.2020). Havada bir süre asılı kalan 

bu enfeksiyöz parçacıklarla enfekte olanlara havayolu ile bulaş olarak 

kabul edilmektedir (Uttpal ve ark, 2020). 

BULAŞICI HASTALIKLARDA ENFEKSİYON ZİNCİRİNİN 

KIRILMASINDAKİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN 

ÖNEMİ 

Bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon kaynağı- bulaşma yolu ve sağlam kişi 

üçgeninde oluşur. Enfeksiyon zincirinin bir veya birkaç yolun 

kırılmasıyla da bulaşıcı hastalığın önlemi alınmış olur. COVID -19 

pandemisine yol açan SARS-Co-2 virüsü insandan insana çok hızlı 

bulaştığı bilinmektedir. Hasta veya sağlam olduğuna bakılmaksızın 

herkesin doğru KKD ler kullanması COVID-19 yayılım riskini 

azaltacaktır (Lirong ve ark., 2020; Rosa ve ark., 2020). Pandemi 

süresince yapılan önleme çalışmaları ülkemizde ve diğer ülkelerde 

biraz değişiklik olsa da alınan önlemler aynı sayılır. 
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COVID-19 SALGININDA KULLANILAN MASKE TÜRLERİ 

Ülkemizde 3 Nisan 2020 tarihinde halka açık olan tüm yerlerde maske 

kullanımı zorunlu hale gelmiştir. COVID-19 pandemisinde solunum 

yolu koruyucusu olarak kullanılan maskeler FFP, tıbbi ve kumaş tipte 

maskelerdir (Szarpark ve ark., 2020). 

1) FFP VEYA N95 SINIFI MASKE (SOLUNUM MASKE) 

İngilizce açılımı ‘Filtering Face Piece’ ifadesinin kısaltılmışı olan FFP 

sınıfı maske; partikül filtreli yarım yüz maskesidir. ‘Solunum maskesi’ 

veya ‘respiratör’ adı verilen solunum koruyuculardır. FFP ve N95 

özellikte maskeler; enfekte olmuş parçacık ve aerosolleri filtrelemek 

için kullanılan solunum maskeleridir. Zaruriyet haricinde tek 

kullanımlıktır. Üretimi yasal düzenlemelere ve denetime tabidir. 

Ülkeler tarafından farklı standart isimleri ile anılan maskelerdir. Bu tür 

maskeler Amerika standartlarına NİOSH (42-CFR-84) uygun N95-

N99-N100, Avrupa standartlarına (EN-149 A1) uygun FFP1-FFP2-

FFP3 olarak 3 kategoride sınıflandırılmış solunum maskelerdir. Bunun 

yanı sıra Çin’de KN95, Avustralya’da P2, Kore’de Korea 1st class, 

Japonya’da DS2, Brezilya’da PFF2 ile sınıflandırılmış maske tipleride 

bu sınıfta yer alır. Bu sınıflamalar solunum maskeleri için gerekli 

fiziksel ve performans özelliklerini belirtir.  

FFP2 ve muadili olarak görülen N95 maskeler enfeksiyon yapıcı 

etkenlere karşı, iyi ve etkin bir solunum koruyucu olarak görev 

yaparlar. Bu özellikte maskeler ABD (US-CDC) Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi göre N95 solunum sınıfı maskelerini COVID-19 ve 

https://www.drozdogan.com/yeni-koronavirus-sars-cov-2-nasil-bulasir-ve-hastalik-yapar-son-bilimsel-gelismeler/
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SARS rehberlerinde tavsiye edilen solunum koruyucu ekipmanların bir 

parçası olarak bildirilmektedir.  

Spunbond ve meltblown dokunmamış kumaştan en az 3 kat yapılmıştır 

ultrasonik dokuma tekniği ile üretilmiş enfeksiyöz partikülleri ve 

aerosolleri filtreleme özelliği olan maskelerdir. 

Maskenin yüze dokunan kısımları ince metal bant ve yumuşak 

plastikten yapılmıştır. Bu özelliği ile yüze tam oturur ve sızdırmazlık 

sağlar. Solunum testlerinden ve denetimden geçmiş bir FFP2 solunum 

maskesi aerosollerin %94 ünü filtreleme özelliği vardır. Bu özelikte bir 

maske için %8 oranında maskeden içeri sızıntı olabileceği de 

unutulmamalıdır (Roberge ve ark., 2020).  

FFP2 ve N95 maskelerin valfli ve valfsiz çeşitleri bulunur. Valfsiz 

olanları hem hava girişini hem de çıkışını filtreleyerek iki yönlü koruma 

sağladığı için COVID-19 pandemisinde valfsiz olanları kullanılır. 

Valfli maskeler biraz ağır ve bombeli olmasına rağmen nefes çıkışının 

rahat olmasını sağlar. Valfli solunum koruyucular kullanan kişiye 

koruma sağlasa da çevresindeki kişilerin korunmasını sağlamaz. Valfli 

olanların üzerine cerrahi maske kullanılması ile iki yönlü koruma 

sağlanabilir (WHO, 2021; ECDC, 2021). 

FFP1 tipi maskeler Avrupa standartlarına göre düşük seviye koruma 

sağlayan maskelerdir. Koruma yönden %84 oranında damlacık ve 

aerosol filtreleme özelliği vardır. Solunum maskesinden partiküllerin 

içeri sızma oranı %22 dir (Qian ve ark., 2020). 
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FFP3 veya N95 solunum maskeleri Avrupa ve Amerika standartlarına 

göre enfekte damlacık ve aerosollere karşı en yüksek koruma etkinliğini 

olan solunum maskeleridir. Aerosollerin, damlacıkların %99 oranında 

filtreleme kapasitesine sahiptirler. Solunum maskesinden enfeksiyöz 

parçacıkların sızma oranı %2 dir. 

Solunum maskelerin yağ bazlı aerosollere karşı performansını gösteren 

N,P,R harfleri bulunur. Bu harflerin anlamı:   

N: Maskenin yağ partiküllerine dirençli olmadığını, 

R: Maskenin yağ partiküllerine dirençli olduğunu 

P: Maskenin yağ partiküllerine karşı dirençli olduğunu gösterir. 

2) TIBBİ YÜZ MASKESİ (BASİT-CERRAHİ MASKE) 

Ameliyat veya tıbbi işlemlerde kullanılan düz yada katmanlı, EN14683 

standartlara uygun test ve denetimden geçmiş maskelerdir. Tıbbi 

maskelerde kullanılan filtreler polipropilen ve polyester malzemeden 

üç katlı oluşmuştur. Cerrahi maske ağız ve burunu sıkı kapatmayan tek 

kullanımlık maskelerdir. Damlacık veya hava yoluyla bulaş olan 

solunum yolu enfeksiyon etmenlerine karşı tek taraflı koruma sağlayan 

maskelerdir. COVID-19 pandemisinde en çok kullanılan maske 

türüdür. WHO, CDC, ECDC dünya sağlık kuruluşları ve ülkemizde 

pandemi kurulu tarafından kamu alanlarında kullanılması önerilmiştir. 

Cerrahi maskeler, solunum maskelerine oranla dezavantajlı olmasına 

rağmen araştırmalara göre koruyuculuk düzeyleri birbirine yakındır. 
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3) KUMAŞ MASKE 

Temiz bez veya günlük temiz giysi kumaşlarından evde de 

üretebileceğimiz maskelerdir. Kullanıcının konuşması hapşırması veya 

öksürmesi esnasında havaya ve yüzeylere bulaşacak damlacıkları 

önlemede kullanılır (Maclntyre ve ark.,2020). Yıkanabilir özelliği ile 

ekonomiklik sağlar. Filtreleme özelliği bulunmasa da ağız ve burundan 

çıkacak büyük damlacıkların etrafa saçılmasını önler.  N95 veya cerrahi 

maskeye ulaşılamadığında kullanılması tavsiye edilir. ECDC tarafından 

kamuya açık alanlarda kullanılması önerilmiştir. 

Solunum maskeleri konusunda gaz maskelerinede değinmek gerekir. 

Gaz maskeleri kimyasal gazlara duyarlı olup virüslü damlacık ve 

aerosollere karşı filtreleme özelliği bulunmazlar. 

MASKELERİN DOĞRU KULLANIMI 

COVID-19 pandemi süresince solunum maskelerin etkin kullanımı ile 

ilgili ciddi riskler bulunur. Bu risklerin başında solunum maskesinin 

doğru takılmasıdır. Maskenin yüze tam oturması gerekir. Aksi durumda 

maske içinde ve dışında parçacıklar filtrelenemez ve maskenin 

koruyuculuğu ortadan kalkar (Scalvenzi, Villani ve Ruggiero, 2020).  

Erkeklerin yüzlerindeki azda olsa sakal olması maskenin yüze tam 

oturmasını engelleyecektir (Sandaruda ve ark., 2020). Cinsiyet ve 

kişisel özelliklerimizden dolayı solunum maskesinin koruyuculuğunu 

kaybetmemesi için gerekli özenin gösterilmesi gerekir.  
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Solunum maskesinin iç yüzeyine ve diş yüzeyine dokunulmaz. 

Maskeye dokunulduğunda kesinlikle ellerin yıkanması gerekir. 

Maskenin dış yüzeyi enfeksiyon etkenlerinin toplandığı yer olduğu 

unutulmamalıdır. 

Solunum maskenin koruyuculuğu yüzde yüz değildir. Mutlaka maske 

yüzeylerinden sızıntı olacaktır. Takıldıktan sonra koruyuculuğuna 

güvenip fiziksel mesafe ve temizlik konusunda zaafa düşmek 

yapılabilecek en büyük hatadır. 

Tıbbi maskelerin birkaç gün kullanımı; filtreleme özelliği zayıflaması 

ve patojenlerin birikmesi sebebiyle tekrar kullanımı önerilmez. Tekrar 

kullanımı gerekirse su, alkol ile temizleme yerine UV ışınlama, 

fırınlama sistemi, en az üç gün bekletme gibi yöntemler 

uygulanmalıdır. Kumaş maskeleri ise günlük yıkanması önerilir 

(Ludving ve ark.2020). 

COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının güvenliği önem arz 

etmektedir. Çalışanların solunum koruyucu olarak kullanacağı maske 

FFP3 (N99) veya FFP2(N95) standart ta olmalı (Leung ve ark.,2020). 

COVID-19 SALGININDA KULLANILAN ELDİVEN 

Vinil, nitril, latex gibi birçok çeşit malzemeden üretilmiş steril ve steril 

olmayan medikal eldivenler vardır. Temas edilen yüzeylerde bulaşıcı 

enfeksiyon etmenlerin bulaşmasına karşı koruma sağlar. Yoğun enfekte 

olduğu düşünülen ortamlarda kısa süreli medikal eldiven kullanılması 

önerilir. Çift yönlü koruma sağlamasına rağmen el yıkamanın yerine 
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asla geçmez. CDS tarafından sağlık görevlilerin numune alma ve 

enfeksiyöz malzemelerle çalışma süresince eldiven kullanılması 

önerilmiştir. COVID-19 pandemi süresince ulusal ve uluslararası sağlık 

kuruluşları halka açık yerlerde sürekli eldiven takma konusunda 

tavsiyede bulunmamıştır. 

COVID-19 SALGININDA KULLANILAN ÖNLÜK 

Dokunmamış (non woven) kumaştan yapılmış, tek kullanımlık 

ürünlerdir. Vücudun el ayak ve baş kısmı hariç tüm vücudu dış 

ortamadaki enfeksiyöz katı ve sıvılardan koruma sağlar. Tulum 

şeklinde ve cerrahi tipi bulunur. İzolasyon önlüğü tek parça olmalıdır. 

COVID-19 pandemisinde özellikle sağlık görevlilerine tavsiye edilen 

kişisel donanımlardır (WHO, 2021). 

COVID-19 SALGININDA KULLANILAN GÖZLÜK VE YÜZ 

SİPERLİĞİ 

Pandemiye sebep olan SARS Co-2 virüsü göze bulaşması durumunda 

kişiyi enfekte edebilir. COVID-19 pandemisinde koruyucu gözlük ve 

yüz siperliği havada bulunan aerosollerden, insanlardan yayılan 

enfeksiyöz sıvı damlacıkların göze gelmesini engellemek için 

kullanılır. COVID-19 ile mücadelede görevli sağlık personelinin hasta 

ile ilgilenirken veya kişilerden numune alırken takması CDC tarafından 

önerilir. Kamu alanlarda sürekli takılması konusunda tavsiyesi yoktur. 
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COVID-19 SALGININDA KULLANILAN KİŞİSEL 

KORUYUCU DONANIMLARI GİYME- ÇIKARMA SIRASI  

Sağlık Bakanlığı, Amerika’da bulunan hastalık izleme ve korunma 

merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından, kişisel koruyucu 

donanımların giyilme çıkarma konusunda rehberler hazırlamışlardır. 

COVID-19 pandemisinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar 

(önlük, maske, eldiven, gözlük) giyilmeden önce kişisel eşyalar (cep 

telefonu, saat, yüzük vb.) eşyalar çıkartılmalıdır. KKD lerin giyimi 

yapılacağı yer hijyen koşulları sağlamalıdır. KKD ler vücut ölçülerine 

uygun olmalıdır. Kamu veya özel kuruluşlarda KKD giyilmesi zorunlu 

olan yerlerde KKD protokolü oluşturulmalıdır. 

İster bir tane olsun isterse bütün takım KKD giyilecek olsun giyilmeden 

önce eller çok iyi yıkanmalıdır. KKD giyimi ayna karşısında 

yapılmalıdır.  Günlük veya personel kıyafetin üzerine en önce izolasyon 

önlüğü giyilir. Önlüğün yerlere sürünmemesi ve vücuda rahat oturması 

sağlanır. İkinci olarak solunum maskesi tek elle alınıp yüze oturtulur. 

Burun klipsi dikkatlice burun şekli aldırılır. Solunum maskesinin nefes 

alıp verirken kaçak hava giriş çıkışı kontrol edilir. Üçüncü sırada gözlük 

ve yüz siperliği giyilir. Dördüncü sırada eldivenler, bileklere kadar 

gelen önlük kolunun üzerine giyilir. 

KKD çıkartma işlemi tıbbi atık kutusu, el temizliği yapılacak lavabo, 

antiseptik gibi donanımların bulunduğu uygun yerde yapılmalı. KKD 

çıkarma işlemi eldivenden başlanır. Eldivenin dışı enfekte olduğu 

unutulmamalıdır. Çıkartılmadan önce dezenfektan kullanılır. Eldiven 
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çıkartılır, çöpe atılır, sonra eller yıkanır. Yüz koruyucu siperlik ve 

gözlük çıkarılır. Solunum maskesinin dış yüzeyi enfekte olduğu 

unutulmamalıdır. Maskenin dış yüzeyine dokunmadan çıkartılır ve 

çöpe atılır. 

SONUÇ  

Dünya sağlık örgütü Amerika hastalıkları önleme ve korunma merkezi 

kişisel korunma donanımlarının nasıl kullanılması gerektiği hakkında 

rehber, kısa videolar yayınlamaktadırlar. COVID-19 pandemisine 

sebep olan virüs havadan daha çok temas ve damlacık yoluyla 

olmaktadır. Bu sebeple KKD kullanımının önceliği sağlık çalışanlarına 

verilmelidir (Carenzo ve ark., 2020). 

COVID-19 pandemisi bundan önceki pandemi koşullarına 

benzememektedir. Örneğin bundan önceki solunum yolu hastalığına 

sebep olan ebola virüsü vücut sıvıları ile bulaşıyordu. Bunun için 

özellikle COVID-19 hastalığına yakalananlara tulum giydirilmemiştir. 

KKD kullanımını etkin ve doğru kullanmak için kullanacak kişinin 

virüse maruziyet riskine ve bulunduğu ortamda virüsün bulaşma 

yollarına göre seçilmelidir (Brainard ve ark., 2020). 

COVID-19 pandemi başlangıç ayları başta olmak üzere KKD 

konusunda özellikle maske takma konusunda tartışmalar olmuştur. Bu 

konuda ihtiyatlık ilkesi gereği davranmak yani konu hakkında kesin 

kanıtlar yoksa her ihtimale karşı KKD kullanmak gerekir. 
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KKD lerin hijyen kurallarına uygun kullanılması, doğru takılması ve 

çıkartılması virüsün yayılması ve enfekte olmamak için önemlidir 

(Kumar ve ark .2020). Bu sebeple KKD kullanımı ile açıklayacı 

rehberler ve eğitimler güncel ve sürekli olmalıdır (Scalvenz ve ark., 

2020). 
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GİRİŞ  

Dünya 2020 yılına yeni bir korona virüsün neden olduğu COVID-19 

pandemisi ile girdi ve bir yılı aşkın süredir tüm dünya bu salgınla 

yüzleşmektedir. SARS-CoV-2’nin rezervuarı için mevcut tüm kanıtlar, 

Wuhan şehrinde deniz ürünleri toptan satış pazarında satılan vahşi 

hayvanları işaret etmektedir. 31 Aralık 2019 tarihinde DSÖ Çin Ülke 

Ofisi, Wuhan’da etiyolojisi bilinmeyen ağır pnömoni vakalarının 

olduğunu bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de ise etkenin daha önce insanlarda 

saptanmamış yeni bir koronavirüs olduğu belirtilmiş ve virüse 2019-

nCoV adı verilmiştir. Daha sonra virüs genetik yapısının SARS-CoV’a 

yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiş, 

neden olduğu hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir 

(Gorbalenya, 2020).  

COVID-19 salgını tüm Dünyayı etkisi altına alarak beklenilmedik 

olağanüstü durumlar yaşanmasına neden olmuştur. Hastalık Çin dışında 

ilk olarak 13 Ocak’ta Taiwan’da görülmüş ve iki ay gibi kısa bir sürede 

Asya Avrupa ve Amerika kıtalarındaki birçok ülkeye yayılmıştır(TTB, 

2020). DSÖ, COVID-19 salgınını 30 Ocak’ta “uluslararası boyutta halk 

sağlığı acil durumu” olarak sınıflandırmış, daha sonra Çin dışında 113 

ülkede COVID-19 vakalarının görülmesi, virüsün yayılımı ve şiddeti 

nedeniyle 11 Mart’ta küresel salgın (pandemi) olarak tanımlamıştır 

(Şengül, Ünal, 2020). 

DSÖ verilerine göre 26.03.2021 tarihi itibariyle dünyada toplam 

146.689.258 onaylanmış vaka görülmüş ve 3.102.410 kişi hayatını 
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kaybetmiştir. 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam 899.936.102  aşı 

dozu uygulanmıştır (Tübitak, 2021). 

Virüsün Temel özellikleri 

Koronavirüsler, soğuk algınlığı gibi kendi kendini sınırlayan hafif 

enfeksiyondan, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Ağır Akut 

Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına 

neden olabilen büyük bir virüs ailesidir (Guan, 2019).  

Koronavirüsler çoğunlukla zoonotiktir ve hayvanlarda saptanan birçok 

koronavirüs alt türü mevcuttur. Çoğu sadece kendi konağı olan 

hayvanda yayılma eğilimindedir. Bununla birlikte bu virüslerin bir 

kısmının hayvanlardan insanlara geçerek insanlarda ağır hastalık 

tablolarına neden olabildiği bilinmektedir(Tübitak,2021). 

Koronavirüslerin insanlarda bulunan ve insandan insana kolaylıkla 

bulaşabilen çeşitli alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 

ve HKU1-CoV) bulunmaktadır. 

Kaynak ve Bulaşma Yolu 

SARS-CoV-2’nin rezervuarı için mevcut tüm kanıtlar, Wuhan şehrinde 

deniz ürünleri toptan satış pazarında satılan vahşi hayvanları işaret 

etmektedir. COVID-19 hastalığının insandan insana bulaşmasında 

temel kaynak SARS-CoV-2 virüsü taşıyan pozitif kişilerdir.  

COVID-19’un inkubasyon süresi virüs vücuda girdikten sonra 2 ile 14 

gün arasında değişmekte olup, ortalama 5.84 gündür (Khalili, 2020). 
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COVID-19’un kişiden kişiye bulaşması esas olarak nefes/damlacıklar 

yoluyla veya temas yoluyla olmaktadır. Hasta bireylerin öksürme, 

hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları virüslü damlacıkların sağlıklı 

kişilerin solunum yoluna girmesi veya herhangi bir yüzeye düşen 

damlacıkların sağlıklı kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini 

ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ile bulaşmaktadır (Guan, 

2019).  

SARS-CoV-2 virüsü taşıyan bir kişinin bulunduğu ortamda hapşırması, 

öksürmesi, yüksek sesle konuşması ve ortamda bulunan eşyalara 

dokunması ile ortama virüsler yayılır. Ortam kapalı bir alan ise taşıyıcı 

kişi ortamdan ayrılsa bile virüslü parçacıklar bir süre daha havada asılı 

kalabilir ve ortam havalandırılmıyorsa başka birisi geldiğinde virüsle 

enfekte olabilir (Tübitak, 2021). 

SARS-CoV-2 ile enfekte olan bir kişinin virüsü başkasına bulaştırıcılığı 

genellikle semptomların başlamasından 1-2 gün önce başlar. Enfekte 

kişilerde semptomların başlangıç döneminde boğaz sürüntülerindeki 

viral yük doruğa çıkmakta ve 7 ile 14 gün içinde ise viral yük tekrar 

azalmaktadır. Hafif vakalarda genellikle 10 gün içerisinde viral 

temizlenme gerçekleşirken, ağır vakalarda durum uzamaktadır. 

Dolayısıyla bulaştırıcılık da uzamaktadır. Hastaların dışkı örneklerinde 

ikinci haftadan sonra virüs pozitif bulunsa da fekal-oral bulaşmanın 

olası olmadığı düşünülmektedir. Kan ve idrarda seyrek olarak pozitif 

bulunmakta olup kan bankacılığı açısından bir güvenlik sorunu 

oluşturmadığı kabul edilmektedir. 

https://tubitak.gov.tr/
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Hastalığa Duyarlı Kişiler  

SARS-CoV-2 yeni ortaya çıkan bir virüs olduğu için COVID-19’a 

toplumun tamamı duyarlıdır. Sağlık çalışanları etkenle karşılaşma 

yönünden en riskli meslek grubudur. COVID-19 en çok sağlık 

çalışanlarını etkilemiştir. Bu zor süreçte sağlık çalışanları hayatlarını 

ortaya koyarak canla başla çalışmıştır. 7/24 çalışan doktorlar, 

hemşireler ve hasta bakıcılar en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. 

Salgının yayılması sonucunda sağlık çalışanların mevcut olan 

yoğunluğu ileri ki süreçlerde daha da artabilir (Ulutaşdemir, 2020a). 

Bunun dışında; 50 yaşın üstündekiler, KOAH, hipertansiyon, diyabet, 

kalp hastalığı, böbrek hastalığı malignite gibi bir veya birden çok kronik 

hastalığı olanlar, yaşlı bakım merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri, 

okullar, kışlalar, ceza evleri ve göçmen kampları gibi yerlerde toplu 

halde yaşayanlar, mevsimlik tarım işçileri COVID-19 açısından hassas 

gruplardır (TC Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Hastalık Belirtileri ve Özellikleri 

Enfeksiyonun en yaygın belirtileri ateş, öksürük, solunum semptomları 

ve nefes darlığı olup, aşırı halsizlik, kas ve eklem ağrıları, başağrısı, 

boğaz ağrısı, burun akıntısı, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi 

belirtiler de görülebilmektedir. Hastalık %30-40 kişide asemptomatik 

geçirilebilmektedir (Oran, 2020). Ancak ciddi vakalarda, ağır akut 

solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni, organ yetmezliği, sepsis hatta 

ölüme kadar giden bir tablo gelişebilmektedir. DSÖ’nün Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne ait COVID-19 raporuna göre fatalite hızının 
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(öldürücülük) %3,8 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde 02 Mayıs 2020 

tarihi itibariyle bu hız %2,6 olarak hesaplanmıştır.  

Korunma ve Kontrol Önlemleri 

Salgınlarda temel yaklaşım enfeksiyon zincirini (Kaynak/bulaşma 

yolu/duyarlı kişi) bir yerden kırmaktır. COVID-19 için kaynak enfekte 

kişilerdir. Başlıca bulaşma yolu solunum/damlacık ve/veya temas ile 

olmaktadır. Kolay bulaşması, tüm toplumun duyarlı olması, 

bulaştırıcılığının yüksek olması ve ölümcül risk taşıması nedeniyle 

koruma ve kontrol önlemlerinde ciddi bir kurumlar arası iş birliği ve 

koordinasyon gerekmektedir. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 

kaynağa, bulaşma yoluna ve sağlam kişiye yönelik önlemlerin 

eşzamanlı olarak alınması gerekmektedir.  

COVID-19 hastayla 15 dakikadan fazla süreyle, vakaya bir metreden 

daha yakın olma, doğrudan temas, uygun kişisel koruyucu takım (KKE) 

kullanılmadan ortak malzemelerin kullanımı gibi temas öyküleri farklı 

temas riski olarak tanımlanır (WHO, 2020). Virüsün kaynaktan çıkışını 

önlemede en etkin yol maske kullanmak ve hasta kişilerin izolasyonu 

yani hasta kişilerin odalarının, kullandığı eşyaların vs. sağlıklı 

kişilerden ayrılmasıdır. Bulaşmayı engellemek için ise maske, mesafe 

ve el hijyeni olduğu bilinmektedir. Kapalı ortamlarda ve bir başkası ile 

1 metreden daha yakın temasta bulunulacaksa maske kullanmak, 

başkası ile arada en az 1,5-2 metre mesafe bırakmak ve elleri en az 20 

saniye süre ile su ve sabun ile yıkamak, sık sık alkol bazlı antiseptiklerle 

elleri yıkamaktır.  
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Sağlık çalışanları etkenle karşılaşma yönünden en riskli meslek grubu 

olduğu için Olası/kesin COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın 

temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak; 

• Eldiven, 

• Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu), 

• Tıbbi maske (cerrahi maske), 

• En az N95/FFP2maske (Sadece aerosol işlem sırasında), 

• Yüz koruyucu, 

• Gözlük, 

• Sıvı sabun, 

• Alkol bazlı el antiseptiği, 

• Yataklı sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır 

bulundurulmalıdır. 

• Tulum, bone, ayak koruyucu hasta bazında karar alınarak, 

özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir şekilde 

temasın olabileceği durumlarda kullanılabilir. 

DSÖ’nün COVID 19’u pandemi olarak ilan etmesiyle birlikte tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü önlemler alınmıştır. 

Türkiye’de 11.03.2020’de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından 

13.03.2020’de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 3 hafta 

eğitime ara verilmiş ve bununla birlikte birçok mağaza, işletme, 

alışveriş merkezleri gibi insanların toplu halde bulunabileceği yakın 

temas olasılığı olan tüm mekanların faaliyetleri geçici olarak 

durdurulmuştur. 16.03.2020 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de 
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“sağlığın için evde kal” çağrıları yapılmış, halkı evde oturmaya teşvik 

edilmiştir. Kamu ve özel sektörde toplu bulunulan kapalı ve açık 

alanlarda bulaş riskinin azaltmaya yönelik önlemler alınmıştır. Risk 

grubunda yer alan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma 

yasağı uygulanmıştır. 20 yaşından küçük çocuklar ve gençlerin taşıyıcı 

olabilecekleri düşünülerek sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Kamuda 

ve özel sektörde esnek mesai, dönüşümlü mesai, çalışma gibi alternatif 

çalışma yöntemlerinin mevzuat altyapısı düzenlenmiştir. Planlanmış 

sportif faaliyetler, her türlü bilimsel etkinlikler ile sanatsal faaliyetler 

ertelenmiş veya iptal edilmiştir. Türkiye de vaka sayılarının ve 

ölümlerin artmasıyla birlikte hafta sonları ve bazı tatil günleri 

birleştirilerek tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 

uygulanmıştır. Önlemler kapsamında şehirlerarası taşımacılık, şehirlere 

giriş çıkış durdurulmuştur (TÜBA, 2020).  

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) eğitime 

zorunlu ara verilmesi kararını takiben sürecin belirsizliği ve uzaması 

öngörüsü ile uzaktan eğitime ve esnek akademik takvime geçilmesi 

konusunda mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.  

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

DSÖ sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, 

ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlamaktadır. ILO ve 

DSÖ ortak tanımına göre İş sağlığı; tüm mesleklerde çalışanların 

bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye ulaştırılması 

ve bu düzeyin korunmasını; çalışma koşullarından dolayı çalışanların 
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sağlıklarının bozulmasının önlenmesini; çalışanların, sağlığa aykırı 

faktörlerden kaynaklanan risklerden korunmasını; çalışanın fizyolojik 

ve psikolojik özelliklerine uygun bir çalışma ortamına yerleştirilmesi 

ve bu ortamda işini yapmasının sağlanmasını, kısaca işin insana ve 

insanın kendi işine uyumunun sağlanmasını amaçlamalıdır (WHO, 

2020). 

İş sağlığı, çalışanların işyeri koşulları ve işyeri ortamında kullanılan 

araç ve gereçlerden meydana gelebilecek tehlikeli durumların ortadan 

kaldırılması yada asgariye indirildiği sağlıklı bir çalışma ortamında 

bulunma durumudur. (Sarıkaya, Güllü ve Seyman, 2009).  

Çalışma alanlarında iş ve sağlık ilişkisini belirleyen kişisel ve çevresel 

olmak üzere başlıca iki faktör bulunmaktadır.  

1- Kişisel faktörler: Çalışan kişinin yaşı, cinsiyeti, genetik 

özellikleri, beslenme durumu, sigara, alkol vb. alışkanlıkları ile 

yaşadığı çevrede bulunan bazı faktörler bir araya gelerek 

çalışanın sağlık durumu üzerinde belirleyici bir etkene sahiptir.  

2- Çevresel faktörler: Çalışma ortamında bulunan ve çalışanın 

sağlığını tehdit eden fiziksel etkenler, kimyasal etkenler, Tozlar, 

Biyolojik etkenler, Ergonomik etkenler, Psikolojik etkenler 

şeklinde gruplandırabiliriz. 

Ayrıca çalışanın sağlığını etkileyen çalışma koşulları, çalışma süresi, 

ücret, vardiya ve gece çalışması, çalışma ilişkileri (örgütlenme, iş 

güvencesi, istihdam biçimi, toplumsal özellikler), yaşanan çevre (fiziki, 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 261 

 

biyolojik ve sosyal), iş ve sağlık ilişkisinde etkili olan 

faktörlerdir(https://www.isgtecrubeleri.com). 

İş güvenliği, çalışma ortamından doğabilecek tehlikelerin ve sağlığa 

zarar verebilecek unsurların kaldırılması ve çalışanların iş kazalarına ve 

meslek hastalıklarına karşı korunmaları için gerekli önlemlerin 

alınması ve güvenli çalışma ortamını oluşturulması için hukuki, teknik 

ve tıbbi anlamda yapılan işlemlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır 

(Aksoy, Çevik, Çakıcıer, 2013). Çalışma ortamında kullanılan makine, 

donanım vb. bağlı olarak ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi ve 

bunlara karşı önlem alınmasıdır. Bu şekilde çalışma ortamının 

tehlikelerden uzak tutulması ile daha iyi bir çalışma ortamı 

sağlanabilecektir (Gerek, 2006). 

İş sağlığı ve güvenliği; çalışanın sadece çalışma ortamında ortaya 

çıkabilecek tehlikelere karşı ve çalışma yeri dışındaki risklere karşı 

alınan tedbirler olarak tanımlanabilmektedir (Bayılmış, Taş, 2015). İş 

Sağlığı uygulamaları, işverenin ve yöneticilerin sorumlu tutulduğu ve 

çalışanların İSG uygulamalarında öngörülen önlemlere ve kurallara 

uymaları gereken bir kavramdır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği iş kazası meydana geldikten sonra konuyu 

inceleyen değil, kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya dair faaliyetlerde 

bulunan teknik bir bilim dalıdır. İSG, bir işletmenin gerçekleştirdiği 

çalışma alanından zarar gören tüm İSG ögelerinin (çalışanların, geçici 

işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve 



262 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 

 

işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine zarar 

verebilecek tüm maddeler üzerinde durmaktadır(Mert ve Ercan, 2014).  

İş sağlığı ve iş güvenliği temelde işveren, işçi ve devlet ayağı olan bir 

kurallar bütünüdür. İşveren zorunlu harcamaları yaparak zorunlu teknik 

tedbirleri almak; çalışanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği disiplinine ve 

kurallarına uygun işi yürütmek, devlet ise sistemde boşluk bırakmamak 

için gerekli denetimleri yapmakla yükümlüdür. Bu üçlü çalışma ile 

birlikte güvenli, randımanlı bir çalışma ortamı sağlanmış olacaktır.  

İş sağlığı ve Güvenliği üç temel amacı; personellerin korunması, üretim 

güvenliğinin sağlanması ve işletme güvenliğinin sağlanmasıdır 

(ÇASGEM). 

Personellerin korunması: İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin temel 

amacı çalışanların korunması için çalışma ortamındaki olumsuz 

koşulların saptanması ve ortadan kaldırılması, çalışmaların konforlu ve 

güvenli bir ortamda yürütülmesi, diğer bir anlatımla personelleri 

meslek hastalıkları ve iş kazalarından koruyarak ruhsal, bedensel ve 

sosyal yönden bütünlüklerinin sağlanmasıdır.  

Üretim güvenliğinin sağlanması: Bir işletmede üretim güvenliğinin 

sağlanması ekonomik açıdan önem taşımaktadır çünkü üretim 

güvenliğinin sağlanması ile birlikte verim artacaktır. İşletmelerde 

çalışan kişilerin korunması ile iş kazaları ve meslek hastalıkları 

azalacak, iş günü kayıpları azalacak, buna bağlı olarak üretim kapasitesi 

artacak iş veriminde artış olacaktır. 
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İşletme güvenliğinin sağlanması: İşletmelerde alınacak önlemlerle, iş 

kazalarından ötürü meydana gelebilecek cihaz bozuklukları ve devre 

dışı kalmaları, patlama, yangın gibi iş yerine risk ve tehlike 

oluşturabilecek durumlar yok edileceğinden işyerinde güvenliği 

sağlanmış olacaktır. 

2. COVID19’UN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
ETKİLERİ 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada milyonlarca insanı ekonomik, 

sosyal ve psikolojik yönden etkilemiş, başta sosyal yaşam olmak üzere 

alışkanlıklar, toplumsal değerler, eğitim, iş yaşamı vb. birçok alanda 

yeni düzenlemeler yapılmasını mecburi kılmıştır. Bu süreçte çalışma 

yaşamının yeniden düzenlenmesi ve çalışanın sağlığını korumak için 

Devlet, çalışan ve işveren temsilcilerinin salgın sürecinde ve 

yönetiminde ortak hareket etmeleri gerekmektedir (ILO, 2020). 

Küresel işgücünün yaklaşık % 61'ini oluşturan kayıt dışı çalışanlar, hali 

hazırda daha yüksek iş sağlığı ve güvenliği (İSG) riskleriyle karşı 

karşıya olanlar ve yeterli korumadan yoksun olmaları ve sosyal 

güvencesi olmamaları pandemi döneminde özellikle savunmasız 

kalmalarına neden olmuştur. COVID 19 pandemi krizi sürecinde 

işlerini ilk kaybeden çalışanların büyük çoğunluğu özellikle herhangi 

bir sosyal güvencesi olmayanlar, örneğin satış memurları, garsonlar, 

mutfak personeli, bagaj görevlileri ve temizlikçilerdir.  Her beş kişiden 

yalnızca birinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı bir dünyada, 

pandemi sürecinde işten çıkarmaların olması milyonlarca aile için 
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büyük bir tehdit oluşturmaktadır (ILO, 2020). Sosyal güvencesiz 

çalışanların Hastalık izni veya işsizlik yardımları almaması durumu 

çalışan bu işçilerin sağlık ve gelir arasında bir seçim yapmak zorunda 

bırakmaktadır. Bu durum hem çalışanın sağlığını, hem başkalarının 

sağlığı hem de ekonomik refah için risk oluşturmaktadır (ILO, 2020). 

COVID 19 özellikle savunmasız olan gruplar daha çok etkileyerek 

uygun çalışma koşullarını, çalışma ücretleri ve sosyal korumaya erişimi 

etkileyerek işverenin eksik istihdamla çalışmaları İşsizlik oranının 

artmasına neden olacaktır (ILO, 2020). COVID 19 nüfusun savunmasız 

kesimleri üzerinde orantısız bir ekonomik etki oluşturarak eşitsizliğe 

neden olabilmektedir. Örneğin; 

• Kronik bir rahatsızlığı olanlar; Yüksek işsizlik ve eksik istihdam 

oranlarıyla karşı karşıya olan gençler;  

•  Yaşlı işçiler; Ciddi sağlık sorunları geliştirme riski daha yüksek 

olan ve aynı zamanda ekonomik kırılganlıklardan kolay 

etkilenecek gruplar arasındadır. 

• Kadınlar; Hem Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan 

mesleklerde çalışan kadınlar hemde evde okulların veya bakım 

kurumlarının kapatılmasından dolayı orantısız bir yüke maruz 

kalmaları evde de çalışmak durumunda olan kadın çalışanlar 

• Ücretli veya hastalık izni mekanizmalarına erişimi olmayan 

serbest meslek sahipleri; gündelik ve kısa süreli geçiçi çalışanlar 

dahil güvencesi olmayan işçiler; 
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• Hedef ülkelerdeki iş yerlerine erişemeyen ve ailelerine geri 

dönemeyen göçmen işçiler (ILO, 2020). 

COVID-19’un 11.03.2020 tarihinde ülkemizde görülmesiyle birlikte 

çalışma alanında önemli değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır.  

COVID-19’un işyerlerine en önemli etkisi iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerinin arttırılmasına yönelik sıkı tedbirlerin alınmasını zorunlu 

hale getirilmiştir. COVID-19’un bulaşma hızının yüksek ve ölümcül 

olması, iş yerlerinde önlemlerin alınması ve yeni çalışma sistemleri 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Temel amaç hastalığın bulaşmasını 

önlemeye yönelik tedbirlerin alınması ve hastalığın yayılma hızının 

azaltılmasıdır. COVID 19’un bulaşmasını önlemeye ve yayılma hızını 

azaltmaya yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlaması vb. önlemlerle 

birlikte bazı sektörlerde evden çalışma yöntemine başlamıştır. Evden 

çalışma sistemini uygulaması mümkün olmayan işletmeler ise önce 

faaliyetlerine geçici olarak ara vermişler daha sonra ise esnek çalışma 

gibi birtakım çalışma modelleri uygulamışlarıdır. İşverenin çalışan 

sağlığını korumak için hastalık bulaşmasını engelleyici iş sağlığı ve 

güvenliği önlemlerini alma, bununla ilgili araç gereç sağlama, 

gelişmeleri takip etme, işçileri bilgilendirme yükümlülüğü 

bulunmaktadır(Ateş, 2020). Türkiye’de çalışma yaşamını derinden 

etkileyen COVID-19 salgınına yönelik Ekonomik ve Sosyal Hayata 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 nolu kanun yürürlüğe konulmuştur. 
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3. COVID 19’UN EKONOMİK ETKİLERİ   

COVID19 pandemisi çalışma hayatında birtakım değişikliklerin 

yapılmasını zorunlu kıldı. Kısmi süreli çalışma, esnek çalışma, online 

çalışma modelleri, vardiyalı çalışma, ücretsiz izin ya da kısa çalışma 

şekillerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde sanayi, hizmet 

ve tarım sektörlerinde çalışma hayatı zorunlu olarak devam etmesi 

işyerlerinde çalışma düzeninde ve kurallarında birtakım değişikliklerin 

yaşanmasına sebep olmuştur (https://beyazyakaris.com/). COVID 19 

salgını hemen hemen tüm sektörler üzerinde izler bırakması 

beraberinde Türkiye ve Dünya ekonomisi üzerinde doğrudan ve dolaylı 

olarak etkiledi. 

Hava ve kara ulaşımı, restoranlar, etkinlik firmaları, kongre merkezleri, 

fuar alanları, oteller ve daha nice turizm alanında faaliyet gösteren 

firmanın birçok iş yeri bulaş riski ve yakın temas ortamını sağlamaları 

nedeniyle kapanması bu sektörlerin büyük maddi kayıpların ortaya 

çıkmasına neden oldu. Yapılan bir araştırmaya göre en çok etkilenen 

sektörler turizm, perakende ve uluslararası ticaret alanlarıdır. Dünyanın 

önde gelen hava yolu şirketlerinden Ryanair 1 Mayıs’ta 3.000 kadar 

pilot ve kabin görevlisinin işine son verileceğini açıkladı 

(https://www.irishtimes.com). Salgının ekonomik etkilerinden ciddi 

şekilde yara alacak sektörler içerisinde petrol, lojistik ve otomotiv 

sektörleri de yer alıyor. Dünya genelinde gayri safi milli hasılanın 

düşmesi ile beraber lüks tüketim olarak görülen harcamaların kısılması 

ve nakde olan talebin artmasından ötürü yatırımlarda kesintilerin olması 

https://beyazyakaris.com/
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da tüm sektörler için tehdit yaratan diğer bir konu olarak öne çıkıyor 

(https://beyazyakaris.com). 

İlk önce kendilerini dış dünyaya kapatan ülkeler, ardından da ülke 

içerisinde kapanma önlemlerini devreye soktular. Bu durum başta 

hizmet sektörü olmak üzere pek çok alanda insanların harcamalarını ve 

ihtiyaçlarını değiştirdi. Hem karlılık hem de nakit akışı açısında büyük 

sıkıntı yaşayacak bu sektörlerde kriz etkisi birçok işletmelerin 

kapanmasına neden oldu. Bu işletmelerin kapanmasıyla beraber 

çalışanların işten ayrılmak durumunda kalmaları, işletmelerdeki 

işgücünün azalarak birçok işçinin işini kaybetmesi bu kötü ekonomik 

etkileri artırmıştır. Yaşanan ekonomik sorunlar toplumdaki en 

savunmasız çalışanları (daha az vasıflı, düşük ücretli ve güvencesiz 

işlerde çalışanlar, kayıt dışı sektörde olanlar ve çok az mali tasarruf 

veya rezervi olan veya hiç olmayanlar) daha derinden etkilediği 

görülmektedir (Sim, 2020) . 

COVID-19'un küresel ekonomi üzerindeki etkisini gösteren bir 

çalışmada G20 ülkelerinin reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) 

2019'da yüzde 3,1 arttığı, 2020 yılında ise reel GSYİH büyümesinin bir 

önceki yıla göre yüzde 0,4 oranında azalarak yüzde 2,7 düştüğü 

belirtilmektedir (https://www.statista.com).  

4. COVID 19 SALGININDAN İŞ SAĞLIGINDA KORUNMA VE 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

ILO Türkiye Ofisi tarafından, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini 

korumaya yönelik olarak sosyal diyalog, işverenlere düşen görevler, 

https://www.statista.com/statistics/1102915/covid-19-forecasted-real-gdp-growth-g20-countries
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çalışanlara düşen görevler olarak bu konuların önemiyle ilgili olması 

gereken bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtmiştir 

(wcms_739589.pdf ilo.org). Bunlar; 

a) Çözüm için Sosyal diyalogun çalışma hayatının her düzeyinde hızlı 

ve etkili önlemlerin alınabilmesi etkin bir biçimde kullanılması 

sağlanmalıdır. Çalışan örgütlerinin COVID-19 ile ilgili karar verme 

sürecine katkıda bulunulması ve çalışanlarla işbirliği içerisinde 

olmalıdır. Ortaya çıkabilecek kriz durumunda mevcut ya da yeni 

politikaların hayata geçirilmesi konusunda işveren ve çalışan aktif rol 

almaları gerekmektedir. Ayrıca çalışan örgütlerin güvenilir bilgi 

aktarımı sağlayarak işçilerin sağlığının korunmasına katkı sağlaması 

yönünde önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Özellikle hasta ve hastalık 

riski altındaki çalışanların temel çalışma haklarının korunmasına 

yönelik hakların verilmesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir.  

b) İşverenlere düşen görevler Çalışanlarını belli periyotlar halinde 

bilgilendirmesi, çalışma ortamının temizliği ve düzeni, hijyen ve psiko-

sosyal risk faktörleri konuları öncelikli olmak üzere eğitim verilmesine 

yönelik altyapının oluşturulması sağlanmalıdır. COVID 19’nu hızlı 

yayılım göstermesi toplu yaşam alanları ve işyerlerinde temizlik 

koşullarının sağlanması ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını (Özellikle 

sık ve/veya ortak kullanılan servisler, temas edilen çalışma alanları, 

araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere işyerlerinde hijyen ve 

temizlik) zorunlu kılmaktadır. Özellikle ortak kullanım alanlarına 

girişlerde (lavabo, tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk, 

yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb.) dezenfektan 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_739589.pdf
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bulundurulması, araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmesi ve hijyen 

şartlarına uyulması bulaşı engellemede hayati önem taşımaktadır. Acil 

durum planlarının 

COVID-19 dikkate alınarak güncellenmesi ve işyeri düzeyinde 

gelişmelerin günlük olarak izlenmesi ve gerekli risk değerlendirmesinin 

yapılması sağlanmalıdır.  

Mevcut çalışanlar arasında diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik 

hastalığı olanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olanlar, yaşlı 

çalışanlar gibi riskli gruplarında hastalığın ağır seyretmesi ve daha 

öldürücü olması nedeniyle bu riskli gruplar başta olmak üzere tüm 

çalışanların korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve çalışanların 

mevcut haklardan yararlandırılması gerekmektedir.  Hasta ve temaslı 

çalışanların sağlık bakanlığının izolasyon ve karantina önlemleri 

kapsamında tedavi ve izlemleri tamamlanmalıdır. Çalışanların COVID-

19 ile ilgili düzenlemelerin ve politikaların farkında olmaları 

sağlanmalı ve virüsün işyerine olabilecek etkileri konusunda bilinçli 

olunması, beklenmeyen durumlar için bir plan oluşturulması, iş 

seyahatlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi, yapılan işlerin 

niteliğine göre mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma modeli vb. 

kişilerarası teması azaltacak önlemlerin alınması gibi düzenlemelerin 

yapılması sağlanmalıdır. 

c) İşyerinde Çalışanların korunması için üzerlerine düşen görevler: 
COVID-19 özellikle solunum yoluyla yayılan damlacıklar ile 

bulaştığından, işyerinde sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı 
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ve kişisel hijyene azami dikkat edilmesi, kapalı ortamların 

havalandırılması gibi tedbirlerin zorunlu olarak yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Ellerin düzenli olarak yıkanması, alkol bazlı el 

antiseptiklerinin kullanılması, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve 

burnun tek kullanımlık mendille ya da dirseğin iç kısmıyla kapatılması 

gibi bireysel hijyenin sağlanmasına yönelik işyeri ortamında broşür, 

afiş ve eğitimlerin yapılması sağlanmalıdır. Çalışanların, selamlaşma 

sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınması, soğuk algınlığı belirtileri 

gösterenlerle aralarında en az 3-4 adım mesafe konulması konusunda 

bilinçlendirmenin yapılması sağlanmalıdır. Hastalık semptomlarını 

gösteren çalışanların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi ve hasta yada 

temaslı olanların evlerinde karantinaya alınması sağlanmalıdır. 

Çalışanların, toplu koruma önlemlerine uymakla yükümlü olduğunun 

bilincinde olmasına yönelik eğitimlerin yapılması sağlanmalıdır. 

WHO’nun tüm İşyerlerinde COVID-19’a karşı alınacak genel önlemler 

olarak en başta el hijyeni, solunum hijyeni, fiziksel uzaklık, işle ilgili 

seyahatleri azaltma, düzenli çevre temizliği ve dezenfeksiyonu, 

COVID-19 enfekte ve temaslı bireylerin yönetimi, risk iletişimi, eğitimi 

ile çalışanların ve toplumun sağılığını korunması hedeflenmiştir. 

El hijyeni; İşyerinde çalışanların kolaylıkla ulaşabilecekleri 

lavabolarda su ve sabunla el yıkama veya alkol bazlı solüsyonla el 

hijyeni istasyonları oluşturmaya yönelik (yıkama veya alkol bazlı 

temizlik için) işyerinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Solunum hijyeni; işyerinde sürekli solunum hijyeni için kurallar 

oluşturması ve denetimlerin yapılarak çalışanların maskenin kurallara 

uygun olarak kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Çalışanlar 

arsında hasta olduğunu bildiren çalışanın öncelikle bir sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Fiziksel uzaklık; İşyerinde işçiler arasında en az 1 metre uzaklık 

bulunacak şekilde düzenleme yapılması, zemine işaretlerler konması, 

çalışanları yakın mesafe içerisinde olabilecekler alanlarda bariyer 

konması, fiziksel temastan kaçınma gibi düzenlemeler yapılmasının 

sağlanması gerekmektedir. Kapalı alanlarda bireylerin 1mt den daha 

uzak olması, giriş/çıkışlarda, asansör ve merdivenlerde çalışanların bir 

araya gelmesinin engellenmesi için gerekli bilgilendirmeler denetimler 

yapılmalıdır.  

İşyerinde kalabalık ortam oluşturacak toplantıların zorunlu olmadıkça 

yapılmaması, mümkünse çevrimiçi toplantılar, telekonferans vb. 

yöntemlerin kullanılması sağlanmalıdır. Çalışanların çalışma 

saatlerinin bölünmesi, çalışanların giriş ve çıkışta kalabalık olmalarının 

engellenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Vardiyalı veya 

bölünmüş mesai uygulaması veya tele iş uygulamasına geçilmesi 

çalışan sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Çalışanlar 

arasında çalışma ortamı, toplantı, yemekhane, mesai giriş-çıkış saatleri, 

dinlenme molaları, servis araçları vb. gibi bir arada bulunması 

gerektiren durumları azaltmaya yönelik düzenleme yapılmalı ayrıca 

çalışanlara da bilgilendirme yapılmalıdır. 
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İşle ilgili seyahatleri azaltma; İş seyahatinin kısıtlanması veya gitmek 

durumunda kalan çalışanlara hijyen malzemeleri sağlanmalı ve iş 

seyahati dönüşü kendilerini 14 gün boyunca semptom açısından 

gözlemeleri ve günde 2 kez ateşlerini ölçmeleri yönelik bilgilendirme 

yapılması gerekmektedir. 

Düzenli çevre temizliği ve dezenfeksiyonu; Sık kullanılan alanlarda 

temizlik yapılırken ortamın öncelikle su ve deterjan, fırçalama ve ovma 

ile temizlenmesi, ardından dezenfekte edilmesi önerilmektedir. 

Dezenfeksiyon açısından öncelikli yerlerin seçilmesinde sık kullanılan 

alanlar, kapı ve pencere kolları, elektrik düğmeleri, mutfak ve gıda 

hazırlama alanları, banyo yüzeyleri, tuvaletler, kişisel bilgisayar 

klavyeleri, iş yüzeyleri bu alanlar olmalıdır. Dezenfektanlar üreticinin 

önerileri doğrultusunda kullanılmalı, çalışanlar Kişisel Koruyucu 

Ekipman (KKE) ile korunmalı, farklı dezenfektanlar 

karıştırılmamalıdır. Dezenfektanlar püskürtülerek kullanılmamalı, 

böylece göz, cilt ve solunum sistemlerinde irritasyon yapması 

engellenmelidir. Bireylere dezenfektan püskürtülmesi doğru değildir. 

COVID-19 enfekte ve temaslı bireylerin yönetimi; Çalışanlar 

arasında kendini hasta hisseden veya COVID-19 ile uyumlu belirtiler 

gösteren çalışanlar öncelikle izole edilmeli ve en yakın bir sağlık 

kuruluşlarına yönlendirilmelidir. 

İşyerinde termal izleme sadece diğer kontrol ve korunma önlemleriyle 

kombine olarak kullanılabilir. İşyerinde hastalanan çalışan için 

izlenmesi gereken önlemler belirlenmelidir; hasta kişiyi izole etmek, 
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temaslı kişi sayısını azaltmak, KKE kullanmak, temizlik ve 

dezenfeksiyonu izlemek gerekmektedir. Temaslı tespitinde yerel sağlık 

idareleriyle iletişim kurulmalıdır. Bilinen COVID-19 hastalarıyla son 

temas gününden itibaren temaslılara 14 gün karantina uygulanmalıdır. 

Risk iletişimi, eğitimi; COVID-19 açısından çalışanlarda 

bilgilendirme sağlamak için sürekli olarak afiş ve broşürler, videolar ve 

elektronik mesaj tabelaları kullanmak, koruyucu önlemlerle ilgili 

çalışanları geri bildirimde bulunmaya özendirmeye teşvik edilmesi 

sağlanmalıdır. COVID-19 riski ile ilgili düzenli bilgi aktarımı 

yapılmalıdır.  

 Enformal sektörde çalışanlar, göçmen işçiler, ev işçiliği yapanlar, 

kendi işlerinde çalışanlar, sigortasız çalışanlar gibi kırılgan grupların 

eğitim ve bilgilendirilmelerde göz ardı edilmemelidir.  

5. COVID 19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK 
DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE MESLEKLERİN 

GRUPLANDIRILMASI 

COVID-19 Pandemisi sırasında tüm işkollarında yapılan işe göre 

mevcut riskin tanımlanıp gerekli tedbirlerin sağlanması, iş sağlığı ve 

güvenliğini geliştiren adımlardır. 

DSÖ tarafından COVID-19 bulaş riski açısından farklı risk gruplarında 

işyerlerinde alınacak genel önlemler maske, mesafe, hijyen temel 

başlıklarını içerecek şekilde belirtmiştir. 
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COVID-19 bulaşmasında çalışanların işyerine kalabalık servislerle 

taşınması, mesafe kuralına uyulmaması, işçilerin dinlenme odalarında 

bir arada bulunması, işçilerin fabrikada karantina altına alınması gibi 

uluslararası sağlık ve çalışma kurallarına uygun olmayan durumların 

ortaya çıktığı görülmektedir. COVID-19 pandemi sürecinde iş sağlığı 

ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmaması bulaş riskini artırmaya 

çalışanlarda devamsızlık durumunun yaşanmasına neden 

olabilmektedir. 

SARS-CoV-2 virüsünün damlacıklarla doğrudan veya damlacıklarla 

kirlenmiş yüzeylere dokunmakla dolaylı bulaşması işe bağlı yolculuk 

ve taşınma sırasında veya iş ortamında olabilir(1). Aynı işkolunda farklı 

pozisyonlarda riskli işler mevcut olabilir bunları göz ardı etmemek 

gerek. Risk değerlendirmesinde çevreyi, görevi, tehdidi, özellikli 

gruplara (ön cephede çalışan işçiler gibi) yönelik koruyucu kaynak ve 

kişisel koruyucu ekipmanı göz önünde bulundurmalıdır.  

COVID-19 özelinde sağlık dışındaki iş kolları için bir risk 

sınıflandırması tablosu oluşturulmuş ve koruyucu önlemler 

belirtilmiştir. Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 

İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi) tarafından sektörel bazda yapılan 

sınıflandırmada risk grupları sıralanmıştır; 

Düşük risk grubunda yer alan çalışan grubundakiler şunlar;  

Pandemi sırasında uzaktan çalışanlar (evinden çalışan), diğer bireylerle 

sık yakın teması olmayan büro çalışanları, sanayi ve üretim 

sektörlerinde diğer çalışanlarla sık yakın teması olmayan çalışanlar, 
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sadece teletıp hizmeti veren sağlık çalışanları, uzun mesafe kamyon 

sürücüleri, toplumla ve diğer iş arkadaşlarıyla, ziyaretçilerle, 

tüketicilerle ve COVID-19 şüpheli veya tanılı bireylerle yakın, sık 

iletişim gerektirmeyen işler bu grupta yer almaktadır. 

Orta risk grubunda yer alan çalışanlar genellikle; COVID-19 

riskinin yüksek olduğu yerlere seyahat edenlerle sık temas edenler, 

genel toplumla teması bulunanlar (örneğin okullar, yüksek yoğunluklu 

toplulukları içeren ortamlar, büyük satış mağazaları) bulunmaktadır. 

Toplumla ve diğer iş arkadaşlarıyla, ziyaretçilerle, tüketicilerle ve 

COVID-19 şüpheli veya tanılı bireylerle yakın, sık iletişim gerektiren 

işlerdir. Bu grupta yoğun topluluk içeren alanlarda çalışma (gıda 

marketleri, otobüs istasyonları, toplu taşıma, uzaklığın en az 1 m 

olmasının güç olduğu işler) çalışanlar arasında yakın ve sık ilişki 

gerektiren işler, toplumsal bulaşmanın yoğun olduğu alanlardan 

dönenlerle sık temas gerektiren işler orta risk grubunda yer alan 

almaktadır. 

Yüksek risk grubunda daha çok Bilinen veya şüpheli hastaların 

odalarına girmek zorunda olan sağlık çalışanları, ambulans görevlileri, 

morg çalışanları, bu grup içerisinde yer almaktadır. COVID-19 şüpheli 

veya tanılı bireylerle yakın, sık iletişim gerektiren işler, virüsle 

bulaşmış yüzeylerde objelerle temas riski olan işler. Sağlık kuruluşları 

dışındaki örnekler; COVID-19 şüpheli veya tanılı bireylerin kapalı 

araçlarda taşınması-sürücü ve yolcuyu ayırmadan, bu bireylere evde 

bakım veya temizlik hizmetleri vermek, bu bireylerin cenazeleriyle 

temasta bulunan kişiler yüksek riskli grupta yer almaktadır. 
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Çok yüksek risk grubu; Bilinen veya şüpheli hastalara entübasyon, 

öksürük uyaran işlemler, bronkoskopi, diş işlemleri, gibi aerosol üreten 

işlemleri yapan sağlık çalışanları, bu hastalardan alınan örnekleri 

toplayan ve işleyen laboratuvar çalışanları, otopsi yapan morg 

çalışanları bu grup içerisinde yar almaktadır. Bu grupta yer alan 

çalışanlar yaptıkları işin gereği olarak yakın temasta bulunmak zorunda 

olan kişilerdir.  

Güvenlik görevlileri ve polislerin, gıda satıcıları, konaklama işlerinde 

çalışanlar, toplu taşıma görevlileri, dağıtımcılar (kargo ve posta 

hizmetleri), hijyenik su temini işlerinde çalışanlar ve ön cephedeki 

görevliler maruziyet riski artmış gruplar içindedir. 

COVID 19 virüsüne maruziyet açısından en riskli 10 iş kolu hastalık 

maruziyetine göre en düşükten en yükseğe; ruh sağlığı merkezleri, 

çocuk yuvaları, evde bakım, tıp uzmanları, okul öncesi, pratisyen 

hekimlik, evde bakım hizmetleri, diş hekimleri, hastane çalışanları, 

veteriner hekimler şeklinde sıralanmaktadır. 

Fiziksel yakınlık açısından sıralamada en düşükten en yükseğe; 

balıkçılar, kozmetik dükkânları, oyuncakçılar, dans/spor aktiviteleri, 

ayakkabı dükkânları, barlar, eczaneler, diş hekimleri, yuvalar ve okul 

öncesi olarak sıralanmaktaydı.  

Sektörlerin fiziksel yakınlık kriterine göre risk sınıflandırmasında 

fiziksel yakınlığın derecesine göre sağlık işkolu ve satış elemanları 

hizmet sektörü en önde yer almaktadır. Tarım sektörü ise en az fiziksel 

yakınlık indeksi bulunan iş kolu arasında yer almaktadır. 
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6. COVID-19 SALGINININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

KAPSAMINDA İŞVERENİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

COVID-19 Salgınının iş sağlığı ve güvenliği değerlendirilmesi 

kapsamında yaşamın devam etmesi için öncelikli toplumun temel 

ihtiyaçların karşılanabilmesi için temel yaşamsal hizmetlerinin 

aksamaması ve üretimin devam edebilmesi adına bazı sektörler salgına 

rağmen faaliyetlerine devam etmek zorunda kalmışlardır. Virüsün 

yayılmasını engelleyici tedbirleri almak, KKE sağlama, salgınla ilgili 

yaşanan gelişmeleri takip etme, işçileri bilgilendirme yükümlülüğü 

işverene aittir.  

Toplu kullanım alanlarından biri olan işyerlerinde virüsün bulaşmasını 

önleyici tedbirlerin alınması gerektiğinden, kamu ve özel sektörde 

birçok işyeri faaliyeti ya tamamen durdurulmuş veya sınırlandırılmış ya 

da uzaktan/evden çalışma modeline geçilmiştir.  

Dünya’da iş sağlığı ve güvenliğinin uluslararası uygulamaları İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi (1948); Dünya Sağlık Örgütü (WHO); AB: 

Avrupa Komisyonu İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA); 

Uluslararası çalışma Örgütü (ILO) genel olarak dört dayanağı 

bulunmaktadır. 

İşyerlerinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili 

ülkemizin temel mevzuat metni olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu Md. 4 gereğince işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.  
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Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaların temeli Anayasaya ve 

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dayanak 

olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda işverenin yönetim yetkisi 

kapsamında işyerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalı 

ve bu önlemlerin sürekliliğini sağlamalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununda İşverenin işyerinde alması gereken sorumluklar 

sırasıyla: 

1. ‘‘Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her 

türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve 

gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen 

şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi 

için çalışmalar yapmak, 

2. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 

uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların 

giderilmesini sağlamak, 

3. Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak, 

4. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden 

işe uygunluğunu göz önüne almak, 

5. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve 

özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri 

almak’’. 
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Kanun’un 3. maddesinde “Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya 

da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 

dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin 

analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.” Bu 

madde ile yalnızca yapılan işle ya da çalışanın mesleği ile ilgili riskleri 

kapsamaz, işverenin sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 

uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 

çalışmalar yapması zorunlu tutulmuştur. COVID 19 kapsamında İş 

sağlığı için geren tüm tedbirlerin işveren tarafından alınmasını zorunlu 

kılmıştır( ÇASGEM, 2021). 

İşveren işyerinde COVID 19’a maruziyet riskinin azaltılması alınması 

gerekenönlemelersırasıyla;(kaynak;https://ailevecalisma.gov.tr/COVI

D19/sikca-sorulan-sorular) 

1- Birden fazla işverenin bulunması durumunda işyerinde birlikte 

hareket edilmesi gerekmektedir. 

2- Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri 

güncellenmeli, ayrıca salgına karşı bir eylem planı 

geliştirilmelidir. Bu planda hazırlık ekibinde görevli çalışanlar 

ile sorumlulukları belirlenmelidir. 

3- İşyerine ziyaretçi giriş çıkışlarını kısıtlanmalıdır. 

4- Aciliyeti olmayan etkinlikler iptal edilmelidir. 
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5- Toplantılar sınırlandırılmalı ve kalabalık düzenlenmemelidir. 

6- Toplantılarda sosyal mesafeye dikkat edilmeli, asgari sayıda kişi 

ile yapılmalıdır. Mümkün olduğunca çevrimiçi veya konferans 

görüşmesi yoluyla toplantı yapılmalıdır. 

7- Çalışanların giydikleri vs. kıyafetler hijyen kurallarına göre 

yıkanmalı ve havalandırılmalı, iş kıyafetleri ile gündelik 

kıyafetler ayrı tutulmalıdır. 

8- Çalışan sayısı, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde mümkün olan 

en az sayıda tutulmalıdır. 

9- Evden çalışma imkanı olan personel evden çalışmaya 

yönlendirilmelidir. 

10- Çalışanların molaları ve yemek araları sosyal mesafeyi 

koruyacak şekilde düzenlenmelidir. 

11- Büyük çalışma ekiplerinin daha küçük gruplar şeklinde 

düzenlenmesi önemlidir. Bu kapsamda vardiya usulü çalışmaya 

geçilmesi veya vardiya sayılarının artırılması önerilmektedir. 

12- Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik 

etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek şekilde 

düzenlenmelidir. 
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13- İşyerinde hijyen önlemleri alınmalı, çalışanların kişisel 

hijyenlerini sağlamaları için yeterli ve gerekli malzeme ve 

ekipmanlar temin edilmelidir. 

14- Öncelikle ziyaretçi veya müşteri potensiyeli bulunan 

işletmelerde bunlarla ilk önce muhatap olan bütün çalışanlar, 

COVID-19 enfeksiyonu salgını ve bunlardan doğan risklere 

karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal 

bilgilendirilmelidir. 

15- Ziyaretçiler ve müşteriler de işyerinde COVID-19 enfeksiyonu 

salgınına dair alınan ve uyulması gereken kurallar hakkında 

bilgilendirilmelidir. 

16- Atıkların, toplanması, depolanması ve işyerinden 

uzaklaştırılması konularında çalışanlar bilgilendirilmelidir. 

COVID-19 Pandemi sürecinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanuna göre işveren yükümlülükleri arasında pandemi tehlikesine karşı 

tedbir alabilmek için yeni bir risk değerlendirmesi yapmalı ve bu 

bağlamda yapılması gerekli önlemlerin ne olması gerektiğine karar 

vermeli ve zaman kaybetmeden ilgili tedbirleri uygulamaya 

geçirmelidir.  

İşyerinin COVID 19 tedbirlerine uygun şekilde hijyen tedbirlerine 

uygun şekilde hareket edilmesi, işçilerin virüs ve virüsten korunma 

yolları hakkında bilgilendirilmesi, işçilere koruyucu malzemelerin 

temini vb. önlemleri derhal almalıdır. Bu kanun yükümlülüklerine 
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dayanak olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanun’dan doğan bu 

yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde işverenin hem cezai 

hem de hukuki sorumluluğu doğacaktır 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün “İşyerlerinde 

Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler”  

dokümanında ‘salgınla mücadele faaliyetleri iş sağlığı ve güvenliği 

kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde 

ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, 

iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve 

mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden 

oluşan hazırlık ekibi tarafından yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Sağlık hizmeti sunan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, 

bulunması halinde enfeksiyon kontrol komiteleri ile işbirliği içerisinde 

faaliyetlerini yürütmelidir. Hazırlık ekibi, alınacak tedbirlerle ilgili 

çalışmaları yürütmeli, işyerindeki hijyen ve temizlik konularında 

gerekli çalışmaları yürütmeli, kurum içi ve kurum dışı iletişimi 

koordine etmeli, acil durum planını güncel tutmalıdır. Kurul ya da 

hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri 

takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür. 
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7. COVID-19’A HASTALIĞI İŞ KAZASI VEYA MESLEK 

HASTALIĞI SAYILIP SAYILMAYACAĞINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRME 

Çalışanın güvenliği ve sağlığı bakımından büyük riskler oluşturan 

çalışma alanlarından biri de sağlık hizmetleri alanıdır. Sağlık 

hizmetlerinin birçok alanında çalışanlar, sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyen kimyasal madde maruziyeti, bulaşıcı hastalıklar, iğne 

yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, şiddet ve stres gibi pek çok sağlık 

sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır (Ulutaşdemir, 2020b). COVID 19 

pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işverenin 

yükümlülüklerinde öncelik olarak üretimin faktörlerinin 

kaynaklarından en önemlisi olan insan kaynaklarının sağlıkları işçi 

sağlığına yönelik tedbirler alması daha da büyük önem kazanmıştır. 

Üretimin devamlılığı için işçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda 

çalıştırılmaları öncelikli olup işverenlerin bu konuda üstüne düşen her 

türlü tedbiri almakla yükümlüdür (Durmuş, 2020). 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. 

Maddesinde bir olayın iş kazası olabilmesi için; Sigortalının işyerinde 

bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle 

sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte 

olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, 

görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl 

işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş 

mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 

sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 



284 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 

 

gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan 

bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır (https://www.mevzuat. 

gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf). 

COVID 19 çalışanlar üzerinde fiziksel ve ruhsal yönden bir tahribat 

yaratabilmektedir. Örneğin akciğerler üzerinde tahribatın yaşanmasına 

bağlı olarak işçinin solunum kapasitesinde de bir azalma yaşanması iş 

gücü kaybına neden olması ve en önemlisi bu virüsün bazı kişilerde 

ölüme neden olması ile de çalışan sağlığı üzerinde bir hasar bırakmış 

olması mümkün olmaktadır. 

Aynı Kanunun 14. Maddesinde ise “meslek hastalığı” tanımı ise şu 

şekilde yapılmıştır: “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 

dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 

uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 

engellilik halleridir.” 

Çalışanların yaptığı iş nedeniyle bazı durumlarda tüm koruyucu 

önlemlerin alınması durumunda bile sosyal mesafe korunması ve 

izolasyonun zor olduğu mesleklerde özellikle sağlık çalışanlarının bu 

süreçte salgın hastalarla yakın temas halinde olmaları iş yerinde (sağlık 

kuruluşlarında) diğer iş yerlerine göre daha özel nitelikli önemlerin 

alınmasını gerekli kılmıştır ancak buna rağmen iş sağlığını korumak 

bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Bu süreçte bu hastalığa 

yakalanma riski direk müşterilerle yakın mesafe gerektiren işlerde 

çalışanlarda ve sağlık çalışanlarında yüksek olma durumu bu hastalığın 

iş kazası yada meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesine yönelik 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından 07.05.2020 tarihinde 2020/12 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 

Bu Genelgede 5510 sayılı Kanun’un 15. maddesindeki “sigortalının, iş 

kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan 

rahatsızlıklar, hastalık halidir” ibaresine atıf yapılarak; “COVID-19 

virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu 

salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden 

sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması 

gerekmektedir” denilmektedir. Bu Genelge ile COVID-19 bulaşıcı bir 

hastalık olduğu belirtilmiş olmasına rağmen COVID 19 virüsüne 

yakalanan hastalık sigortası hükümleri uygulanacağını iş kazası veya 

meslek hastalığı hükümlerinin uygulanmayacağı ifade edilmiştir.  

Emsal olarak gösterilecek olay örnek bir olayda, tır şoförü olan işçinin 

işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

rapor kapsamından anlaşılan H1N1 virüsüne bağlı olarak bulaşması 

sonucu ölümün gerçekleştiği tespit edilmiş, 15.04.2019 tarihli Yargıtay 

21. Hukuk Dairesi tarafından oy çokluğu ile iş kazası olarak 

değerlendirilmiştir. İş kazası  hem 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununda hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununda açıkça tanımlanmıştır ve düzenlemiştir. Bu 

kanunlar kapsamında COVID 19’un iş kazası olarak nitelendirilip bu 

durumu sadece işçi-işveren ilişkisi olarak görmeyip toplumu derinden 

etkileyen, uluslararası belgelerde ve TC Anayasasında korunan yaşama 

hakkı, en temel insan hakkı olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
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 COVID-19’un DSÖ tarafından pandemi ilan edilen salgın bir hastalık 

olduğu, virüsün yayılma hızı, öldürücülüğü dikkate alındığında, 

işverenin göstermesi gereken özen yükümlülüğü de en üst seviyeye 

çıkmalıdır. (Akın L.2020) 

COVID-19 bulaşma hızının kolay ve hızlı olması durumu işçiye işveren 

tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle görevini icra ederken 

bulaşabilme ihtimali olduğu kadar, bulunduğu başka bir ortamda 

bulaşma olasılığı da söz konusudur. İş yerinde gerekli her türlü önlemin 

alınmasına rağmen özellikle kamunun ihtiyaçlarının karşılanması için 

sürdürülmesi gereken hizmetlerde ve üretim sektöründe çalışan 

işçilerin salgın hastalığa yakalanması durumunda özellikle çalışmaya 

ara vermenin veya uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı sektörlerde 

hastalığın ortaya çıkması halinde bu durumun iş kazası olarak 

değerlendirilmemesi gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerekse 

işveren tarafından da bazı sıkıntılara neden olabilmektedir 

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 pandemisinde işverenlerin 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında işyerlerinde alması 

gereken önlemleri almaması veya bu yükümlülüklere aykırı hareket 

etmeleri durumunda cezai ve hukuki sorumlulukları doğacaktır. 

İşveren gözetme borcu gereği, dünyayı tehdit eden salgın hastalığın 

işyerinde bulaşma riskini önleyecek tedbirler alması İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu kapsamı gereği çalışan sağlığı öncelik vererek, iş 

güvenliği uzmanı ile sıkı bir diyalog halinde olması yenilen gelişmeleri 
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sürekli takip etmelidir. COVID 19 pandemisine yönelik  bazı kurumlar 

tarafından salgın önlenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Bunlar; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “İşyerlerinde 

Koronavirüse (COVID-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler”i 

yayınlamıştır. 

 TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Yeni Koronavirüs Salgını ile 

Mücadele Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Sıkça 

Sorulan Sorular ve Cevapları” kitapçığı yayınlanarak işverenlere yol 

gösterici tavsiyelerde bulunulmuştur. 

 TC Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Kurulu tarafından “COVID-19 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” yayınlanmış ve farklı iş kollarına 

yönelik olarak alınması gereken önlemler ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Örneğin AVM ve AVM içindeki işyerlerinde, bakkallarda, kasaplarda, 

kuyumcu, Pazar yerleri, terzi, kent içi ulaşım araçlarında, madenlerde, 

akaryakıt istasyonlarında, restoran, lokanta vb yeme içme sunan 

işletmelerde, spor salonlarında alınması gereken önlemler, işyerlerine, 

müşterilere, personeli korumaya yönelik olarak ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır.  

İşveren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Sağlık 

Bakanlığının, Bilim Kurulunun tavsiyelerini, onların yayınladığı 

rehberleri ve çalışmaları takip etmekle ve kendi işyeri için önerilen 

önlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İşveren gözetim 

yükümlülüğü kapsamında işçinin sağlığını tehdit eden durumlarda 
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işyerini tamamıyla kapatabilir. İşveren, gözetme borcunun gereğini 

yerine getirerek her türlü önlemi almış ve üretimine/hizmetine devam 

etmesi için virüsün bulaşma ihtimalini en aza indirecek/yok edecek 

önlemler alması gerekir.  

8. COVID İŞ SAĞLIĞI YÖNÜNDEN RİSK GRUPLARI 

29/05/2020 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından 

“COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge 

kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve 

pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık 

Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli 

sayılacağı ifade dilmiştir. Bu kapsamda Kamu çalışanlarından idari izne 

esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik 

hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya 

kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid 

organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik 

obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus 

hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike 

(serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı 

olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon 

(serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp 

yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve 

böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, 
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kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir. 

(https://shgm.saglik.gov.tr/) 

İşyerlerinin, işçilerin sağlık parametreleri, hastalarının mevcut 

durumları  titizlikle değerlendirilerek, bu risk grubuna giren işçilerin 

işyeri ortamlarından uzaklaştırılmaları, COVID-19 Pandemisinin 

neden olabileceği kayıpları önlemesinde büyük fayda sağlayacaktır.  

SONUÇ  

İşyerleri salgının yayılım hızının düşürülmesinde en etkili platformlar 

arasındadır. Risk altındaki grupları belirlemek, aynı zamanda hastalık 

yayılma mekanizmalarını anlamak ve başarılı kontrol ve önleme 

tedbirleri uygulamak Devlet, İşverenler ve işçilerin birlikte İSG 

konusunda özen göstermeleri ve birlikte hareket etmeleri 

gerekmektedir. 

İşyerinde sağlık krizleri ve pandemileri ele almak için hazırlanmış 

kapsamlı bir acil durum hazırlık planına sahip olmaları, özel acil 

durumlara karşı, önlemleri uyarlarken hızlı, koordineli ve etkili bir 

müdahale geliştirmeyi sağlayabilir (ILO, 2020). Acil durum 

planlarının, sağlıkla ilgili riskleri de göz önünde bulundurarak öncelikle 

güncellenmesi gerekmektedir. İşyerinde kontrol önlemlerinin 

alınmasını sağlamak için İSG koşullarının sürekli izlenmesi ve uygun 

risk değerlendirmesi gerekecektir. Profesyonel uzmanlar tarafından 

hazırlanmış olan risk değerlendirmesi ve yönetimi, işletmelerin 

COVID-19 sürecinde gerekli tedbirlerin belirlenmesi için çok 

önemlidir. Risk Değerlendirmesi ile Kritik bulaşma döneminde ve 
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sonrasında işgücünün çalışma ortamı, koşulları ve özellikleri, bulaşma 

riskiyle ilgili olarak gelişen belirli süreçlere uyarlanır böylece tekrarlar 

önlenebilir. COVID 19 pandemi krizi ve ortaya çıkabilecek diğer 

krizlere karşı Kamu ve özel kurumlarının İş sağlığı ve güvenliği 

biriminin sürekli kendini yenilemesi, güncel bilgileri ve yeni 

mevzuatların takibini yapması, çalışanlarını bilgilendirilmesi, koruması 

ve buna yönelik hareket etmesi işletmelerin kriz yönetimi konusunda 

ne kadar başarılı olduklarını belirleyecek bir süreç olacaktır.  
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GİRİŞ 

Pandemi dünya çapında ya da çok geniş bir alanda, uluslararası sınırları 

aşan ve genellikle çok sayıda insanı etkileyen bir salgın olarak 

tanımlanmaktadır (Last, 2001). Geçmişte bazı biyolojik maddeler 

epidemi veya pandemi haline gelerek ya da biyolojik ajan olarak 

kullanılarak ülkelerin kalkınmalarını olumsuz yönde etkilemiş ve çok 

fazla sayıda canlının ölümüne yol açmıştır. (Kim ve ark., 2020) Son 

olarak karşılaştığımız yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’nin ilk vakası 

Çin’in Wuhan kentinden bildirilmiştir (WHO, 2020).  

Pandemiler morbidite ve mortalite açısından halkın sağlığı için en 

büyük potansiyel tehdidi oluşturmaktadır (Rebmann, 2014). 

Kaybedilen hayatlar, büyük ekonomik kayıpların yanı sıra eğitim, 

çalışma hayatı, toplu taşıma, gıda hizmetleri gibi normal hayatı idame 

ettirmemiz için elzem olan tüm sistemlerde kesinti yaşanmıştır. 

Özellikle sağlık hizmetlerinde telafisi mümkün olmayacak kesintilerle 

karşı karşıya kalınmış olup birçok birey olumsuz olarak etkilenmiştir. 

COVID-19 aynı zamanda sosyal sistemin temel yapılarına veya temel 

değerlerine, normlarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. (Kim 

ve ark., 2020). 

Ortaya çıkan salgınlar, bulaşıcılık riski, bulaşma hızı, kuluçka dönemi, 

bulaşıcı zamanın süresi, etkili tıbbi bakım ve ilaçlar, aşı geliştirmek için 

gereken süre ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli evrensel 

belirsizliklerle karakterizedir (Kimhi ve ark., 2020). Pandemi; bir kıta 

veya yeryüzünde çok geniş bir alanda etkisini gösteren salgın 
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hastalıklara verilen genel addır. Bu haliyle ortaya çıkabilecek bir 

pandemi, afet olarak kabul edilebilir. (Dizer ve Demirpek, 2009). 

COVID-19 salgınını bir afet olarak anlamak, riskin çok yönlü 

boyutlarını yönetmeye yönelik çalışmalar için uygunluk sağlamaktadır. 

Bu anlayış, etkili çözümler geliştirmek için herhangi bir sorunun 

nedenlerinin ele alınması gerektiği önermesine dayanan disiplinler 

arası ve entegre bir bakış açısı gerektirir. (Alcántara-Ayala ve ark., 

2019) Acil durumların topluluklar için oluşturduğu riskler, doğrudan 

toplulukların tehlikelere maruz kalması, bu tehlikelere karşı 

savunmasızlıkları ve olaylardan önce, sırasında ve sonrasında risk 

yönetimi kapasitesiyle ilgili olduğu belirtilmektedir. (WHO, 2019)  

Böyle bir yaklaşım, nihayetinde savunmasızlık ve maruziyet 

koşullarında ifade edilen riskleri ortaya çıkaran temel nedenleri 

belirlemeye çalışmaktadır. Virüs, maruz kalan ve savunmasız bir 

nüfusla karşılaşana kadar kendi başına bir risk değildir. (Alcántara-

Ayala ve ark., 2019) 

AFET 

Afet etkilenen topluluk veya toplumun kendi kaynaklarını kullanma 

becerisini aşan, yaygın insan, maddi, ekonomik veya çevresel kayıp ve 

etkileri içeren, bir topluluğun veya toplumun işleyişinde ciddi bir 

aksamaya neden olan olaydır (UNISDR, 2009). Acil Durum Veri 

Tabanı, afetleri doğal ve teknolojik olmak üzere iki kategoriye 

ayırmıştır. Doğal afetleri jeofiziksel, meteorolojik, hidrolojik, 

klimatolojik ve biyolojik olmak üzere beş alt gruba ayırmıştır. Bu 
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sınıflandırmada salgınlar doğal afetlerin alt grubu olan biyolojik afetler 

içinde yer almaktadır. Teknolojik afetleri ise endüstriyel kaza, ulaşım 

kazası ve çeşitli kazalar olmak üzere 3 alt gruba ayırmıştır (EM‐DAT, 

2020). 

Genel olarak, afetlerin tipik etkileri şunlar olabilir: (Carter, 2008) 

• Yaşam kaybı, 

• Yaralanma, 

• Malların zarar görmesi ve tahrip edilmesi, 

• Geçim kaynaklarının ve nakit ürünlerin zarar görmesi ve yok 

edilmesi, 

• Üretimde aksama, 

• Yaşam tarzının bozulması, 

• Geçim kaybı, 

• Temel hizmetlerde aksama, 

• Ulusal altyapıya zarar verilmesi ve devlet sistemlerinde aksama, 

• Ulusal ekonomik kayıp  

• Sosyolojik ve psikolojik etkiler 

Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (CRED), bir afetin veri 

tabanına girmesi için aşağıdaki durumlardan en az birinin 

gerçekleşmesinin gerektiğini bildirmiştir; (Below ve ark.,2009)  

• 10 veya daha fazla kişinin öldüğünün bildirilmesi 

• 100 kişinin etkilendiğinin bildirilmesi 

• Uluslararası yardım çağrısı 
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• Olağanüstü hal bildirimi 

AFET YÖNETİMİ 

Afet yönetimi, mevcut afet kaynaklarının etkili organizasyonu, 

yönetimi ve kullanımı olarak tanımlanabilir. Afetlerin sistematik olarak 

gözlemlenmesi ve analizi ile önleme, zarar azaltma, hazırlıklı olma, acil 

müdahale ve iyileşme ile ilgili önlemleri iyileştirmeyi amaçlayan 

uygulamalı bilimdir. Afetlerden önce, sırasında ve sonrasında etkilerini 

önlemek veya azaltmak için uygulanacak şekilde tasarlanmış bir dizi 

süreçtir. Bu disiplin afetlere hazırlanmayı, onlara müdahale etmeyi ve 

son olarak afet yardım operasyonları sona erdikten sonra toplumu 

desteklemeyi ve yeniden inşa etmeyi içerir (Barton, 2009; Nikbakhsh 

and Zanjirani Farahani 2011; Carter, 2008). Kapsamlı afet yönetimi 

dört ayrı bileşene dayanır: hafifletme, hazırlıklı olma, müdahale ve 

iyileştirme. Bunları tanımlamakta sıklıkla bir dizi terminoloji 

kullanılmasına rağmen, etkili afet yönetimi her bir bileşeni aşağıdaki 

şekilde kullanır (Coppola, 2015) ; 

a. Zarar Azaltma: Afet riskinin azaltılması olarak da adlandırılan 

azaltma, bir tehlikenin olasılığının ya da sonuçlarının veya her 

ikisinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasını içerir.  

b. Hazırlık: Afetten etkilenebilecek ya da etkilenenlere hayatta 

kalma şanslarını artırmak, mali ve diğer kayıplarını en aza 

indirmek için yardımcı olabilecek insanları araçlarla donatmayı 

içerir. 

c. Müdahale: Daha fazla acı, mali kayıp veya her ikisinin bir 

kombinasyonunu önlemek amacıyla meydana gelen afetlerin 
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etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için harekete geçmeyi 

içerir 

d. İyileşme: afet sonuçlarının etkisiyle kurbanların yaşamlarını 

normal bir duruma döndürmeyi içerir. İyileşme fazsı genellikle 

acil müdahale bittikten sonra başlar ve bundan aylar veya yıllar 

sonra da devam edebilir. 

AFETLERDE DİRENÇLİLİK ÇERÇEVESİNDE COVID-19  

Dirençlilik, sürdürelebilir kalkınma kavramının bir tamamlayıcısı olup, 

insan toplumunun her alanda refahı ile ilgilidir. (Xu ve ark., 2020) 

Salgınlar afet olarak değerlendirildiğinde herhangi bir ülke sınırı 

gözetmeksizin gerçekleşebilecek afetlerdir bunun en tipik örneği ise 

COVID-19 pandemisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Sever ve ark., 

2021). Ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir 

ülke, acil durumların artan sıklığından ve şiddetinden muaf değildir. 

Tüm ülkeler, sağlık risklerini ve bunlarla ilişkili sağlık ve diğer 

sonuçları en aza indirmek için açık politikalara, stratejilere ve ilgili 

programlara ihtiyaç duymaktadırlar (WHO, 2019). Pandemilerin 

önlenmesi için uluslararası iletişim, işbirliği, dayanışma ve var olan 

birçok uluslararası sözleşmeler, çerçeveler dikkate alınmalı, yeniden 

değerlendirilmeli ve güçlendirilmelidir (Fakhruddin ve ark., 2020). 

Sosyal açıdan savunmasız topluluklar (ve içlerinde yaşayanlar), virüsün 

yayılmasını ve ölümcül etkisini sınırlandıran şekillerde COVID-19'a 

yanıt veremeyebilmektedir (Gaynor ve ark., 2020). Devam eden afet 

kendi başına bir virüsle açıklanamaz, daha çok önceden var olan risk 
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koşulları ve yönetim politikalarının bir sonucudur. COVID 19 salgını 

bu noktayı küresel düzeyde göstermektedir. (Alcántara-Ayala ve ark., 

2019) Etkili bir afet yönetimi oluşturmak için COVID-19 ortasında afet 

tepkilerinin derinlemesine bir değerlendirmesi ve COVID-19 

müdahalesinden öğrenilen dersler gereklidir (Ashraf, 2021).  

Sağlık sistemleri, tehlikelerin, maruziyetlerin ve savunmasızlıkların 

azaltılmasında ve acil durumlara yol açabilecek tehlikeli olayların 

ortaya çıkmasını önlemek veya sonuçlarını azaltmak için kapasite 

oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. (WHO, 2019) COVID-19 

salgını, küresel topluluğun, toplumun ve bireylerin hastalıkları önleme 

ve sağlığı korumaya nasıl dahil olabileceklerini anlama ve bir afet 

döngüsüne dahil olma açısından fırsat sunmaktadır (Chan ve ark., 

2020). Toplum kapasiteleri, faaliyetleri ve yerel sağlık çalışanlarının, 

sivil toplumun ve özel sektörün rolleri, bu nedenle etkili Sağlık 

Sisteminde Risk Azaltma Yaklaşımının merkezinde yer almaktadır 

(WHO, 2019). 

Salgın, diğer afet türleriyle çok az ilişkisi olan benzersiz bir olaydır ve 

tamamen farklı bir planlama yöntemi gerektirir. Halk sağlığı için afete 

hazırlık ve müdahale sistematik olup; kaynaklara öncelik vermek, 

paranın nerede ve nasıl harcanması, yetenekler, gelecekteki bir afeti 

önlemek için eğitim bu noktayı yeniden vurgulamaktadır (Plag ve ark, 

2021). Toplum tabanlı afet hazırlığı ve yönetimi afet ölümlerinin ve 

kayıplarının azaltılmasında çok önemlidir. Nihai hedef, hızlı ve sürekli 

iyileşme ve sürdürülebilir kalkınma için temellerin atılmasıyla birlikte 

risk ve kayıpların önemli ölçüde azaltılmasıdır. (Djalante ve ark., 2020) 
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Bu politikalar ve stratejiler çok disiplinli, sektörler arası olmalı ve 

kapsamlı, tüm tehlikeleri ve risk yönetimi yaklaşımlarını uygulamalıdır 

(WHO, 2019). Salgınlarda çok çeşitli risklerini yönetmek için çok 

yönlü stratejiler ve spesifik eylemler gerektirse de bir ülkenin temel 

sağlık hizmetlerine dayanan sağlık sisteminin genel olarak 

güçlendirilmesi de çok önemlidir. COVID-19 salgını sırasında etkili 

yanıtlar üretmek için bütünsel yaklaşımlar gereklidir (Ashraf, 2021). 

Birlikte çalışma anlayışı ile acil durum ve afet riski altındaki tüm 

topluluklar için mümkün olan en yüksek sağlık ve refah standardına, 

daha güçlü topluluk ve ülke direncine, sağlık güvenliğine ve 

sürdürülebilir kalkınmaya yol açacaktır (WHO, 2019).  
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Şekil 1. Risk Faktörleri, Yoksulluk Ve COVID-19 Salgını Etkileri (Freitas ve Cidade 

2020) 

 

Dikkate alınması gereken ilk husus, bir tehlike olarak SARS-CoV-2'dir. 

Buna ek olarak, küresel düzeyde diğer iki birleşik süreç tanınır. Bir 

yandan, ekonomik eşitsizlik, gelir yoğunlaşması ve artan yoksul nüfus 

modeli mevcut olup, kentsel alanlarda ve bunların çevresinde, 

istikrarsız yaşam koşullarında giderek yoğunlaşmaktadır. Öte yandan, 

küresel yönetişim kurumlarının ve koordineli politikalar ve eylemler 
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gerektiren afetler ve salgınlarla başa çıkma kapasitelerinin 

zayıflamasıdır (Freitas ve Cidade, 2020). 

Topluluk, afet müdahalesi açısından ilk etkilenen ve aynı zamanda 

temel savunma hattıdır. Dahası, topluluk tepkisinin esnekliği, COVID-

19 gibi pandemilerin etkisini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Aynı bölgedeki farklı topluluklar tüm afet müdahalesi sürecinde farklı 

afet dirençliliğine sahiptir (Xu ve ark., 2021). Toplumun farklı afet 

dirençliliğine sahip olmasında birçok faktör etkilidir. Toplumun 

demografi yapısı, sosyal çevresi, fiziki çevresi gibi farklı unsurlar 

mevcuttur. Aynı zamanda COVID-19 salgını birçok belirsizliğe 

sahiptir. Virüsün tedavisi, mutasyon süreci, kalıcı etkileri, iyileştirme 

süreci, bağışıklama gibi. Bu belirsizlikler toplumun psikolojik olarak 

da direncini kırmakta ve yanıt oluşturma sürecinde olumsuzluklara 

sebep olmaktadır. 
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Şekil 2. Topluluğun COVID-19’a karşı afet direncini etkilediği faktörler (Xu ve ark., 

2021) 

 

COVID-19 gibi salgın kaynaklı afetlerin önüne geçilmesi 

hedeflendiğinde, topluluğun savunmasız üyelerini korumanın yollarını 

düşünülmelidir (Xu ve ark., 2021).  Yaşlı bireyler bir tek afet esnasında 

değil, hazırlık evresi dahil müdahale ve iyileşme evresine kadar tüm 

aşamalarda savunma gücü olmayan bir kitle olarak değerlendirilmelidir 

(Tosun ve Ulutaşdemir, 2020). Örneğin yaşlılar daha fazla olumsuz 

sağlık sonuçları yaşamaktadır ancak bunun üzerindeki etkisinin 

nedenleri bilinen veyahut bilinemeyen bir dizi kronik hastalıklar 
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kaynaklıdır. Bu doğrultuda daha fazla ek tıbbi durumlar ortaya 

çıkmaktadır.  

Altyapı sistemleri ve planlaması dahil olmak üzere inşa edilmiş çevre, 

sağlam bir fiziksel ortam oluşturmada önemlidir. Dolaylı faktörler 

arasında gelir düzeyi doğrudan toplumun ekonomik düzeyini 

yansıtmaktadır. Genel olarak, gelir seviyelerinin toplumun ekonomik 

sermayesini olumlu yönde etkilediği ve sonuç olarak afet 

dirençliliğinde iyileşmelere yol açtığı bulunmuştur (Xu ve ark., 2021). 

Kapanma politikalarının ilk doğrudan etkisi ekonomide 

gerçekleşmiştir. İşletmelerin kapatılması, üretimin ve iç talebin 

düşmesi ve bunlara bağlı olarak işsizlik düzeyinde artış ve eşitsizlik 

karşımıza çıkmaktadır (Hynes ve ark., 2020). 

Toplum eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları, risk bilincini 

geliştirmeye ve topluluğun kendi kendini organize etme ve kendi 

kendine uyum yeteneğini normalleştirmesine yardımcı olacaktır (Xu ve 

ark., 2021). Kullanmış olduğumuz tüm sistemler insan tarafından 

oluşturulmuştur. Böylelikle bu sistemler insan davranışlarıyla yeniden 

yapılanmakta ve eş zamanlı olarak etkilenmektedir. Böylelikle 

sistemlerin birbiri ile bağlantılı olma durumunda toplumun davranış 

şekli etkilere karşı yanıtı şekillendirecektir. 

Genel olarak, afete hazırlık zihniyeti, bireylerin ve kuruluşların, salgın 

sırasında ve sonrasında hayatta kalmayı, korku ve belirsizlikle 

gelişmeyi sağlamaları gereken önleyici, proaktif ve insan merkezli bir 

felsefedir. Bir afete hazırlık zihniyeti, organizasyonların afetlerin 
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potansiyel olumsuz etkilerinden etkili bir şekilde kurtulmaları, hazırlık 

yapmaları, müdahale etmeleri ve bunlardan kurtulmaları için de 

gereklidir. Afete hazırlık zihniyetiyle, önleyici çabalardan elde 

edilenler ve çok sayıda risk azaltma çözümüyle, afetler daha kolay 

tahmin edilebilir, öngörülebilir ve kontrol edilebilir hale gelmektedir. 

Nihayetinde, afete hazırlık zihniyetinin gerektirdiği şey şudur (Su ve 

ark., 2021); 

 (1) bireylerin ve hükümetlerin afetlerle maliyet etkin bir şekilde daha 

iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilecek kapsamlı bir afete hazırlık 

planı geliştirme öngörüsü;  

(2) toplumun hayatta kalması ve muhtemelen afetle sonuçlanabilecek 

olayların olumsuz etkilerini başarılı bir şekilde sürdürmesi için gerekli 

olan afet öncesi kritik kaynakları bulma ve güvence altına alma 

yeteneği;   

(3) planı uygulamak ve gelişen bir durumda en iyi sonuçları elde etmek 

için gereken çeviklik, hareketlilik ve dirençlilik.  

SONUÇ 

Afet tanımı Dünya Sağlık Örgütünce “beklenmeyen, kurumun 

olanakları ve kapasitesini aşan normal işleyişi bozan dışarıdan yardım 

gerektiren ani ekolojik olgu” olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2011) 

COVID-19 salgını kapsamında bu tanım değerlendirildiğinde bir süre 

boyunca gerekli tedavinin bulunamaması, süreç bir yılı bulduktan sonra 

bağışıklama çalışmalarının ancak başlatılabilmesi bu salgının 

beklenmeyen bir durum olduğunu göstermektedir. Kapasite aşımı 

olarak bakıldığında bir çok ülkede kişisel koruyucu donanım, sağlık 
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personeli yetersizliği gibi birçok konuda olarak sıkıntılar yaşanması, 

yatak doluluk oranlarının sürekli güncel veriler şeklinde sunulması 

kapasitenin üzerinde bir olay olduğunu da karşımıza çıkarmaktadır. 

Aynı zamanda sağlık başta olmak üzere eğitim, ekonomi, sosyal tüm 

işleyişlerde eski normalimizden çok fazla uzaklaştığımız açıkça 

ortadadır. COVID-19 salgını bu doğrultuda afet olarak 

değerlendirilmeli ve küresel ortak bir çözüm arayışına gidilmelidir. Var 

olan küresel çerçevelerin yeniden gözden geçirilmesi, ne kadar 

uygulanabilir olduğu ve ülkerin katılım düzeyi değerlendirilerek 

revizyona gidilmesi gerekmektedir. 

Toplumumuzun tüm yönleri üzerindeki pandemilerin ve gelecekteki 

diğer afetlerin etkisini en aza indirmek için mevcut afete hazırlık ve 

dirençlilik uygulamalarının gözden geçirilmesi, yeniden 

değerlendirilmesi ve önemli ölçüde geliştirilmesi gerekmektedir 

(Santos, 2020). Toplum katılımının afet yönetiminin her bir aşamasına 

aktif katılımın sağlanması gerekmekte olup topluma dayalı afet 

yönetimi sistemini anlaşılması ve kabul edilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

Herhangi bir yeni virüsün sonuçları her zaman öngörülebilir değildir ve 

zaman onları bir bireyden makro seviyeye kadar her seviyede 

birleştirdikçe daha fazla ve çok sektörlü hale gelmektedir (Fakhruddin 

ve ark., 2020). Multidisipliner yaklaşım, COVID-19 salgını ile beraber 

kullanımı artan bir terimdir. Ancak devrilme noktaları, doğrusal 

olamama, asimetri ve birbirine bağlılık gibi diğer sistem özellikleri de 

ihmal edilmemelidir (Hynes ve ark., 2020). 



310 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

Politikada aynı yaklaşım uygulanamayabilir ve yeni sonuçları en aza 

indirmek için her dalgadan sonra revizyonlar gerekecektir (Fakhruddin 

ve ark., 2020). Maksimum verimlilik ve optimizasyon için çabalayan 

bu tür sistemler, kesintilere karşı dirençliliği de ihmal etmemelidir 

(Marchese ve ark., 2012). 

Dirençlilik, COVID-19 müdahalesi sırasında afet müdahale sisteminin 

performansını değerlendirmek ve anlamak için uygun bir yoldur (Rai 

ve ark., 2021). Bununla birlikte, dirençliliğin nasıl oluşturulacağına 

veya güçlendirileceğine dair çok az çalışma bulunmaktadır. Bunun 

nedeni ise bu konu hala ağırlıklı olarak kavramsal olmasıdır. (Barasa 

ve ark., 2018) Özellikle de COVID-19 tepkisi bağlamında dirençlilik 

kavramı çok fazla ele alınmamaktadır (Rai ve ark., 2021).  

COVID-19'un olumsuz etkilerini azaltmak için, toplumu bu tür 

olaylardan hızlı bir şekilde kurtulma yetenekleri de dahil olmak üzere 

afetleri önleme ve bunlara direnme yetenek ve kapasitesini geliştirme 

konusunda güçlendirilmelidir. Yani, topluluğun direncini artırarak, 

COVID-19 gibi salgınların yayılması ve küresel bir soruna dönüşmesi 

önlenebilir (Xu ve ark., 2021). Toplulukların bir olay anına bakış 

açılarının ortak olması birlikte verilecek olan yanıtın güçlenmesi ve 

etkiye karşılık tepkinin daha büyük olacağı anlamına gelmektedir. Bu 

da bir olayın afet boyutuna ulaşmasını engelleyecektir. Gerek küresel 

veya ülke bazında gerek ise yerel bazda hiçbir olayın afet boyutuna 

ulaşması ve sürdürülebilir kalkınmaya zarar vermesi toplumun refah 

seviyesini düşürmesi istenmemektedir. 
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Toplumların ve ülkelerin devam eden COVID-19 tehdidini nasıl 

özümseyecekleri ve bu tehdide nasıl tepki vereceğine ve sonraki 

iyileşme sürecinin nasıl devam edeceğine ilişkin kritik zorluklar devam 

etmektedir (Trump ve Linkov, 2020). Her bir politika, faaliyet ve sistem 

için önemli olan nokta şudur ki; halk sağlığını, ekonomiyi ve genel 

toplumsal uyumu ve refahı etkileyen sonuçlardan geri dönmek için 

daha geniş bir toplumsal direnç şekillendirmektir.  

COVID-19 pandemisi bize yaşadığımız krizlerin sürekli aynı 

olmayacağını öğretmiştir. Sahip olduğumuz varlıklarımız, 

sistemlerimiz her geçen gün artarken bunlara bağlı olarak 

savunmasızlık düzeyimizde değişkenlik göstermektedir. Bu 

savunmasızlık durumunu ancak dirençli sistemler oluşturarak ve 

karşılaşılabilecek bir kriz durumunda verilecek olan yanıtın 

kapasitesini artırarak azaltabiliriz.  
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GİRİŞ  

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde tüm insanları olumsuz yönde 

etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Ancak kadın hakları ve sağlığı 

üzerindeki çok fazla olumsuz etkileri vardır (Yağmur, 2020). COVID-

19 salgını sağlık eşitsizliklerini de beraberinde getirmektedir.  

Pandeminin dışında, kadınlar daha fazla koruyucu bakım hizmeti 

almalarına rağmen, yıllık ortalama göz önüne alındığında, erkeklerden 

daha fazla fiziksel ve zihinsel sağlıksız gün geçirmektedirler (Centers 

for Disease Control and Prevention,  2011).  

Kadınlar, COVID-19 yükünü farklı şekillerde taşırlar. Eşitsizlikler, 

karantina dönemlerinde kadının refahını ve ekonomik dayanıklılığını 

orantısız bir şekilde etkilemektedir. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve ev 

işleri genellikle kadınların yapması gereken işler olarak görülür. 

Salgın dönemlerinde aile içi şiddetin artmasıyla ilgili endişeler artar. 

Sağlık hizmetlerinin aşırı gerilemesi, kaynakların yetersiz olması vb. 

nedenlerle kadınların cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri ile doğum 

öncesi ve doğum sonrası bakım almaları kesintiye uğrar (Lancet, 

2020). COVID-19 salgını, resmi-gayri resmi sağlık hizmetlerinin ve 

sosyal destek sistemlerinin kesintiye uğramasından dolayı kadın 

sağlığı ciddi şekilde etkilenmektedir (Gausman ve Langer, 2020). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel sağlık hizmetleri işgücünün 

%70'inden fazlasının kadınlardan oluştuğunu tahmin etmektedir 

(WHO, 2019).  Ulutaşdemir ve arkadaşlarının (2020) COVID 

pandemi sürecinde yaptığı çalışmada; araştırmaya katılan kadınların 

%89.6'sı evde kaldığını, % 68.4'ü ise son iki haftadır sokağa çıktığını 
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ve %4.7'si psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu ifade etmiştir 

(Ulutaşdemir ve ark., 2020). Meksiko City’de yapılan bir çalışma, 

pandemi nedeniyle evde kalmanın zorunlu olduğu dönemlerde 

kadınların ruh sağlığının kötüleştiğini göstermiştir. Kaygı, özellikle 45 

yaşın üzerindekiler için keskin bir şekilde artmış, gebeliğe yönelik 

üreme sağlığı hizmetleri sabit kalırken, kürtajla ilgili çağrıların sayısı 

azalmıştır (Silverio-Murillo, Hoehn-Velasco, de la Miyar,  Rodríguez, 

2021). COVID-19 pandemisinin üreme sağlığı, gebelik, ruh sağlığı ve 

aile içi şiddet başta olmak üzere kadın sağlığı üzerinde olumsuz 

etkileri vardır. 

1. Kadın Üreme Sağlığı  

Pandemiler, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklarını çeşitli şekillerde 

etkilemektedir. Pandemiler, başta koruyucu ve üreme sağlığı 

hizmetleri olmak üzere sağlık sistemine ulaşımı sınırlar. Önceki 

pandemilerden elde edilen veriler ve mevcut deneyimler, özellikle 

obstetrik bakımın bu dönemde tehlikeye girdiğini ortaya koymaktadır 

(Ellington ve ark,, 2020). Aile planlaması kullanımı, Ebola öncesi 

dönemde aylık ortalama ziyaret sayısı 531 iken Ebola salgınının en 

yoğun olduğu ayda 242 ziyarete kadar gerilemiştir. Ebola öncesi aylık 

ortalama 2053 olan doğum öncesi bakım ziyareti sayısı Ebola 

sırasında 841’e kadar gerilemiştir.  Ebola öncesi hastanelerde 

gerçekleşen doğumlar Ebola sırasında azalmıştır (Camara ve ark., 

2017). 
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Cinsel sağlık veya üreme sağlığı hizmetleri için ayrılan kaynaklar 

pandemi döneminde, salgınla mücadeleye aktarılabilmektedir. Bu 

nedenle de karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı, güvenli olmayan 

kürtaj ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması, düşük, travma 

sonrası stres bozukluğu, depresyon, intihar, yakın partner şiddeti, anne 

ve bebek ölümlerinde artış olması muhtemeldir (Tang ve ark., 2020; 

Yağmur, 2020).  

Pandemi yayıldıkça, birçok ülke, yayılmayı yavaşlatmak amacıyla 

zorunlu karantina ve seyahat kısıtlamaları uyguladı. Bu dönemde, bazı 

hükümetler DSÖ'nün cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin 

sürdürülmesi yönündeki tavsiyelerini dikkate almadı; bunun yerine 

cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini gerekli bir hizmet olarak 

sınıflandırılmadı. Bu hizmetler arasında kürtaj ve doğum kontrolü de 

yer almaktaydı. Bu karar, kadınların ve kızların zamana duyarlı - ve 

potansiyel olarak hayat kurtarıcı - hizmetlere erişimini reddetmekle 

kalmadı, aynı zamanda onları zaten erişilmesi zor olan cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı hizmetlerinden daha da uzaklaştırdı (Cousins, 2020). 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nun son açıkladığı verilere 

göre, COVID-19'un neden olduğu aksaklıklardan dolayı 115 ülkede 

yaklaşık 12 milyon kadın aile planlaması hizmetlerine erişimini 

kaybetti. Bu durum ise 1.4 milyon istenmeyen gebeliğe yol açtı 

(UNFPA, 2020).  

COVID-19 salgını, kontraseptif yöntemlerin temel farmakolojik 

bileşenlerinin üretimini veya yöntemlerin kendilerinin (örneğin 

prezervatif) üretimini kesintiye uğratarak veya kontraseptif ürünlerin 
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taşınmasını geciktirerek, kontraseptif ürünlerin tedarik zinciri üzerinde 

hâlihazırda olumsuz etkilere sahiptir. Ayrıca, cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetlerinin sunumunda yer alan ekipman ve personel başka 

ihtiyaçları karşılamaya yönlendirilebilmekte, klinikler 

kapanabilmekte, insanlar cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri için 

sağlık merkezlerine gitme konusunda isteksiz olabilmektedirler. 

Birçok hükümet, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla insanların 

hareketlerini kısıtlamakta, sağlık bakım sağlayıcıları kürtaj gibi temel 

olarak sınıflandırılmayan bazı cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerini 

askıya almak zorunda kalmaktadır. Örneğin, Hindistan'da ülke 

genelinde uygulamaya konulan kapanmalar, kamu sektörü dışında en 

büyük aile planlaması hizmetleri sağlayıcısı olan Marie Stopes 

International tarafından işletilen klinikleri kapanmaya zorladı. Bu 

durumda, emel cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri ve sağlanan 

herhangi bir bakımın kalitesi muhtemelen düşecektir (Riley, Sully, 

Ahmed, Biddlecom, 2020). Hindistan Üreme Sağlığı Hizmetleri 

Vakfı, karantinanın neden olduğu kesintinin Hindistan'da 26 milyon 

çiftin doğum kontrol yöntemine erişememesine neden olabileceğini ve 

bunun da 2-3 milyon istenmeyen gebelik ve 800.000'den fazla güvenli 

olmayan kürtajla sonuçlanabileceğini tahmin etmektedir (Cousins, 

2020).  Orta gelirli ülkelerde, 49 milyon kadınının karşılanamamış 

modern doğum kontrol yöntemleri bir yıl içinde 15 milyon istenmeyen 

gebelikle sonuçlanabilir (Riley ve ark., 2020). 

COVID-19 pandemisi yüksek gelirli ülkeleri de olumsuz yönde 

etkilemiştir. Örneğin, Mart 2020'nin başlarında, ABD’de Alabama, 
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Ohio ve Teksas valileri, kadınların kürtaj hizmetlerine erişimini askıya 

alan bir yasa çıkardı. Iowa, Mississippi ve Oklahoma valileri de temel 

tıbbi malzemeleri koruma ve "seçmeli" tıbbi prosedürleri azaltma 

gereğini savunarak aynı şeyi yaptılar.  Benzer uygulamalardan dolayı 

Latin Amerika ve Karayipler'de 18 milyondan fazla kadının modern 

kontraseptiflere düzenli erişimini kaybedeceği tahmin edilmektedir 

(Viveiros, Bonomi, 2020).  

COVID-19’un gelişmekte olan fetüs üzerindeki belirsiz etkileri, sınırlı 

tedavi seçenekleri ve kaynakların azalması, birçok çiftin gebe kalma 

veya gebeliği erteleme konusunda zor bir kararla karşı karşıya 

kalmasına neden olmuştur. Örneğin, İtalya'da anket yoluyla yapılan 

bir çalışmada, COVID-19 salgınından önce çocuk isteyen çiftlerin 

%37,3'ü bu taleplerinden vazgeçmiştir (Micelli ve ark., 2020).  

Pandemi sürecinde cinsel aktivite devam etmektedir, bu nedenle 

cinsellik ve üreme sağlığı ihtiyacının etkili bir aile planlaması yöntemi 

kullanımı ile karşılanması gerekmektedir. Kişilerin etkili bir korunma 

yöntemi kullanmaya başlama, gerekli danışmanlık bilgisini alma ve 

verilen hizmete ulaşma noktasında ihtiyaçları sağlanmalıdır. Böylece, 

kadınları ve toplumu istenmeyen gebeliklerin olumsuz sonuçlarından 

korumak mümkün olacaktır (Hall ve ark., 2020).  

2. Gebelik  

Pandemi sürecinde gebelik döneminde olma kadınları olumsuz 

etkileyen diğer bir faktördür. Gebeliğin getirmiş olduğu hormonal 

değişiklikler ve bağışıklık durumunun değişkenlik göstermesi 
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sebebiyle kadınları bu süreçte daha fazla riskli bir duruma 

getirmektedir. Daha önceki dönemlerde de yaşanan salgınlarda benzer 

durumlar ortaya çıkmıştır (Monteleone ve ark., 2020). Yakın geçmişte 

insanlığın maruz kaldığı Sars, Mers ve H1N1 gibi virüsler gebe 

kadınların daha fazla komplikasyon yaşamasına neden olmuştur 

(Schwartz ve Graham, 2020). Gebe kadınlar, değişen fizyolojileri, 

enfeksiyonlara yatkınlıkları, bozulmuş mekanik ve immünolojik 

işlevleri nedeniyle herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınında riskli 

grubu temsil eder (Dashraath ve ark., 2020). 

2020 yılında, 22 farklı ülkedeki 73 merkezde COVID-19 olan ardışık 

tüm gebe kadınlar üzerinde çok uluslu bir kohort çalışması yapılmıştır. 

Çalışmanın sonuçları, tanı anında ortalama gestasyonel yaşın 30.6 ± 

9.5 hafta olduğunu; bunların %8.0'ı ilk trimesterde, %22.2'si ikinci 

trimesterde ve %69.8'i üçüncü trimesterdedir. Genel gestasyonel ölüm 

oranı 4,2’dir. 250 canlı yenidoğan arasında doğumdan sonra yapılan 

RT-PCR sürüntüsünde 1 vaka (% 0,4) pozitif çıkmıştır.  Enfeksiyonda 

erken gebelik yaşı ve düşük doğum ağırlığı, maternal COVID-19 

enfeksiyonu olan fetüslerde olumsuz perinatal sonuçların en önemli 

belirleyicileridir (Di Mascio ve ark., 2020).  

Pandemi süreci, birincil olarak doğum öncesi ve doğum sonrası 

hizmetleri, aynı zamanda bazı doğum sırasındaki hizmetleri de 

etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada katılımcıların %70'i doğum 

öncesi randevularında azalma olduğunu, %56'sı doğum sonrası 

randevularında azalma olduğunu bildirirken, %89'u uzaktan 

konsültasyon yöntemlerini kullanmıştır. Hipertansif bozukluk riski 
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yüksek olan kadınlar için az sayıda birim evde kan basıncı izlemi 

gerçekleştirmiş ve hiçbir birim bu izlemenin rutin doğum öncesi 

bakımın bir parçası olarak yapıldığını bildirmemiştir. Acil doğum 

öncesi sunumlarında %86 oranında azalma yaşanmıştır (Stowe ve ark., 

2021). 

Semaan ve arkadaşları, profesyonel ağlar ve sosyal medya aracılığıyla 

12 dilde yayılan çevrimiçi bir anket aracılığıyla anne ve yenidoğan 

sağlığı profesyonelleri üzerinde küresel, kesitsel bir çalışma yapmıştır. 

Bu çalışmada,  gebelik sırasında kliniklerin çalışma saatlerini, izin 

verilen ziyaretçi sayısını ve yüz yüze ziyaretleri azaldığı için 

kullanılan doğum öncesi bakım hizmetlerinde önemli bir azalma tespit 

edilmiştir  (Semaan ve ark., 2020). Kenya, Uganda ve Tanzanya'da 

sağlık çalışanları ile yapılan başka bir çalışmada, pandemi sürecinde 

düşük şikâyeti ve yeterli doğum öncesi bakım olmadan hastanelere 

geç gelen kadınların sayısında artış olduğunu bildirilmiştir (Pallangyo 

ve ark., 2020). 

 Farklı platformlardan elde edilen verileri içeren yayınlar, pandemi 

sürecinde en sık bildirilen olumsuz sonucun erken doğum olduğunu, 

düşük doğum ağırlıklı ve sezaryen doğum prevalansının arttığını 

ortaya koymuştur (Kotlar, ve ark, 2021). 51 hamile kadını içeren altı 

çalışma üzerinde yapılan sistematik incelemede, COVID-19 teşhisi 

konan kadınların %90,2'sinin sezaryen yoluyla doğum yaptığını ortaya 

koymuştur (Della ve ark., 2020). Chen ve arkadaşlarının Wuhan’da 

yaptıkları çalışmada %93'lük bir sezaryenla doğum oranı bulunmuştur 

(Chen ve ark., 2020). 
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Kasım 2020'de yayınlanan çok merkezli, retrospektif bir vaka kontrol 

çalışması, Philadelphia'da ağır veya kritik koronavirüs hastalığı 

nedeniyle kabul edilen hamile kadınları, şiddetli veya kritik 

koronavirüs hastalığı nedeniyle kabul edilen üreme çağındaki hamile 

olmayan kadınlarla karşılaştırmıştır. Bu çalışma, hamile katılımcıların 

yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılığının daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç 

da entübe edilecek, mekanik ventilasyon gerektirecek ve kompozit 

morbidite riskinin artmış olmasıdır (DeBolt ve ark., 2020). Yapılan bir 

çalışmada hamile kadınların Yoğun bakım ünitesine yatış, entübasyon, 

mekanik ventilasyon ve mortalite olasılıklarının daha yüksek 

olduğunu belirlemiştir (Zambrano ve ark., 2020). Etiyopya’da 

gebelerle yapılan çalışmada COVID-19 salgınının doğum öncesi 

bakım hizmetlerinden yararlanma oranını azalttığını göstermiştir 

(Tadesse, 2020). 

Gebelikte yaşanan yoğun stres bulantı- kusmada artma, erken doğum, 

depresyon, düşük doğum, ağırlığı preeklemsi ve düşük apgar skoru 

gibi bebek ve annede olumsuz etkilere sebep olur (Field, 2010; 

Sevimli Güler, Aslan, Aydın Kartal 2021; Qiao ve ark., 2012) 

3. Kadın Ruh Sağlığı  

Uzun süren pandemi süreci, kadınların evde kısıtlı kaldıkları sürenin 

uzamasına ve sosyal iletişim olanaklarının azalmasına yol açmıştır. Bu 

zorlu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri de ruh 

sağlığının bozulmasıdır. Nitekim yapılan çalışmalarda, kadınların ve 
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gençlerin pandemi nedeniyle evde kalma sırasında daha kötü ruh 

sağlığı sonuçlarına sahip oldukları bulunmuştur. Hamile, doğum 

sonrası veya partner şiddetine karşı savunmasız kadınların pandemi 

sırasında ruh sağlığı sorunlarına yol açma potansiyeli yüksektir 

(Jacques-Aviñó ve ark., 2020). 

 Pandemi sırasında kadınların ruh sağlığına yönelik endişeleri, iş 

kaybı, evlerde artan bakım görevleri, sosyal etkileşim ve destek 

fırsatlarının bulunmaması gibi sosyal streslerle daha da artmaktadır 

(U.N Women, 2020). 

COVID-19'un ilk kez ortaya çıktığı Çin'den yapılan araştırmalar, 

pandeminin kadınlarda daha yüksek stres, anksiyete, depresyon ve 

travma sonrası stres semptomlara yol açtığını ortaya koymuştur 

(Wang ve ark., 2020). Ekonomik kaygılar ve salgının hamilelik 

üzerindeki etkilerine dair endişeler pandemi ile beraber daha da 

artmıştır. Çocuk doğurmanın ertelenmesi, infertilite tedavilerine ara 

vermek zorunda kalan veya yardımcı üreme teknolojisine erişimi 

kısıtlı üreme yıllarının sonuna yaklaşan kadınlar için stresi 

artırmaktadır (Almeida ve ark., 2020). Çin'de 4124 hamile kadın 

üzerinde yapılan bir çalışma 20 Ocak 2020'den önce ve sonra iyi 

doğrulanmış bir tarama ve değerlendirme aracı olan Edinburgh 

Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS) puanları karşılaştırılmıştır. 

COVID-19’un resmi olarak duyurulmasından önceki hamile 

kadınlarla karşılaştırıldığında, bu açıklamadan sonra hamile kadınların 

genel EPDS puanları daha yüksek, olası majör depresyon için sınırın 

üzerinde puanlama olasılığı, anksiyete alt ölçeğinde daha yüksek 
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puanlar ve intihar düşüncelerini onaylama olasılığı daha yüksek 

bulunmuştur. Zamanla EPDS puanlarının artması, her gün açıklanan 

yeni COVID-19 vakaları ve ölümlerin sayısı ile ilişkilendirilmiştir 

(Wu ve ark., 2020). Kanada'da 1754 hamile kadın üzerinde yapılan bir 

çalışma, pandeminin başlangıcından sonra işe alınan kadınların, 

depresyon, anksiyete bozukluğu veya madde kullanım bozukluğu 

tanısının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur 

(Berthelot ve ark., 2020). Tunus'taki COVID-19 ile bağlantılı 

karantina sırasında kadınların ruh sağlığına ilişkin olarak yapılan 

kesitsel bir çalışmada, katılımcıların çoğunun yüksek düzeyde sıkıntı 

semptomları (%57,3'ünde aşırı derecede şiddetli anksiyete ve depresif 

semptomlar ve %53,1'inde aşırı derecede şiddetli stres belirtileri) 

bildirilmiştir (Sediri ve ark., 2020).  

Türkiye’de gebelerle yapılan bir çalışmada COVID-19 salgınının 

gebelerin depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerindeki etkili olduğunu 

ortaya koymuştur (Durankuş, Aksu, 2020). Pandemi, anne ruh 

sağlığını önemli ölçüde etkilemiştir. Anksiyete ve depresyon 

duyguları, annenin virüsün bebeklerine dikey bulaşma korkusu, 

doğum öncesi bakım kaynaklarının sınırlı erişilebilirliği ve sosyal 

destek eksikliği ile ilişkilidir (Jungari, 2020; Nodoushan, Alimoradi, 

Nazari, 2020; Saccone ve ark., 2020). 

COVID-19'un bilinmezliği, sosyal ve aile desteğinden yoksun 

kalmanın yanı sıra perinatal sıkıntıyı artırmıştır (Wu ve ark., 2020).  

Jungari, klinik olarak anlamlı depresyon düzeylerinin artmasının, 

annenin hem kendileri hem de bebekleri için enfeksiyon korkusundan, 
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sosyal izolasyondan ve viral yayılımı çevreleyen belirsizlikten 

kaynaklandığını ifade etmiştir (Jungari, 2020). 

4. Aile İçi Şiddet 

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir 

ve sağlıkla ilgili acil durumlar ve salgın hastalıklar sırasında büyük bir 

tehdit olmaya devam etmektedir. COVID-19 pandemi sürecinin 

beraberinde getirdiği problemlerden biri de aile içi şiddetin artmasıdır.  

Karantina stresi, mali belirsizlik, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumlar ve afetler sırasında kontrol etme arzusu, artan aile içi şiddetin 

artması riskine katkıda bulunur (Bhandari ve ark., 2006). Nitekim 

yakın partner şiddeti oranları, önceki doğal afetler bağlamında 

artmıştır. Örneğin Harvey Kasırgası sırasında ve sonrasında, yakın 

partner şiddeti, çocuk istismarı dahil olmak üzere, daha yüksek aile içi 

şiddet oranları gözlemlenmiştir (Schwartz ve ark., 2018). Son 

kısıtlanma veya tam kapanmalar sırasında Çin, İtalya ve İspanya’da 

aile içi şiddet acil durum destek hatlarına yapılan aramalarda önemli 

bir artış bildirilmiştir (Taub, 2020). COVID-19 salgını, Çin, Birleşik 

Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kıbrıs, Arjantin ve 

Singapur gibi ülkelerden bildirildiği üzere kadına yönelik şiddet 

vakalarında dikkate değer bir artışa neden olmuştur (Sharma, Sharma, 

Singh, 2020). Avrupa'da, yakın partnerleri tarafından kadına yönelik 

şiddetle ilgili acil durum çağrılarında %60, Peru'da  %48 artış olduğu 

bildirilmiştir (Agüero, 2021; Mahase, 2020). Aile içi şiddetle ilgili 

tweetleri inceleyen, Xue ve arkadaşları COVID-19 nedeniyle aile içi 

şiddet artışından bahseden tweetlerin sık olduğunu vurgulamıştır (Xue 
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ve ark. 2020). Pandemi sürecinde Kanada'daki Vancouver 

Hırpalanmış Kadın Destek Hizmetlerine yapılan çağrılar üç katına 

çıkmıştır (Bradley ve ark., 2020). Tunus’ta yapılan bir çalışmada 

psikolojik şiddet en sık görülen şiddet türü (%96) olarak tespit 

edilmiştir. İstismara uğramış kadınların neredeyse tamamı bunu 

yaşamıştır. Psikolojik şiddeti takiben, ekonomik şiddet (%41) ve 

fiziksel şiddet (%10) gelmektedir (Sediri ve ark., 2020). Kenya 

başyargıcı, yalnızca Nisan ayının ilk iki haftasında cinsiyete dayalı 

şiddet vakalarının %30’dan fazla arttığını duyurmuştur (Kotlar ve ark., 

2021). ABD'de, 13 Mart 2020 ile 24 Mayıs 2020 tarihleri arasında 22 

farklı eyaletten 36 şehirden alınan güncel polis verileri ve mobil cihaz 

izleme verileri kullanılarak yapılan bir çalışma, evde kalma sırasında 

aile içi şiddetin %5'in üzerinde arttığını ortaya koymuştur (Hsu ve 

Henke, 2021). 

SONUÇ  

Pandemi, kadın sağlığı üzerinde ani ve uzun vadeli etkilere sahip 

olmuş ve olacaktır. Kadınlar, COVID-19 salgınında en fazla etkilenen 

kesimlerden biridir. Normal şartlar altında kadınların maruz kaldığı 

eşitsizlikler, karantina dönemlerinde kadının refahını ve ekonomik 

dayanıklılığını daha fazla etkilemektedir. Bu tür olağan dışı 

dönemlerde kadınlar üreme sağlığı, gebelik, ruh sağlığı aile içi şiddet 

gibi birçok problemle yüz yüze kalabilmektedir. Sağlık hizmetlerinin 

aşırı gerilemesi, kaynakların yetersiz olması vb. nedenlerle kadınların 

cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri ile doğum öncesi ve doğum sonrası 

bakım almaları kesintiye uğrar. 
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Mevcut şartlar altında COVID-19 ile mücadele farklı alanlarda devam 

etmekte ancak pandeminin ne zaman ortadan kalkacağı 

öngörülememektedir. Pandemi ile mücadele ederken sağlık hizmeti 

sağlayıcıları ve yöneticileri kadın sağlığı konusunda tarama 

kılavuzları geliştirmeli, tedavi planları oluşturmalı ve hasta bakımı 

sağlamak için kadınları merkeze alan bir yaklaşım içinde olmalıdır.  

Salgın sırasında, hızlı hareket etmek için normal süreçlerin terk 

edilebildiği durumlarda, ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunları ele 

almak ve eşitsizliklerin şiddetlenmesini hafifletmek için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Acil müdahalede, resmi sağlık hizmeti rollerinin 

dışındakiler de dahil olmak ruh sağlığı hizmetlerine fiziksel ve mali 

erişim sağlanmalıdır. Acil durum hazırlık planlarına doğum 

kontrolünün öngörülü stoklanması eklenmelidir. Yeni aşıların ve 

tedavilerin geliştirilmesi hamile ve emziren kadınları içermelidir. 

Teletıp hizmetleri, ilaç kürtajı, doğum kontrolü ve cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların önlenmesi, cinsiyete dayalı şiddeti, travma sonrası stres 

bozukluğunu, depresyonu ve intiharı yönetmek için kullanılabilir. 
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GİRİŞ  

Hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olduğu bilinen 

koronavirüsler, ilgili virüslerin büyük bir kısmını oluşturur. 2019 

salgınından önce, birkaç koronavirüs, insanlarda şiddetli soğuk 

algınlığından daha akut hastalıklara kadar Orta Doğu Solunum 

Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) 

arasında değişen solunum yolu enfeksiyonlarının nedenleri olarak 

biliniyordu. COVID-19 ise yeni bir koronavirüsten kaynaklanan 

bulaşıcı bir hastalıktır. 2019 kışından önce, bu yeni virüs ve hastalığa 

dair kamuoyu bilgisi yok iken Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinden 

yayılma hızlanmaya başladığında her şey değişti. COVID-19 artık 

küresel olarak birçok ülkeyi etkileyen bir pandemidir (WHO, 2020a). 

COVID-19 krizinin Türkiye'de mevcut olduğu 2020 baharında 

doğrulandı; Türkiye'de ilk pandemi vakası resmi olarak 11 Mart 

2020'de doğrulanmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Pandemi, MERS koronavirüs salgınının başlangıcında benzer şekilde 

deneyimlendiği gibi, önemli bir halk paniğine ve bunun sonucunda 

bireyler için birçok soruna neden oldu. Dünya genelinde birçok ülke ve 

bölge COVID-19 pandemisi devam ederken insandan insana bulaşmayı 

önlemeyi ve böylece virüs yayılımını sınırlamayı amaçlayan fiziksel 

(“sosyal”) mesafeye yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulamaktadır (Lu ve 

ark., 2020). Süreçte COVID-19 salgınının kontrolün sağlanmasında 

ülke çapında kısıtlama ve kapanmalarını etkili olduğu görülmektedir. 
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Devam eden salgın, katı izolasyon önlemleri ve ülke çapındaki okullara, 

kolejlere ve üniversitelere katılımın askıya alınmasının, sokağa çıkma 

yasaklarının engelli çocukların ve ailelerinin hem fiziksel hem de ruhsal 

sağlığı üzerinde bir etkisi olduğuna inanılıyor. Her yaşta engelli 

bireyler, altyapı, ulaşım ve bilgi sistemlerine erişememe, kapsayıcı 

kamu politikaları ve hizmetlerinin yokluğu, daha yüksek olan 

eşitsizlikler gibi engellerle karşı karşıyadır.  Bu engeller, engelliler ve 

aileleri için önemli düzeyde ek yük oluşturmakta,  kırılganlıklarını 

artırmaktadır. COVID-19 pandemisi ve sosyo-ekonomik sonuçları, bu 

engel ve eşitsizlikleri büyütüyor. Engelliler, pandemi sürecinde krizin 

etkilerine birçok farklı açıdan açık durumdadır. Engelli çocukların 

engellilikle ilişkili önceden var olan sosyal ve ekonomik 

eşitsizliklerinin etkisi pandemi sürecinde onları daha da kötüleşerek 

tehdit düzeyini arttırıyor. Engeli olan çocuklar, benzersiz sağlık 

koşulları nedeniyle devam eden pandeminin getirdiği zorlukları anlama 

ve bunlarla başa çıkma konusunda ek bir açmazla karşı karşıyadır. Bu 

istisnai durum, engelli çocuklar ve aileleri için günlük yaşamı aniden 

değiştirdi. Bu çocuklar ve ebeveynleri zor günler yaşıyorlar (Patrick ve 

ark., 2020; WHO 2020b). 

COVID-19 salgını ve yayılması, potansiyel olarak travmatik olayların 

özelliklerine sahiptir. (Onyeaka ve ark., 2020). Salgının genel halk, 

hastalar, sağlık personeli, çocuklar ve yaşlı yetişkinler üzerindeki 

psikolojik etkisine ilişkin raporlar bulunmaktadır (Golberstein ve ark., 

2020; Wang ve ark., 2020; Yao ve ark., 2020) ve çalışmalar devam 

etmektedir. Stresli olaylara tepki şüphesiz birkaç öznel değişkene bağlı 
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olsa da, olay ani ve öngörülemez ve bir bireyin kontrol becerilerini ne 

kadar etkili olursa o kadar stresli hale gelir. Bu tür olaylar, herhangi bir 

alanda yönetim stratejilerinin ve önceliklerinin yeniden ayarlanmasını 

gerektirir. Özetlemek gerekirse, mevcut salgın sırasında temel 

hizmetlere erişimin zor olduğu durumlarda, engelli çocuklar ve 

ebeveynleri çeşitli fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları için yüksek riskli 

bir gruptur ve uygun rehberlik ve desteğe ihtiyaç duymaktadır (Juneja 

ve Gupta, 2020). 

Bu bölümde COVID-19 ve engelli çocuk başlığı; öncelikle engelli 

çocuk kavramına ilişkin (engellilik tanımı, önemi, türleri, engelli çocuk 

ailesi, engelli çocuk) özet bilgi, sonrasında COVID-19 sürecinin engelli 

çocuklara etkisi çerçevesinde ele alınacaktır.  

Engellilik Kavramı  

Engellilik; tüm çocukluk yaş gruplarında ortaya çıkabilen ve yaşam 

boyu devam eden kronik bir süreçtir. Kronik süreç aşağıdaki, 

özelliklerden birini ya da birkaçını içeren normalden sapma ya da 

bozukluk olarak tanımlanır. 

• Süreklilik, 

• Kalıcı yetersizlik/sakatlıklar, 

• Dönüşümü olamayan patolojik değişimler,  

• Uzun zamanlı takip, denetim ve bakım ihtiyacı, 

• Hasta birey ve ailesinin rehabilitasyonu için özel ve destek 

eğitimini gerektirebilir (Çavuşoğlu, 2019). 



344 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

Engellilik yalnızca çocuğu değil, tüm aileyi sosyal, psikolojik ve 

ekonomik yönden etkileyen bir sistematiğe sahiptir. Bundan dolayı 

engelli çocuk ve ailesine verilen hizmetlerde çocuğun yanı sıra ailenin 

de desteklenmesi önemlidir. Çocuğa ve aileye verilen desteğin temelini; 

bilgilendirme ve eğitim oluşturmalıdır. Böylece çocuğa ve ailesine 

engel izin verdiği ölçüde toplum içerisinde bağımsız yaşama becerisi 

kazandırılmalıdır (Kandel ve Merrick, 2007).   

Engelliliğin tanımı toplumlar ve kültürler arasında farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması için Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ), uluslararası yetersizlik, özürlülük ve engellilik 

sınıflandırılmasını oluşturmuştur. Pek çok ülkede geniş kapsamlı olarak 

kullanılan bu sınıflandırmadır. 

Yetersizlik/Noksanlık (Impairment) 

Sağlık alanında “yetersizlik” veya “noksanlık”; psikolojik, anatomik ya 

da fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı ya da dengesizliği 

tanımlamaktadır.  

Özürlülük (Disability)  

Sağlık alanında “sakatlık”; bir noksanlık sonucu ortaya çıkan ve normal 

sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme yeteneğinin 

kaybedilmesi ve kısıtlanması durumu olarak tanımlanmaktadır. 
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Engellilik/Maluliyet (Handicap) 

Sağlık alanında “engellilik” bir yetersizlik veya sakatlık sonucunda, 

belirli bir bireyde ortaya çıkan ve o bireyin yaş, cinsiyet, sosyal ve 

kültürel özelliklere göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma 

yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durum olarak 

tanımlanmaktadır (Bilge, 2013; Öztürk 2015). 

Bu temel tanımların yanında kanunlarda belirlenmiş engellilik 

tanımaları da vardır. 5378 sayılı engelliler kanununun 3. Maddesinde, 

engelli birey “doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde 

kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 

gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan birey” 

olarak ifade edilmektedir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre engelli; doğuştan ya da sonradan 

herhangi bir sakatlık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 

nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup, 

korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine 

ihtiyaç duyan kişi olarak ifade edilmektedir (Resmi Gazete, 2005).   

Yetersizliğe ya da özre ilişkin bireyin yaşadığı ortamla etkileşiminde 

karşılaştığı problemler engel olarak ifade edilmektedir. Engel, bireyin 

yaşama uyum sağlamasında güçlükler olması ya da sağlayamaması 

durumudur. Başka bir tanıma göre ise; bireyin yaş, cinsiyet, sosyal ve 
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kültürel etmenlere ilişkin olarak gerçekleştirmesi beklenen rolleri 

uygun biçimde gerçekleştirememesi olarak tanımlanmıştır. DSÖ ise 

engelliliği “noksanlık, özürlülük ve maluliyet olarak yaptığı tanımlarda 

genel olarak bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerden belirli bir oranda 

ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü kaybına neden olan organ 

yokluğu veya bozukluğu sonucu bireyin normal yaşam gereklerine 

uyamaması” olarak ifade etmektedir (WHO, 2011). 

DSÖ işlevsellik, yetiyitimi ve sağlık uluslararası sınıflandırılması ile 

kişilerin yapamadıkları değil, yapabildiklerini değerlendirmeyi daha 

uygun bulmaktadır. Engellilik yerine kişinin bir birey olarak 

etkinliklere nedenli katıldığının değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Buna göre bireylere bedensel engelli, özürlü demek 

yerine “bedensel engeli olan” veya daha güncel deyimi ile “bedensel 

yetiyitimi olan”; “zihinsel engelli” yerine “zihinsen engeli olan veya 

öğrenme güçlüğü olan” birey ifadelerinin kullanılmasının daha somut 

ve tarafsız bir yaklaşım olduğu, aynı zamanda da daha pozitif bir 

yaklaşım olduğu görüşü kabul görmektedir (WHO, 2011). 

Engelliliğin Önemi  

Engellilere ilişkin verilere ulaşmak her dönemde güç olmuştur. Dünya 

Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası işbirliğiyle ile geliştirilen, Dünya 

Engellilik Raporunda (DER),  dikkat çeken nokta dünya nüfusunun 

yaklaşık  %15’inin engelli bireyler olduğu, bunlar içerisinde 110 

milyon bireyin çok ciddi engele sahip olduğu ve fonksiyon görmede 

önemli ölçüde zorluklar yaşadığı belirtilmektedir. Engelli bireylerin 
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sağlık,  eğitim,  istihdam,  ulaşım ve bilişim gibi hizmetlerde erişim 

eşitsizliği yaşadığı bildirilmektedir (WHO, 2011).  Türkiye’de 2011 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerine göre, engelli nüfus 

4.876’dir. Türkiye’deki toplam engelli nüfusunun %26’sı 0-19 yaş 

arasındadır. Türkiye’de 0-18 yaş grubunda 9 milyon engelli ya da özel 

ihtiyacı olan çocuk vardır. Engelli nüfusun %8,7’si çocuk nüfustur, 4-

18 yaş arasındaki engelli çocuk sayısı 1 milyon 100 bindir. Ulusal 

Özürlüler Veri Tabanı’na (ÖZVERİ) kayıtlı bireyler ile sınırlı verileri 

sunan “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri” başlıklı araştırmaya göre 

engelli çocukların % 4,9’u 0-6 yaşlarında, % 16,2’si 7-14 yaşlarında ve 

% 17,2’si 15-24 yaş grubundadır (Sart ve ark., 2016). Türkiye İstatistik 

Kurumunun araştırma sonucuna göre engelli bireylerin %8,8’i 

ortopedik engelli, %5.9’u işitme engelli, %29.2’si zihinsel engelli, 

%25.6’sı süreğen hastalığı olan engelliler, %8,4’ü görme engelli, 

%3,9’u ruhsal ve duygusal engelli ,%0,2’si dil ve konuşma engelli ve 

%18’i birden fazla engele sahip olduğu belirlenmiştir (Yıldırım Sarı, 

2013).  Engeli olan bireylere genel hizmet sunumu çerçevesinde istenen 

hedef tüm engellilerin gereksinimlerini karşılamak olmakla birlikte, 

Türkiye’de sosyal yardım kurumlarının engelli çocuklara sunduğu 

finans, eğitim ve istihdam olanakları oldukça sınırlıdır.  

Engelliliğin Nedenleri ve Türleri  

Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden normalden farklı olan 

bireyler engeli olan bireyler olarak ifade edilmektedir. Engel çocuğun 

yaşamının herhangi bir evresinde karşılaştığı bir durum sonucunda 

ortaya çıkar ve yaşam boyunca devam eder. Engellilik çok boyutlu, 
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karmaşık, dinamik bir süreç olup, toplumun önemli bir kesimini 

etkilemektedir. Engel her toplumda, her cinsiyette ve her yaşta ortaya 

çıkabilir (Kandel ve Merrick, 2007; Yıldırım Sarı, 2013). Yaşamın bir 

döneminde hemen hemen her insanın engelli bir bireyle doğrudan ya da 

dolaylı teması olabilmektedir. Engellilik kavramının sınıflandırılması 

ortaya çıkma zamanı, nedeni gibi etmelere bağlı olarak farklı şekillerde 

olmaktadır. Engellilik doğuştan kaynaklı olabileceği gibi, doğum sırası 

ya da doğum sonrası süreçte de olabilmektedir. Doğuştan gelen 

engellilik nedenleri arasında; genetik etmenler, akraba evliliği, 

gebelikte yaşanılan travmalar, annenin hastalıkları, gebelikte 

teratojenik ilaç alımı, ışına maruziyet, gebelikte alkol-ilaç bağımlılığı, 

gebelikte yeterli ve dengeli beslenmeme, gebelikte yetersiz folik asit 

alımı vb. risk faktörleri arasındadır. Doğum sırasında oluşan 

engellilikte; doğum koşullarının yetersiz olması, doğum travmaları, 

yanlış uygulamalar vb. risk faktörleri arasındadır. Doğum sonrasında 

oluşan engellilikte ise; ateşli hastalıklar, metabolik hastalıklar, sinir 

sistemi hastalıkları, çocuğa şiddet uygulanması, anne babanın alkol-ilaç 

bağımlılığı, yetersiz anne-babalık, yetersiz güvenlik önlemleri, 

psikososyal yoksunluklar, travma-yıkım (trafik ve/veya ev kazaları, 

savaş, deprem vb.) yaratan olaylar vb risk faktörlerini oluşturmaktadır. 

Bütün bu nedenler dikkatlice incelendiğinde büyük bir kısmının 

önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir (Yıldırım Sarı, 2013; Uzun 

ve Bayram, 2015; Mitra, ve ark., 2017). Farklı nedenlere bağlı olarak 

oluşan engelin durumuna göre çocukların fiziksel, nörolojik, zihinsel ve 

duygusal alanlar ile sosyal ve iletişim becerileri yönünden sorunları 

vardır.  Be nedenle engellilik tipleri oldukça geniş yelpaze içerisinde 
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dağılmaktadır (Demirbilek, 2013; Bilge, 2013). Bireyler fiziksel 

ve/veya zihinsel engeli olma durumuna göre sınıflandırılmaktadırlar.  

Fiziksel engellilik: Fiziksel (bedensel) engel; çocuğun organik ya da 

beden özelikleri yönünden fiziksel alanda bir bozukluk ya da eksiklik 

oluşturan engellilik grubudur. Çocuğun bedensel yeteneklerinin bir ya 

da birkaçının engelleyen ya da bütünüyle yok eden bozukluktur. 

Bununla birlikte zihinsel engeli olan çocukların motor gelişimlerindeki 

yetersizlikler ve/veya gecikmeler beraberinde fiziksel yetersizliği de 

getirebilmektedir. Fiziksel engellilik aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadır:  

Ortopedik engelliler 

Görme engelliler 

İşitme engelliler 

Dil ve konuşma engelliler 

Süreğen engelliler 

Zihinsel engellilik: Zihinsel engellilik; zihinsel işlevler bakımından 

ortalamanın iki standart sapma altında farklılık oluşturan, buna bağlı 

olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da 

sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim 

dönemlerinde meydana gelen, özel ve destek eğitim hizmetlerine 

gereksinim duyan çocuktaki durum olarak tanımlanmıştır (Öztürk, 

2015). Birey belirli bir zihinsel donanımla dünyaya gelmektedir ve 

çevresel etkiler bu donanımı belirli ölçülerde biçimlendirmektedir. 

Zihinsel engellilik nedensel sınıflandırma, eğitsel sınıflandırma, 



350 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

psikolojik sınıflama, gereksinim duyulan yardımların düzeyine göre 

sınıflama gibi farklı şekillerde sınıflanmaktadır. Bu sınıflamalardan en 

kabul göreni Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 

yönetmeliğinde zihinsel engellilik için yapılan sınıflamadır. Bu 

sınıflama kapsamında çocukların eğitilebilirliliği göz önüne alınarak 

zihinsel engellilik sınıflandırılması dört düzeyde ele alınmaktadır.  

Hafif düzeyde zihinsel engelliler;  algı, öğrenme ve bilme işlevleri yanı 

sıra yaşam ve sosyal uyum becerilerinde hafif düzeyde yetersizliği olan 

ve özel eğitime/desteğe sınırlı düzeyde gereksinimi olan çocuklardır.  

Orta düzeyde zihinsel engelliler; algı, öğrenme ve bilme işlevlerinde 

sorunları olan, yanı sıra günlük yaşam ve sosyal uyum becerilerinde 

daha ileri düzeydeki yetersizlikler nedeniyle günlük yaşam, akademik 

alan ve iş becerileri kazanmalarında özel ve destek eğitimine 

gereksinim duyan çocuklardır.  

Ağır düzeyde zihinsel engelliler; algı, öğrenme ve bilme işlevlerinde 

sorunları olan, yanı sıra günlük yaşam ve sosyal uyum becerilerinde 

daha ileri düzeyde yetersizlikleri olan çocuklardır. Bu nedenle günlük 

yaşamı sürdürme, öz bakım becerilerinin öğretimi dahil yaşamın her 

alanında tutarlı ve yoğun özel ve destek eğitimine gereksinimi olan 

çocuklardır.  

Çok ağır düzeyde zihinsel engelliler; algı, öğrenme ve bilme 

işlevlerinde ciddi düzeyde sorunları olan, günlük yaşam ve sosyal uyum 

becerilerinde ağır düzeyde yetersizlikleri olan, yanı sıra başka 

yetersizlikleri bulunması nedeni ile öz bakım, günlük yaşam ve temel 
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akademik becerileri kazanamaması nedeni ile yaşam boyu bakım ve 

gözetime gereksinim duyan çocuklardır (Uzun ve Bayram, 2015). 

Engelli Olan Çocuğun Ailesi Olmak  

Engelli çocuk, daha iyi öğrenebilmesi ve gelişebilmesi için diğer 

insanlarla birlikte yaşaması ve kendi yaşamı için anlamlar çıkarması 

gerekmektedir (Ulutaşdemir ve Çaparuşağı, 2002). Özel eğitim 

çocuklar için, kişileştirilmiş eğitim programlarının, bireyselleştirilerek 

uygulanması esastır (Ulutaşdemir, 2007b). Bu etkileşim kaynakları ise 

yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi toplamak, bilgi vermek, 

çocuğun ihtiyaçlarıyla alakalı duygu ve düşünceleri ortaya çıkarmak, 

duygu ve düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, danışmanlık 

yapmak, teşvik etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktır 

(Ulutaşdemir, 2007a). Tüm aileler çocuklarının sağlıklı doğacağını, 

büyüyeceğini ve gelişeceğini ümit eder. Engelli çocuğa sahip olmak, 

idealize edilen sağlıklı çocuğun kaybedilmesi anlamına gelen ve tüm 

aile dinamiğini sarsan bir süreçtir. Engeli olan çocuğun ilk tanıştığı 

toplumsal kurum, kendilerinin de yaşadıkları aile birimidir. Aileye 

engelli bir çocuğun katılımı aile dinamiklerini sarsan bir durum olup, 

ailedeki tüm bireyler için ciddi düzeyde stres kaynağıdır. Çocuğunun 

engelli olduğunu öğrenen ebeveynler birçok duyguyu birlikte 

yaşamaktadır. Şok ebeveynlerin bu süreçte yaşadığı ilk duygudur. 

Arkasından anne babalar çocuklarının engelli olduğunu kabul 

edemezler ve inkar duygusu yaşarlar. İnkâr, suçluluk ve kızgınlık 

duyguları ile birlikte yaşanır. Bu olumsuz duygular aşıldıktan sonra 

aileler durumu kabullenmeye başlar ve bu aşamada gerçekçi çözüm 
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arayışlarına girerler, ailenin uyumunu etkileyen faktörler süreci 

şekillendirmektedir (Kandel ve Merrick 2007; Mitra ve ark., 2017; 

Patton ve ark., 2018). Çopur ve arkadaşları (2015) yapmış oldukları 

çalışmada çocuk suçluluğunu, 18 yaşını doldurmamış bireylerin 

herhangi bir nedenle suça karışması olarak tanımlanmaktadır. Kötü 

eğitim, yetersiz aile eğitimi, maddi sıkıntılar veya farklı nedenlerin 

çocuk ve gençlerin ağır suçlar işlemesine sebep olabilmektedir (Çopur, 

Ulutaşdemir ve Balsak, 2015). Süreç içerisinde çocuğun durumunun 

ciddiyeti, yaşanılan sorunlara göre bu duygusal evrelerin tekrarlama 

olasılığı mevcuttur.   

Ailenin uyumunu etkileyen faktörler: 

• Toplumda sosyal ve profesyonel destek sistemlerinin varlığı ve 

yararlanılabilirliği  (örneğin ebeveyn destek grupları, sivil toplum 

kuruluşları) 

• Ailenin ekonomik kaynakları 

• Aile bireylerinin güçlülüğü (problem çözme yetenekleri, çocuğun 

hastalığını anlayabilme, hastalığı kabullenme vs) 

• Önceki deneyimler 

• Toplumun kültürel normları 

• Aile bireyleri arasındaki ilişki  

• Çocuğun yaşı 

• Evlilik ilişkileri ve evlilik sorunları 

• Diğer kardeşler arasındaki ilişkiler 

• Ailenin yaşam biçimi 
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• Ailenin yapısı 

• Ailenin eğitim düzeyi 

• Hastalığın şiddeti ve çocuğun sağlık durumu (Törüner ve 

Büyükgönenç, 2017). 

Engelli çocuğun bakımı deyince ailenin bakım yükü kavramından 

bahsetmek gerekir. Aile bakım yükü; bakım vermenin getirdiği fiziksel, 

duygusal, sosyal ve maddi olumsuz sonuçların algılanış ve yorumlanış 

biçimi ile ilgili psikolojik yük olarak ifade edilmektedir.  Birçok 

çalışmada; bakım verme sürecinin uzun zamanlı olması sonrası bakım 

verme yükünün arttığı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek önemli 

düzeylere varabilen depresyon, anksiyete, fiziksel sağlık durumunda 

bozulma, sosyal izolasyon, tükenmişlik ve benzeri durumların ortaya 

çıktığı saptanmıştır (Uzun ve Bayram, 2015; Franklin ve ark., 2019). 

Engelli çocuğun bakımının ailede içinde daha çok anne tarafından 

üstlenildiği bilinmektedir.  

Aile bireyleri engelli çocuğun bakımının üstesinde gelebilme sürecinde 

hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla karşılaşabilirler. Aile bireylerinde 

yoğun stresle hayal kırıklığı, öfke, umutsuzluk, güçsüzlük ve depresyon 

gibi duygulanımlar yaşanabilir. Aile için sahip oldukları düzenin 

bozulması ve engelli çocuğu kabullenmek zorunda kalmak büyük 

sıkıntı oluşturabilir. Ailenin engelli çocuğu kabullenmesi ve öncesinde 

sahip oldukları düzenin değişmesi büyük güçlükler oluşturabilir. 

Çocuğun gereksinimlerinin arttığı kritik dönemler aynı zamanda aile 

bireylerinin de duygusal gereksinimlerinin arttırır (Kandel ve Merrick 

2007; Bilsin ve Başbakkal, 2014; Patton ve ark., 2018). Uzman, 
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psikolojik yardımla ilgili yönlendirmeleri yaparak aile eğitimi 

verilebilir. Hem aileler çocuklarının eğitimine nasıl katkıda 

bulunacaklarını öğrenir, hem de ailenin içinde bulunduğu psikolojik 

durumda, ailenin bu stres faktörlerine uyum sağlayıp çözümlemesi 

sağlanabilir (Ulutaşdemir, 2007b). 

Engelli çocuk ailelerini en fazla zorlayan konulardan birisi de ekonomik 

yüklenmedir. Engelli çocuk sahibi olmak aileler için bir dolu kayıp 

yaşamalarının yanı sıra, günlük yaşamlarında değişiklikler ve farklı 

uygulamalar yapmalarını da gerektirmektedir. Ailenin ekonomik 

tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Ailelerde yaşanan ekonomik 

güçlükler uyumu etkileyen önemli bir unsurdur (Mitra ve ark., 2017; 

Patton ve ark., 2018).     

Bu ailelerde engelli çocuğun varlığı sosyal izolasyon nedeni 

olabilmekte, sosyal yaşamı ve sosyal ilişkileri bozabilmektedir. Engelli 

çocuklar ebeveynlerde utanç duygularına, çevrelerindeki insanlarda ise 

ürkme, sıkıntı gibi duygulara neden olabilmektedir. Aile içi etkinlikleri 

düzenlemek güçleşebilmekte ve sosyal yaşam kısıtlanabilmektedir 

(Mitra ve ark., 2017).   

Ailede ebeveynlerin evlilik ilişkileri; çocuğun bakımının uzun süreli 

olması, eşlerin birbirlerine vakit ayırmakta güçlükler yaşaması, 

birbirlerini suçlamaları gibi nedenler ile etkilenebilir. Ailelerde sürecin 

yaşattığı zorlanmalarla birlikte eşler arası geçimsizlik, kavga gibi 

sorunlar daha sık yaşanabilmektedir (Öztürk, 2015; Franklin ve ark., 

2019). 
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Ailenin çocuğun durumunu kabullenmesi, aile içi süreçleri yeniden 

gözden geçirmesi ve engelli çocuk ve diğerleri için yeniden 

yapılandırılması etkili başa çıkmanın temel koşuludur (Kandel ve 

Merrick, 2007; Patton ve ark., 2018). 

Engelli Çocuk Olmak  

Engelli olan çocukların hastalığa verdikleri tepkiler çocuğun duygusal 

ve bilişsel gelişim sürecine, hastalığın ciddiyetine, hastalığın çocuk ve 

ailesi için taşıdığı anlama, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesine, aileden 

ve sosyal çevreden alınan desteğe, hastalığın çocuğun fiziksel, 

psikolojik ve bilişsel işlevlerine getirdiği kısıtlamalara ve okul 

yaşantısını etkileme durumuna bağlı farklı olmaktadır (Yılmaz Bolat, 

2018).  

Engelli çocuklar sağlık sorunları açısından diğer çocuklara kıyasla 

riskli grupta yer almaktadırlar. Engeli olan çocuklarda sağlık 

sorunlarının toplumun geneline göre daha fazla görülmesi bunun 

nedenlerinden biri iken, diğeri ise engeli olan çocukların sağlık 

hizmetlerinden yararlanma durumlarının yetersizliğidir. Çalışmalar 

engelli çocukların genel nüfusa göre yaşadıkları sağlık düzeyinin daha 

düşük kalitede olduğunu göstermektedir. Engelliler grubu içerisinde 

çocuklar çevresel faktörlerden daha kolay etkilendiği, daha kolay 

hastalandığı ve yaşları küçüldükçe sorunlar arttığı için daha korumasız 

durumdadırlar. Engelli çocuklarda yetersiz dengesiz beslenme ve 

yetersiz fiziksel aktivite gibi riskli davranışlar daha yüksek 

görülmektedir. Engelli çocukların daha yüksek risk altında olduğu diğer 
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bir konuda istismar-ihmal ve şiddete maruz kalma potansiyelidir. 

Engelli çocukların yalnızlık ve sosyal tecrit, aile baskısı, duygusal 

yoksunluk, kişisel saygıdan mahrum olmak, özgüven-özsaygı eksikliği, 

iletişim engelleri, cinsel eğitimsizlik, özel cinsel eğitim danışmanlık 

hizmetlerinin yetersizliği riski artıran faktörlerdir (Bilsin ve Başbakkal,  

2014; Mitra ve ark., 2017; Franklin ve ark., 2019). 

Engelli çocuğun akademik başarısının sağlık durumu ve riskli 

davranışları etkileyen en önemli değişkenlerden birinin okul olduğu 

bilinmektedir (Ulutaşdemir, Tanrıverdi ve Yumurtaoğlu, 2016). Engelli 

çocukların engelli olmayan akranlarına oranla okula başlama oranları 

daha az olup, aynı zamanda okulda bulunma oranları da daha düşüktür. 

Engelli çocukların yoksul ülkelerde daha belirgin olmak üzere, hem 

düşük gelirli hem de yüksek gelirli ülkelerde eğitime katılmaları 

arasında farklılar bulunmaktadır. Engelli çocukların diğer çocuklara 

göre ilköğretime katılma oranları arasındaki farklar Hindistan’da %10 

iken Endonezya’da % 60 kadar artmaktadır. Ayrıca, tüm engel 

gruplarının erişim düzeyinin eğitim kademesi arttıkça düştüğü 

görülmektedir. Engelli çocuklarda ilkokul mezunu olma oranı % 21-

38,3 arasında iken, lise veya dengi eğitime ulaşma oranı tüm gruplar 

için % 10’un altına inmektedir. Bu durum engelli olan öğrencilerin 

akranlarına göre eğitimi tamamlama konusunda da daha dezavantajlı 

durumda olduğunu göstermektedir. Türkiye’de 2011 yılı itibarıyla 18-

24 yaş arasındaki gençlerin % 42’si, engelli olan bireylerin ise %62’si 

liseyi tamamlamadan eğitim sisteminden ayrıldığı belirtilmektedir (Sart 

ve ark., 2016). 
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Engelli çocuklar sağlıklı çocuklara göre daha yüksek yoksulluk 

çekmektedir. Engelli çocuklar, yetersiz beslenme, yetersiz barınma, 

sağlıklı su ve temizliğe ulaşamama/yetersiz ulaşma, sağlık hizmetlerine 

yetersiz erişim gibi yoksunluklara daha fazla maruz kalmaktadır. 

Çünkü engelli çocuğun bakımı ve tedavisi tüm aile bütçesini 

etkileyebilecek nitelikte ek yük getirebilmektedir.  

Engeli olan çocuklarında toplumda bağımsız olarak yaşama ve toplum 

tarafından kabul görmeye hem gereksinimleri hem de hakları vardır. Bu 

konuda farklı eşitsizlikler nedeniyle toplumda lazım gelen değerin 

sağlanmaması, toplumda eşit ve saygın bir konum elde edememe ya da 

güçlükler yaşama gibi toplumsal bazı sorunlar yaşanmaktadır. Engeli 

olan çocuğun toplumda kurumsal düzeyde ilk karşılaştığı yer olan 

ailenin yapısı ve ilişkileri çocuğun sosyalleşmesi ve gelecekte ki 

toplumsal statüsünde önemli bir belirleyici olmaktadır. Aile engeli olan 

çocuğa sahip olmakla utanç yaşamakta ve kendilerinin yaşadığı bu 

utançtan dolayı çocuklarına soysal tecrit uygulamaktadır (Kandel ve 

Merrick, 2007; Törüner ve Büyükgönenç, 2017).  

Engeli olan çocukların ailelerinden sonra ilk karşılaştıkları toplumsal 

kurum okuldur. Bu çocukların sosyalleşmesinin önündeki büyük bir 

engelde ne kadar iyi eğitim verilirse verilsin engelli bireylerin ayrı 

okullarda eğitim almaları durumudur. Buda toplumun onları soyutladığı 

ve toplumunda bu bireyleri kabullenmekte zorlandığını göstermektedir 

(Uzun ve Bayram,  2015; Yılmaz Bolat, 2018).  
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Engeli olan çocuklarda aile ve okul dışında sosyal çevre ile ilişkiler 

kurmada bazı sorunlar yaşamaktadır. Fiziksel ve zihinsel 

yetersizliklerin etkisi ve güvenlik gibi nedenlerle, engeli olan 

çocukların ailelerin onları aşırı koruma duygusu ile rahatça dışarı 

gönderememektedir (Yılmaz Bolat, 2018). 

Engeli olan çocukların diğer bir sorunu da bağımsız yaşam 

sürdürebilmesi için gereken fiziksel çevre ve ulaşım kaynaklı 

engellerdir. Okul, sağlık kurumları, alışveriş merkezleri, sinema, 

tiyatro, park, bahçe gibi toplumun ortak kullanım alanlarında engeli 

olan bireylerin göz ardı edilmesi en büyük engeldir. Toplumun ortak 

kullanım alanları ve ulaşım konusunda engeli olan bireyler için gerekli 

olan tedbirlerin alınması ve gerekli düzenlemelerle bireylerin 

ulaşılabilirliği ve erişebilirliği desteklenmelidir (Uzun ve Bayram,  

2015; Yılmaz Bolat, 2018).   

COVID-19’un Engelli Çocuklar Üzerindeki Etkisi 

Dünya Sağlık Örgütü Mart 2020’de koronovirus hastalığı (COVID-19) 

vaka sayısını 118.000’den fazla olması ile tüm dünyayı etkisi altına alan 

küresel pandemi süreci ilan edildi. Pandemiyi kontrol edebilmek adına 

bu süreçte ülkeler bir dolu kısıtlamalara gittiler.  

Bu benzeri görülmemiş zorlu süreçte küresel bazda ülkelerin normal 

günlük aktivitelere katılımı sınırlamak, seyahat ve birçok egzersiz 

biçimine erişim (örneğin spor salonları kapatıldı, grup toplantıları 

yasaklandı ve sosyal mesafeyi artırmak gibi), okulların kapatılması, 

sokağa çıkma yasağı gibi enfeksiyon oranını azaltmaya yardımcı olacak 
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kısıtlamalar getirmesi tavsiye edildi. Dolayısı ile bu istisnai durum tüm 

insanların yaşamını aniden değiştirdi (Cacioppo ve ark., 2021). 

COVID-19 kısıtlamalarının etkilerine karşı özellikle savunmasız bir 

topluluk olan engelli çocukların büyük ölçüde etkilenmesi muhtemel 

sonuçtu. COVID-19 toplumun tüm bireylerine yönelik bir tehdit 

oluştursa da, söz konusu engelli çocuk olunca karşı karşıya kaldıkları 

çevresel ve kurumsal engeller nedeniyle pandemiden orantısız 

etkilenmiş durumdadırlar. Engelliler, pandemi sürecinde krizin 

etkilerine birçok farklı açıdan açık durumdadır. Bunlar:  

1. Engelli çocukların birçoğu diğer sağlık sorunlarına sahip 

bireylerdir, bu da onlar için daha büyük risk oluşturuyor ve sıkı 

bir biçimde tecrit edilmelerini zorunlu kılıyor.  

2. Başta destek ihtiyaçları yüksek olan engelli çocuklar olmak üzere 

birçok engelli, bugünkü destek sistemlerinde önemli aksamalarla 

karşı karşıyadır. Enformel ve ücretsiz aile desteğine dayanan 

büyük çoğunluğu, kendileri veya olağan destekçileri enfekte 

olduğu veya enfekte olma riskiyle altında olduğundan, şimdiden 

zor durumda olabilir. Ücretli destekten yararlananlar veya yatılı 

tesislerde kalanlar, hizmet sağlayıcıların aksamasıyla karşı 

karşıya olabilir.  

3. Engelliler ayrımcılık, çalışma yaşamından dışlanma veya kayıt 

dışı ekonomide faaliyet göstermeleri nedeniyle çok daha az 

korunuyor. Her durumda, engelliler ve aileleri, gelir güvenliği 

bakımından önemli zorluklar ve ihtiyaç duydukları temel mal ve 
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hizmetleri temin etmede daha yüksek giderlerle karşı karşıya 

kalmaktadır (Mitra ve ark., 2017; WHO, 2020b) 

COVID-19 pandemi süreci, engelli çocuklar ve aileleri için günlük 

yaşamı aniden değiştiği, rutinlerin bozulduğu bir süreç olmuştur. 

Dahası, pandemi sırasında aile yönetimi/aile dinamikleri tamamen 

değişmiştir. Kısıtlamaların neden olduğu ani ve beklenmedik 

değişiklikler, engelli çocuklar ve ebeveynleri için yeni zorluklar ve 

ihtiyaçlar gündeme getirdi. DSÖ tarafından Uluslararası İşlevsellik 

Sınıflandırmasında (ICF) tanımlandığı üzere pandeminin bu çocukların 

sağlığı üzerinde; fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlıkları da dahil olmak 

üzere büyük bir etkisi olduğu belirtilmektedir (WHO, 2020b). 

COVID-19 enfeksiyonu riskinin çocuklar için düşük olduğu 

düşünülmektedir (Lu ve ark., 2020); ancak pandeminin engelli çocuklar 

için büyük, potansiyel olarak uzun süreli, dolaylı sonuçları vardır. 

Engelli çocuklar, durumlarına ilişkin altta yatan sebeplerden ve 

COVID-19’dan kaynaklanan nedenlerden dolayı komplikasyon 

risklerini ciddi düzeyde artıran sağlık koşullarına maruz kalabilirler. 

Yani engelli birçok birey önceden var olan sağlık sorunları nedeniyle 

virüse maruz kalmaya daha açık, enfekte olmaları durumunda daha ağır 

semptomlar yaşama ve daha yüksek ölüm oranlarına sebebiyet veren 

sonuçlarla karşılaşabilme riskini taşımaktadır. Pandemi sürecinde 

engelliler için zamanında ve uygun bakım sağlama sırasında sağlık 

hizmetlerine erişimin önündeki engeller daha da artarak 

güçleşmektedir. Ek olarak engelli çocuklar, sağlıkla ilgili zorlukları ve 

salgın kontrolü için önerilen önlemleri algılamada ve uygulamada 
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yetersizlikler nedeniyle COVID-19’a yakalanma bakımından daha 

büyük bir risk oluşturmaktadır (ICRM 2020; WHO 2020b). Engeli olan 

çocuklar, sağlık durumları ve davranış sorunları nedeniyle maske takma 

ve sosyal mesafe alma gibi standart solunum kurallarına 

uyamayabileceğinden, ebeveynler, güvenlik önlemlerini sıkı bir şekilde 

uygulayarak çocukları için bir koruma çemberi oluşturabilirler. El 

hijyeni ve sosyal mesafe için görsel çizelgeler otizmli ve zihinsel 

engelli çocuklara yardımcı olabilir. Görme bozukluğu olan çocuklar 

için açık sözlü talimatlar fiziksel yönlendirmeler yardımcı olabilir 

(WHO, 2020b). Bununla birlikte tekerlekli sandalyeler, ortezler, işitme 

cihazları vb. adaptif cihazların dezenfeksiyonuda önemli 

konulardandır.  Yoksulluk, şiddet, ihmal ve istismara uğrama 

olasılıkları daha yüksek olan engelli bireyler, herhangi bir kriz söz 

konusu olduğunda da bu durumdan yüksek oranda etkilenmektedir 

(Üstüner Top, 2020). COVID-19, bu durumu daha ciddi bir boyuta 

taşımış ve engelli çocukları doğrudan ve dolaylı olarak orantısız bir 

şekilde etkilemeye devam etmektedir. 

COVID-19’un etkisi, okulların ve kolejlerin sınıfları çevrimiçi olarak 

değiştirmesi ve evden çalışmanın tüm dünyada bir yaşam biçimi haline 

gelmesi ile açıkça görülmektedir. Genel olarak sosyal mesafe veya 

sosyal izolasyon olarak adlandırılan bu durum, günlük rutin ve yapı 

eksikliğine yol açmıştır. Bir rutini sürdürmek, çocuklarda psikolojik ve 

duygusal gelişimleri için önemli olan bir disiplin duygusu ve güvenliği 

sağlar. Okulların ve kreşlerin kapatılması, sosyal mesafe ve/veya eve 
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kapatılma gibi rutinlerde ayarlamalar yapmak engelli çocuklar için 

gerçek bir mücadele olabilir (Bartlett, Griffin, Thomson, 2020). 

Nisan 2020’den bu yana 189 ülkede ülke çapında okulların askıya 

alınmasıyla (UNICEF, 2020), tüm eğitim sistemi çevrimiçi olarak 

değişti. Çevrimiçi derslerin çoğu öğrenci için elverişli olduğu 

kanıtlanırken, engelli çocuklar üzerindeki psikolojik etkisi hakkında 

çok az durulmaktadır. Engelli çocuklar için önceden var olan riskler, 

mevcut durum göz önüne alındığında daha da artmıştır. Çoğu çevrimiçi 

platform, görme engelli veya işitme güçlüğü çeken çocuklara eğitim 

vermek için kullanılan yardımcı teknolojiyle uyumlu değildir (Hills, 

2020). Çevrimiçi öğrenmenin zorlukları ve evde yapılabilecek eğlence 

aktivitelerinin eksikliği, bu tür fiziksel engelleri olan çocuklar için 

zorlayıcı olabilir. Ayrıca, sosyal becerilerin ve sosyal etkileşimin 

geliştirilmesi, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar için en 

zor konulardan biri olmuştur. Sosyal uzaklaşmanın mevcut durumu ve 

açık hava etkinliklerine erişimin olmaması, gelişimlerini bozmaktadır. 

Rutinlerin olmaması ve buna bağlı belirsizlik, Otizm Spektrum 

Bozukluğu (ASD) olan çocukların daha endişeli, huysuz, huzursuz 

hissetmelerine ve hoş olmayan duygular geliştirmelerine neden olabilir. 

COVID-19’dan sonra okulların yeniden açılması, engelli çocuklar için 

riskler ve fırsatlar sunar. Yukarıda tartışılan risklere ek olarak, krizden 

önce okula kaydolan engelli çocukların okula geri dönmemesi gibi 

büyük bir risk vardır. Kriz, kriz öncesinde hissedilen dışlanma ve 

izolasyonu şiddetlendirebilir (Patel, 2020). Engelli çocukların 

ebeveynleri, çocuklarının okula dönüşü ile ilgili sağlık risklerinden 
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endişe duyabilirler. Aynı zamanda engelli çocuklar, bir okulun 

koruyucu ve sosyal ortamı ve bağlantılı hizmetler olmadan, çocuk 

koruma sorunları açısından artan risk altındadır. Okulların kapatılması, 

birçok engelli çocuğun gıda ve tıbbi kontroller veya istismar ihmal 

durumlarının tespit edilmesi için gerekli mekanizmalar gibi 

tamamlayıcı hizmetlere erişemeyeceği anlamına da taşımaktadır. 

Pandemi süreci kısıtlamaları içerisinde okulların ve işletmelerin düzenli 

işleyişleri durdurulması ile bu çocuklar için rehabilitasyon, terapi ve 

desteğe erişilememesi uzun süreli ve önemli etkiler gösterebilir. 

Kısıtlamalar ile engelli çocukların rehabilitasyon, tıbbı takip 

hizmetlerinin kesintiye uğraması ile aileler büyük zorluklarla karşı 

karşıya kaldılar. Kısıtlamaların başından itibaren çocukların bakımı, 

rehabilitasyonu, eğitimi vb tüm sorumluluğu ebeveynlere bırakıldı. 

Ebeveynler, çocuğun günlük hayatını yönetmenin yanı sıra 

rehabilitasyon sağlama yüküyle karşı karşıya kaldı. Gerekli tedavilerin 

kesintiye uğraması, gelişimsel engelli çocuklar üzerinde uzun vadeli 

sonuçlar doğurabilir. Düzenli fizyoterapinin kesilmesi, serebral palsili 

çocuklarda fonksiyonel yeteneği kötüleştirebilir ve kalça displazisi gibi 

komplikasyonlarla sonuçlanabilir (Ben-pazi, Beni-adani, Lamdan, 

2020). Güvenilir rutinler gerektiren otizmli çocuklar için günlük bir 

programın aksaması zor olabilir, bu da sinirlilik ve öfke nöbetlerinin 

artmasına yol açar. Pandeminin etkilerinin anlaşılmaması, değişime 

karşı direnç ve yeni stratejilere uyum sağlayamama, bu çocuklarda, 

özellikle otizmli ve zihinsel engelli olanlarda, önceden var olan 

davranışsal sorunların yoğunlaşmasına veya gelişmesine neden olabilir. 
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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve öğrenme 

bozukluğu olan çocuklar, dikkat süresinin azalması veya anlama 

güçlüğü nedeniyle çevrimiçi okul oturumlarını etkili bir şekilde 

kullanamayabilir (UNESCO, 2020). 

Pandemi sürecinde ebeveynlerin stres ve anksiyete seviyeleri artmıştır. 

Mevcut durumda birden fazla rol üstlendikleri için ebeveynler için 

genişletilmiş bir sorumluluk söz konusu olmuştur. Çocuğun 

ilerlemesinde gecikme algısı, kısıtlamalar nedeniyle ekonomik 

kısıtlamaların yanı sıra iyileştirici hizmetlere erişememe ve çocukları 

gün boyunca faaliyetlere dahil edememe, büyük bir zihinsel yük 

getirebilir. Bu nedenle, ebeveynler için ruh sağlığı danışmanlığı ek bir 

müdahaledir (Juneja ve Gupta, 2020). Ebeveynlerin yaşadığı stres 

çocuklarını olumsuz etkileyebilir. Küçük çocukları olan ebeveynlerin 

en büyük sorumluluklarından biri, onlara mevcut durumu olabildiğince 

şeffaf bir şekilde açıklamaktır, çünkü hassas bilgiler hakkında etkili 

iletişim, bir çocuk için psikolojik iyilik halinin uzun vadeli etkilerine 

sahiptir (Dalton, Rapa, Stein, 2020). Korku, salgın hakkında yetersiz 

bilgi ile birlikte yanlış karar vermeye neden olan  anlayış eksikliğine de 

yol açabilir (Tandon, 2020; Holmes ve ark., 2020). 

Bununla birlikte çalışmalar, COVID-19 salgını sırasında her yaştan 

insanın fiziksel aktivite düzeylerini geçmişe kıyasla önemli ölçüde 

düşürdüğünü ve bunun ardından ruh sağlığı ve refahı üzerinde olumsuz 

etkileri olduğunu göstermektedir. COVID-19 kısıtlamalarının 

etkilerine karşı özellikle savunmasız olan bir topluluk, fiziksel ve/veya 

zihinsel engelli olanlardır; burada azaltılmış fiziksel aktivite 
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fırsatlarının ve kısıtlamaların etkisinin fiziksel aktiviteyi ve zihinsel 

sağlığı büyük ölçüde etkilemesi muhtemeldir (Theis ve ark., 2021). Bu 

nedenle DSÖ 5 ile 17 yaş arası engelli çocukların ve gençlerin, mümkün 

olduğunca haftada en az 150 dakika orta ila şiddetli yoğunlukta fiziksel 

aktivite yapmalarını önermektedir. Buna ek olarak, fiziksel aktivitenin 

ruh sağlığımıza faydalı olduğu, yetkinlik algımızı geliştirdiği, özgüven 

ve öz saygıyı geliştirdiği ve aynı zamanda engelli insanlara sosyal 

destek sağlamaya da hizmet ettiği bilinmektedir (WHO, 2010). 

Engellilikte ruh sağlığı için kesin bir egzersiz önerisi bulunmamakla 

birlikte, fiziksel aktivite önerileri doğrultusunda haftada 150 dakikalık 

öneri genel literatür tarafından desteklenmektedir. Uygulanan 

kısıtlamalar çok çeşitli egzersiz tesislerine (spor salonları, yüzme 

havuzları ve oyun alanları dahil) erişimi engellemiştir. Bununla birlikte, 

engelli kişiler için ulaşım, spor tesislerine erişim ve maliyet gibi 

çevresel engellerin, bu kişilerin normal şartlar altında katıldıkları 

egzersiz miktarını engellediği bilinmektedir ve bunlar muhtemelen 

kısıtlama sırasında kötüleşmiştir. Kısıtlamalardan önce bile, engelli 

kişilerin %81’i daha fazla faaliyet yapmak istediklerini bildirmiş 

(engelsizlerin% 57’si ile karşılaştırıldığında), ancak sadece %40’ı bunu 

yapmak için fırsat verildiğini belirtmiştir.  

 COVID-19 sürecinde kısıtlamaların etkisi ile engeli bireylerde fiziksel 

aktivitenin azalma nedenlerinin sorgulandığı çalışmada engelli 

ebeveynleri öncelikle tesislere, faaliyetlere ve ekipmana erişim 

eksikliğini, daha sonrada da hava durumu, motivasyon, dışarı çıkma 

korkusu ve yasağını belirtmiştir (Theis ve ark., 2021).  Bu süreçte evde 
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çocuklar ve yetişkinler için fiziksel aktiviteyi kolaylaştırmak için sosyal 

medya ve televizyon aracılığıyla çeşitli girişimler başlatılması 

önerilmektedir. Ebeveynler kısıtlamalarının en büyük olumsuz etkisine 

yönelik görüşleri, daha olumsuz davranışlara doğru bir eğilim olacağı 

yönünde olmuştur. Katılımcılar, kısıtlamaların bir sonucu olarak engelli 

çocuklarında saldırgan, kendine zarar veren ve endişeli davranışların 

yanı sıra düşük ruh hali durumları, daha hareketsiz davranışlar ve 

öğrenme ve sosyal gerileme düşündüklerini bildirmişlerdir. 

Kısıtlamalarının bir sonucu olarak bazı kilo kaybı ve kas güçsüzlüğü 

tespiti de olmuştur (Theis ve ark., 2021). Başka bir çalışmada da 

ebeveynlerin %26,9’u çocuklarında ruh sağlığının kötüleştiğini ve 

%14,3’ü kapanmalar döneminde çocuklarının davranış sağlığının 

öncekine göre kötüleştiğini bildirilmiştir (Patrick ve ark.,  2020). 

Tandon (2020), çalışmasında haklı olarak COVID-19 ile psikiyatri 

arasındaki ilişkiye işaret etmiştir. Olumsuz duygular, ruh hallerinde 

değişiklikler ve çocukların uyku ve yeme alışkanlıklarındaki 

değişiklikler, onları mevcut akıl sağlığı sorunlarını daha da 

kötüleştirmenin yanı sıra akıl hastalığının nüksetme riskiyle karşı 

karşıya bırakır. Pandemiden etkilenenler için tıbbi bakımın 

önceliklendirilmesi ve akıl sağlığı kliniklerinin kapatılması bir stres, 

endişe ve korku kaynağı olarak görülmektedir (Tandon, 2020). Örneğin 

Hindistan'da 0-19 yaş arası 7,8 milyon çocuğun fiziksel veya zihinsel 

engeli var ve bunların dörtte biri herhangi bir eğitim kurumuna gitmiyor 

(UNESCO, 2019). Hindistan gibi ülkelerde hali hazırda fiziksel altyapı, 

kapsayıcı eğitim ve yardımcı teknolojilerin eksikliği olduğu için bu bir 
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endişe kaynağı haline geliyor. Bununla birlikte, pandemi sırasında eve 

kapatılmak, bu tür çocuklarda yüksek bir hayal kırıklığı ve çaresizliğe 

yol açar. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nde okulda özel 

eğitim dersleri alan 3–21 yaş arası yedi milyon çocuk bulunmaktadır 

(NCES, 2020). Çevrimiçi sınıfları değiştirmek, ebeveynler özel eğitim 

öğretmenlerinin yerini alamadığından ve yardımcı teknolojilerin 

eksikliği olduğundan, çocuklara özel eğitim yardımı sağlama 

konusunda bir eksikliğe yol açar. Bu, Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖB), 

Down Sendromu ve benzerleri olan çocukların gelişimini etkiler.  

Theis ve arkadaşlarının Covit-19 etkisine yönelik engelli çocuğu olan 

ebeveynlerle yürüttükleri çalışmasında katılımcılara çocukları için kısa 

(3 ay) ve uzun vadeli (6 ay) endişelerini gösteren bir kelime bulutu 

sunulmuş ve katılımcılar kötüleşme (66), fiziksel aktivite (55), davranış 

(42), öğrenme (21), ilerleme (18), iyilik (18), motivasyon (15), ruh 

sağlığı (10), yürüme (6) ile ilgili endişeleri olduğunu ifade etmiştir. 

Aynı çalışmada katılımcılara gelecek aylarda çocuklarının fiziksel 

aktivitesini ve zihinsel sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacağını 

düşündüklerini gösteren bir kelime bulutu sunulmuş, katılımcıların bu 

konuda önerilerinin okul (52), terapi (48),  ekipman (20), etkinlikler 

(18), rutin (10) olduğu belirlenmiştir (Theis ve ark., 2021).  

COVID-19’un engelli kişilerin sağlığı ve refahı üzerindeki etkisinin 

yanı sıra kaynaklara ve fonlara erişim hakkında endişeler de dile 

getirilmekte, ancak engelli kişiler tarafından şu anda bildirilmiş etkisi 

bilinmiyor.  
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Fiziksel ve zihinsel engelli çocukların yaşamlarının küresel olarak 

tanınması ve bu pandemiye ilişkin planlamada küresel bir liderliğin 

oluşturulmasıyla birlikte önceliklendirilmesi gerekir. Aynı zamanda 

aile ve/veya bakıcılar çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeyi 

hedeflemelidir. Kriz sırasında, pandemi riski ile genel sağlık, aktivite 

ve çocuk için katılım hedeflerinin korunması arasında bir denge 

sağlamak ve aileye destek sağlamak için bireysel “yarar/risk” oranı 

düzenli olarak yeniden değerlendirilmelidir. Değerlendirme, 

rehabilitasyon uzmanı/doktoru, kişi veya aile tarafından başlatılabilir. 

Amaç, bakımın tüm ilgili kişiler arasında koordine edilmesi ve bireyin 

çıkarına olacak şekilde ortak belirlenmiş hedeflere dayanmasıdır. 

Eylem planı, aile ile telefon veya video görüşmesinden evde yüz yüze 

tedaviye kadar bireyin ihtiyaçlarına göre derecelendirilebilir (Şekil 1). 

Çocuğun ve ailenin durumu düzenli olarak yeniden değerlendirilmeli 

ve hedefler “yarar/risk” dengesinin bir fonksiyonu olarak aile merkezli 

olmalı, uyarlanmalı ve önceliklendirilmelidir (Cacioppo ve ark., 2020).   

Ebeveynler, çevrimiçi okul seanslarını takip ederek ve onları eğlence 

temelli ev işleriyle meşgul ederek çocukları için bir program tutmaya 

çalışmalıdır. Mümkün olan her yerde, bu çocuklar denetimli telefon ve 

video görüşmeleri yoluyla sosyal etkileşimi sürdürmeye teşvik 

edilmelidir. Bu zamanlarda çocuklardan ekstra taleplerden ve gerçekçi 

olmayan beklentilerden kaçınmak, hayal kırıklığı ve davranış 

sorunlarından kurtulmaya yardımcı olabilir. Mümkün olduğunca, özel 

tedavinin klinik odağı tele-sağlık hizmetlerine kaymalı ve “sanal 
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öncelikli” yaklaşım standart uygulama olarak kalmalıdır (Mahajan ve 

ark., 2020). 

 

Şekil 1. COVID-19 kısıtlaması sırasında ve kısıtlamanın hafifletilmesi sırasında 
engelli çocuklar için rehabilitasyon koordinasyonu (Cacioppo ve ark. 2020). 

Engelli bireylerin toplumsal yaşamdan eşit düzeyde 

yararlanabilmelerinin önündeki en büyük engel engellere yönelik 

tutumlardır. Engelli bireyler birer insandır ve temel insan hak ve 

özgürlüklerinden her insanın yararlandığı düzeyde, eşit biçimde 

yararlanmalıdır. Hemşireler engelli bireylere yönelik her türlü hizmeti 
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verirken akılda tutulması gereken ana değer insan hakkıdır. Engelli 

bireylerin engellerinden önce insan olduklarının düşünülmesi onlara 

karşı olumlu tutumlar oluşturulması için gereklidir. Engelli bireylerin 

toplumda bağımsız yaşamlarına destek olacak gerekli düzenlemelerin 

ihmal edilmemesi için önce insan oldukları göz ardı edilmemelidir. 

Engellilere yönelik genel toplumsal tutumun olumlu olduğu ifade 

edilmekle birlikte, gerçekte bu düşüncelerin öznele dönüştürülemediği, 

sözel olmayan duygularda engellilerin reddedildiği görülmektedir. 

Engelli bireylerin toplumsal hizmetlerden yararlanmalarında en büyük 

engel bireylerin olumsuz tutumlarıdır.  Çocuklara hizmet sunan 

bireylerin, özellikle sağlık profesyonellerinin engellilere karşı tutumu 

hem hizmet kalitesini ve hem hizmet sunumunu etkileyecek önemli bir 

unsurdur (Çağlar, 2011; Yıldırım Sarı, 2013).  

“Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme” Türkiye 

tarafından 2007 yılında imzalanmış, 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Engellilerin temel insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit olarak 

yararlanmasını teşvik ve temin etmek, insanlık onurlarına saygıyı 

arttırmak sözleşmenin ana amacıdır. Sözleşmeye göre taraf devletler, 

engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde temel insan hak ve 

özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm 

önlemleri almakta yükümlüdür. Engelli çocuklara hizmet verecek 

hemşirelerin engellileri ilgilendiren temel yasaları bilmesi, profesyonel 

mesleki ve etik değerleri benimsemesi, kendi kişisel değerlerini gözden 

geçirmesi engellilere yönelik hizmetlerin etkinliğini artıracaktır 

(Çağlar, 2011).  
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Sonuç olarak, dünya genelinde bireylerin günlük yaşamları COVID-19 

nedeniyle ciddi şekilde etkilendi. Bunun ortasında, engelli çocukları 

sadece fiziksel olarak güvende tutmakla kalmayıp, aynı zamanda 

psikolojik ve duygusal sağlıklarını korumak da önemli hale geldi. 

Özellikle, sosyal mesafe ve etkileri, özellikle gelişimsel ve entelektüel 

gecikmeler yaşayan çocuklar için son derece yeni ve anlaşılması zor bir 

durumdur. Bu onların refahını etkiler ve onları klinik olarak önemli 

zihinsel sağlık sorunları için daha yüksek bir risk altında bırakır. 

COVID-19, dünya çapında hayatları alt üst etti ve önceden mevcut 

güvenlik açıkları olan çocukları orantısız bir şekilde etkileme olasılığı 

daha yüksek. Bu sorunla mücadele etmek için hem acil hem de uzun 

vadeli çözümler aramak için etkili önlemler alınmalıdır. Acil bir çare 

olarak, COVID-19 sırasında engelli çocuklara ilişkin kaynaklar 

sağlayan UNICEF yönergeleri etkin bir şekilde takip edilmesi 

önerilmektedir (UNICEF, 2020). 
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GİRİŞ 

Aralık 2019 da ilk olarak Çin de ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-

19) hastalığı tüm dünyaya hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 yılında küresel bir pandemi 

olarak ilan edildi (WHO, 2020a). COVID-19 hastalığı tüm dünyayı 

etkisi altına alarak sadece sağlık alanında değil, sosyal, ekonomik, 

kültürel vb. alanlarda da önemli sorunlara neden oldu. Virüs tüm 

bireyleri etkilemekle birlikte en çok etkilenen grup yaşlı bireyler başta 

olmak üzere, kronik hastalığı olanlar, engelli bireyler ve çocuklar gibi 

dezavantajlı gruplardır (Javed, ve ark., 2020). Yaşlı bireyler birçok 

kronik hastalıkları olması, bağışıklık düzeylerinin düşük olması, 

fiziksel olarak yetersiz olmaları nedeniyle bir çok yönden dezavantajlı 

gruptadır (Wei ve Wang, 2019). COVID-19 pandemisi sürecinde 

hastalığı en ağır geçiren ve aynı zamanda ölümlerin en çok olduğu 

grup yine yaşlı bireyler olmuştur. (Chen ve ark., 2020). COVID-19 

pandemi sürecinde yaşlı nüfus için ilk halk sağlığı müdahalesi, 

virüsün toplum yayılımını azaltmaya ve fiziksel mesafeyi artırmaya 

yönelik uygulamalar olmuştur. Maruziyeti azaltmayı ve sağlık 

hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan bu önlemler, 

evde kalma çağrıları, zorunlu olmayan işyerlerinin geçici olarak 

kapatılması, sosyal faaliyetlerin ve etkinliklerin iptali, huzurevleri ve 

yaşam tesislerinde sınırlı veya hiç ziyarete izin verilmemesi olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu önlemler, özellikle yaşlı nüfus arasında 

dayanıklılıkta bir azalma, sosyal izolasyon ve yalnızlığın artmasına 

neden olmuştur (Patel ve Clark-Ginsberg, 2020). Buna ek olarak 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/WWOP-07-2020-0036/full/html#ref022
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bakım tesislerinde yaşayan yaşlı bireyler, hastalığın bulaşmasına karşı 

özellikle savunmasız grup olarak tanımlanmışlardır. Bazı raporlar, 

vasıflı bakım tesislerinde salgından sonra yüksek bir enfeksiyon ve 

ölüm oranı olduğunu göstermiştir (McMichael ve ark., 2020). Ayrıca 

ana akım medya ve sosyal medyada COVID-19 enfeksiyonu sadece 

yaşlı bireylere özgü bir durummuş gibi, yaşlılara yönelik olumsuz 

söylemlerle yaşlılar ötekileştirilerek toplumdan soyutlandırılmıştır 

(Jimenez‐Sotomayor ve ark., 2020.). 

1.COVID-19 PANDEMİSİNİN YAŞLI BİREYLER ÜZERİNDE 

ETKİSİ 

COVID-19 pandemi süreci tüm insanlığı etkileyen bir süreç olmasına 

rağmen pandeminin bazı dezavantajlı gruplar üzerinde daha yıkıcı 

etkileri olmuştur. Bu gruplardan biri de yaşlı bireylerdir. Birleşmiş 

Milletler (BM) tarafından hazırlanan politika özetinde COVID-19'un 

yaşlı bireyleri üzerindeki etkisi şu şekilde belirtilmiştir (UN, 2020) 

1.1. Ekonomik Refah: Pandemi yaşlıların gelirlerini ve yaşam 

standartlarını önemli ölçüde düşürebilir. Halihazırda emeklilik 

yaşındaki yaşlıların %20'sinden azı emekli maaşı almaktadır. 

1.2. Yaşam ve Ölüm: Ölüm oranları küresel ortalamanın beş 

katıdır. Tahminen 70 yaş ve üzerindeki bireylerin %66'sında en az 

bir altta yatan sağlık sorunu vardır. 
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1.3. Akıl Sağlığı: Fiziksel uzaklaşma zihinsel sağlığa ağır bir zarar 

verebilir. Yalnız yaşamak ve diğer bireylerden ayrı tutulmak 

yaşlıları yüksek riske sokabilir. 

1.4. Güvenlik Açığı: Yaşlı bireylerin sıklıkla güvendiği temel 

bakım baskı altındadır. Avrupa'da COVID-19 ölümlerinin 

neredeyse yarısı uzun süreli bakım merkezlerinde meydana 

gelmiştir. Ayrıca yaşlı kadınlar genellikle enfeksiyon risklerini 

artıran yaşlı akrabalarına da bakım sağlamaktadır. 

1.5. Etkilenme: Yaşlılar sadece mağdur değildir, onlar da 

pandeminin en çok etkilediği gruplar arasındadırlar. Örneğin; 

Sağlık çalışanları, bakıcılar ve birçok temel hizmet sağlayıcısı 

arasında yer almaktadırlar. 

1.6. İstismar ve İhmal: 2017 yılında 6 yaşlıdan 1'i istismara maruz 

kalmıştır. Karantina ve bakımın azalması ile yaşlılara yönelik 

şiddet artmaktadır.  

2.COVID-19 VE YAŞLI BİREYLER İÇİN DESTEK AĞLARI  

Yaşlıların kişisel, sosyal ağlarının özellikleri fiziksel ve psikolojik 

sağlıklarıyla bağlantılıdır. Bazılarının sahip oldukları sosyal destek 

türü nedeniyle diğerlerinden daha savunmasız olduğu belirtilmektedir. 

Wenger (1994), yaşlı nüfus için beş destek ağı türünü tanımlamıştır: 

2.1. Aileye bağlı destek ağı: Bu ağ tipindeki yaşlı insanlar, evlerini 

çoğunlukla ihtiyaçlarını karşılayan çocuklarıyla (ya da yakında 
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yaşayan çocukla) paylaşır. Arkadaşlar ve akrabalar da burada 

yardımcı olur. Ağlar küçükken, yaşlılar genellikle dul ve daha 

yaşlıdır (80+ yaş). 

2.2. Yerel olarak entegre edilmiş destek ağı: Bu ağ türü, 

arkadaşlar ve komşularla yakın ilişkiler ve aktif toplum katılımı ile 

karakterizedir. Ağlar nispeten geniştir ve insanlar çok yaşlı değildir 

(65-74 yaş). 

2.3. Bağımsız destek ağı: Bu ağ türünde tipik ilişki, daha uzakta 

yaşayan bir akraba ile olan ilişkidir. Genelde çocuk olmadığından 

yardım genellikle komşulardan gelir ve bu da yaşlının yaşadığı 

ortamı önemli ölçüde izole eder. Ağlar küçüktür ve kişi yalnız 

yaşar. 

2.4. Daha geniş topluluk odaklı destek ağı: Bu türün özellikleri, 

uzakta olan akrabalar (genellikle çocuklar), yakın arkadaşlar ve 

komşularla aktif ilişkilerdir. Ağlar nispeten büyüktür. 

2.5. Özel kısıtlı destek ağı: Bu ağlarda bağımsız evli çiftler veya 

aşırı derecede izole yaşlı insanlar bulunur. Ağlar küçük, akrabalar 

yakınlarda yaşamıyor, komşularla iletişim yok, ancak çevrede 

yaşayan birkaç yakın arkadaş olabilir. 

En savunmasız yaşlılar, üçüncü ve beşinci tür sosyal destek ağına 

sahip olanlardır. Çünkü hastalık durumunda yeterli yardım 

kaynaklarına sahip değiller veya sosyal desteğe daha fazla ihtiyaç 

duyarlar ve kurumsal bakıma ihtiyaç duyabilirler. Kurumsal yardıma 
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kolayca erişilemeyen (örneğin, huzurevlerine girmek için uzun 

bekleme listeleri) ve evde bakıma erişimin yerel topluluklar arasında 

önemli ölçüde farklılık gösterdiği ülkelerde hem yeterli personel 

kapasitesi hem de belediye sübvansiyonları (para yardımı) açısından 

risk daha yüksektir. Slovenya'da koronavirüs pandemisi sırasında 

yapılan çalışmada bu destek ağları kullanılarak yaşlı nüfustaki farklı 

sosyal destek ağlarının türlerini belirlemeyi, yaygınlıklarını tahmin 

etmeyi ve hangi tür sosyal destek ağlarının koronavirüs pandemisi 

sırasında bireyleri duyarlı hale getireceğini ortaya koymuştur. Tespit 

edilen sosyal destek ağlarının türleri genellikle Wenger'inki (1994) ile 

tutarlı bulunmuştur (Cugmas ve ark., 2021). Dünya Sağlık Örgütü 

Avrupa Bölgesi tarafından yaşlı sağlığı için belirlenen beş öncelikli 

alan içinde evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için kamusal 

mekanizmaların güçlendirilmesi dördüncü sırada yer almaktadır 

(Ulutaşdemir, 2019). 

3. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DÜNYADA VE 
TÜRKİYE'DE YAŞLILARA YÖNELİK YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Pandeminin ortaya çıkması ve hızla yayılması ile birlikte başta Çin 

olmak üzere bir çok ülkede COVID-19 ile ilgili çalışmalar hız 

kazanmıştır. Virüsün olumsuz etkilerinden en çok etkilenen grubun 

yaşlı bireyler olduğu belirlenmesinin ardından yaşlı bireylere yönelik 

çalışmalar artmaya başlamıştır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır; 
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Çin'de yapılan bir çalışmada COVID-19 ile enfekte olan yaşlı 

hastaların mortalitesinin genç ve orta yaşlı hastalardan daha yüksek 

olduğu, ayrıca hastalığın sonraki günlerde şiddetlenme olasılığının 

daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Liu ve ark., 2020).  

Çin, Avrupa bölgeleri ve Kuzey Amerika'yı kapsayan çok ülkeli bir 

çalışmada komorbiditeleri olan yaşlı erkeklerde COVID-19'un ölüm 

riski daha yüksek bulunmuştur (Li ve ark., 2021).  

On dört ülkeyi (Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, 

İtalya, Meksika, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik 

Krallık) ve 13 ABD eyaletini  (California, Connecticut, Florida, 

Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Massachusetts, 

Michigan, New Jersey, New York, Pensilvanya) kapsayan bir 

çalışmada 65 yaşın altında ve altta yatan hastalığı olmayan kişilerde 

COVID-19 ölüm riski 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'da 65 yaş ve üzeri 

olanlara göre 30-100 kat daha düşük, ABD lokasyonlarında 16 ila 52 

kat daha düşük, Hindistan ve Meksika'da 10 kattan daha düşük 

bulunmuştur (Ioannidis, Axfors ve Contopoulos-Ioannidis, 2020).  

Yirmi yedi ülkede yaşlı bireylerle yapılan bir çalışmada, yaşlı 

bireylerin yani en savunmasız nüfusun, ileriye dönük kendi kendine 

izolasyon ve tecrit etme istekliliği açısından sistematik olarak daha 

duyarlı olmadığı gösterilmiştir. Üstelik, özellikle evlerinin 

dışındayken yüz maskesi takmak gibi önleyici tedbirlere uyum 

konusunda daha disiplinli olmadıkları belirtilmiştir (Daoust, 2020).  
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Brezilya’da Diyabetes Mellitus'lu yaşlı bireylerde COVID-19 ile ilgili 

bilgi düzeylerini araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada yaşlı 

bireylerin, COVID-19 hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmadığı 

belirtilmiştir (de Lima Filho ve ark., 2021). 

İtalya'da 65 yaş ve üstü Parkinson hastalarında COVID-19 salgını 

sırasında psikiyatrik semptomların kötüleşmesi ile ilişkili risk ve 

koruyucu faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada 

Parkinson hastalarının hem stresin artması hem de standart nörolojik 

bakıma sınırlı erişim açısından pandeminin neden olduğu olumsuz 

durumları yaşama riskinin arttığını ve bunun da psikiyatrik 

özelliklerini olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştır. Özellikle 

depresyon, sağlık kurumlarına başvuran hastalar tarafından bildirilen 

en yaygın psikiyatrik semptom olmuştur (Janiri ve ark., 2020).  

Yapılan bir derleme çalışmada kanıtlara dayanarak, bağışıklık 

sisteminin zayıflamasının ve yetersiz beslenmenin, yaşlı insanların 

COVID-19'a karşı duyarlılığının artabileceği ve daha kötü sonuçlara 

sinerjik olarak katkıda bulunabileceğinin altı çizilmiştir (Bencıvenga, 

Rengo ve Varrıcchı, 2020).  

Çin’de Yapılan bir meta-analiz çalışmasında Tai Chi'nin (Yaşlılar için 

uygun bir sağlık egzersizi olan Tai Chi, kalp fonksiyonu, kan basıncı, 

akciğer fonksiyonu, bağışıklık vb. üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir) 

iyileşme döneminde yaşlı COVID-19 hastaları üzerindeki güvenliğini 

ve etkinliğini ortaya koyan kanıt sağladığı belirtilmiştir (Zhu ve ark., 

2021).  



388 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

İsrail’de COVID-19 pandemisi sürecinde yaşlı yetişkinler için web 

tabanlı aktivitelerin yüz yüze aktivitelere göre ne ölçüde yeterli 

olduğunu anlamak amacıyla yapılan bir çalışmada "Sağlıklı 

Yaşlanma"nın web tabanlı etkinliklerine katılanlar egzersiz ve ders 

programlarından çok yüksek düzeyde memnuniyet duydukları 

belirtilmiştir. Katılımcıların %50'den fazlası COVID-19 salgını sona 

erdikten sonra egzersiz seanslarına devam etmek istediğini ve %40'tan 

fazlası da derslere devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Yaşlı 

bireylerin fiziksel canlılığı sürdürmenin, aktivitelere katılmanın ve 

günlük bir rutini sürdürmenin faydalı olduğunu ifade ettikleri 

vurgulanmıştır (Cohen-Mansfield ve ark., 2021).  

İspanya'da hafif bilişsel bozukluğu veya demansı olan yaşlı yetişkinler 

üzerinde yapılan bir araştırmada, zorunlu karantinalar, sokağa çıkma 

yasakları ve sosyal izolasyonun ciddi olumsuz psikolojik etkilere 

sahip olduğu ve yalnız yaşayan yaşlılar için uyku problemlerini 

şiddetlendirdiği belirtilmiştir ( Goodman-Casanova ve ark., 2020).  

Polonya'da COVID-19 salgını sırasında yaşlılar tarafından tıbbi ve 

tıbbi olmayan hizmetlere olan talebi 2017'deki benzer aylarla 

karşılaştıran bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya katılan 61 yaşlı 

grupta, üç aylık dönemde tıbbi ziyaret yapanların sayısının önemli 

ölçüde azaldığı belirtilmiştir. Analiz edilen pandemi döneminde 

hastalar yalnızca aile hekimlerini önemli ölçüde daha az ziyaret 

etmişlerdir. Pandeminin diğer tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetlerin 

kullanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı belirtilmiştir 

(Mazurek ve ark., 2021). 
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Slovenya'da yaşlı nüfustaki farklı sosyal destek ağlarının türlerini 

belirlemeyi, yaygınlıklarını tahmin etmeyi ve hangi tür sosyal destek 

ağlarının koronavirüs pandemisi sırasında bireyleri duyarlı 

bırakabileceğini tartışmak amacıyla yapılan bir araştırmada, ankete 

katılanların %50'den fazlasının tatmin edici bir sosyal desteğe sahip 

olduğu belirlenmiştir (Cugmas ve ark., 2021).  

Türkiye'de COVID-19 tanısı ile hastanede yatan yaşlı yetişkinlerin 

klinik özelliklerini ve sonuçlarını açıklamak amacıyla yapılan bir 

araştırmada, sokağa çıkma yasağı öncesi ve sonrası ölüm oranı 

istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (sırasıyla%32,2, %17,9). Yaşlı 

hastalarda erkek cinsiyet, diabetes mellitus, kalp yetmezliği ve 

demansın tüm kohortta ölümle önemli ölçüde ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca 60-79 yaş grubu hastalarda hipertansiyon, kronik 

böbrek hastalığı ve kanser ile, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda 

malnütrisyon artmış mortalite riski ile ilişkilendirilmiştir (Esme ve 

ark., 2021). 

Türkiye'de yaşlı bireylerin salgın sürecini nasıl değerlendirdikleri ve 

bu sürecin yaşlılar üzerindeki etkileri ile ilgili görüşlerini belirlemek 

amacıyla fenomenolojik desende yapılan bir çalışmada özellikle 

bahçeli bir evde ikamet eden, kırsal bir ortamda sık sık bulunan ve 

geniş aile yapısına sahip yaşlıların salgın döneminde günlük 

yaşamlarında önemli değişikliklerin olmadığı belirtilmiştir. Salgın ile 

ilgili düşünceler ve başa çıkma yaklaşımında dini inanç ve kader 

anlayışının da öne çıkan önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. 

Özellikle ekonomik düzeyi düşük yaşlıların bu süreçten daha çok 
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etkilendikleri ve yalnız yaşayan bazı yaşlıların istemeden de olsa 

çocuklarının yanına gittikleri görülmüştür. Yaşlı bireylere yönelik 

sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması ve kısıtlamanın olmadığı 

günlerin zamanlaması ve içeriği, yaşlı bireylerde olumsuz duyguların 

artmasına neden olmuştur (Doğanay ve Çopur, 2020).  

Türkiye'de, koronavirüs sürecinde 65 yaş ve üstü bireylerin psikolojik 

dayanıklılığına katkı sağlayan faktörleri incelemek amacıyla yapılan 

bir çalışmada katılımcıların düzenli gelirlerinin psikolojik dayanıklılık 

düzeylerini pozitif olarak etkilediği, kronik hastalık, uyku ve iştahtaki 

bozulmanın psikolojik dayanıklılık düzeylerini olumsuz yönde 

etkilediği, ayrıca erkeklerin psikolojik dayanıklılığının kadınlara göre 

daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Set, 2020).  

4. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞLI BİREYLERE 

YÖNELİK OLUŞTURULAN ULUSLARARASI VE ULUSAL 

REHBERLER  

Yaşlılarda COVID-19 hastalığının teşhisi ve yönetimi ile ilgili olarak 

hem Uluslararası hem de Ulusal düzeyde özel rehberler 

yayınlanmıştır. Bununla birlikte, farklı bakım ortamlarında (akut 

bakım üniteleri, uzun süreli bakım, huzurevi ve birinci basamak) kalan 

yaşlılara yönelik rehberler de geliştirilmiştir.  

Bunlardan biri de Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC)'nin yaşlı yetişkinlere yönelik hazırladığı "Sağlıklı Kalmak için 

Günlük Adımlar" öneri rehberidir. Rehberde yaşlılara yönelik öneriler 

şöyle sıralanmıştır (CDC, 2021):  
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• Pandemi sırasında sağlıklı kalmak önemlidir. Diğer hastalıklara 

yakalanmayı önlemeye yardımcı olmak için aşıların ve diğer 

önleyici hizmetlerin güncel olup olmadığı konusunda sağlık 

uzmanlarıyla görüşülmelidir. 

•  İnfluenza ve pnömokok hastalığına karşı tavsiye edilen aşıları, 

yaşlı yetişkinler de dahil olmak üzere ağır hastalık riski yüksek 

olan kişiler için özellikle önemlidir. 

• Stresle başa çıkmak için fiziksel olarak aktif kalmak ve sağlıklı 

alışkanlıklar edinmek önemlidir. 

•  Pandemi sırasında kanser taramaları gibi önleyici hizmetlerin 

sürdürülmesi hakkında sağlık uzmanlarından bilgi alınmalıdır. 

• Tıbbi bir acil durum söz konusu ise, acil yardım almak 

geciktirilmemelidir. 

• Bu salgın sırasında yoğun stres hissedilebilir. Korku ve kaygı 

bunaltıcı olabilir ve güçlü duygulara neden olabilir. Stres ve 

başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi edinilmelidir. 

• Evdeyken yaşlı yetişkinlere destek sağlayan çağrı merkezleri ile 

bağlantıda kalmaya özen gösterilmelidir.  

Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün yaşlı yetişkinlerin COVID-19 

pandemisi sırasında aktif ve sağlıklı kalmaları için yayınlamış olduğu 

öneriler ise şöyledir (PAHO, 2020): 
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• Aktif bir yaşam tarzı için gerekli önerilere uyulmalı ve 

bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. 

• Aktif ve güçlü kalmaya özen gösterilmelidir. 

• Bazı aktiviteler hiç olmamasından iyidir. Hafif aktivitelerle 

başlanıp git gide yükseltilmelidir. 

• Uzun süre oturmamaya çalışılmalıdır. Ayağa kalkılmalı ve gün 

boyunca hareket edilmelidir. Ev işleri yapmaya çalışılmalıdır. 

• Fiziksel aktiviteler için en az 30 dakika olacak şekilde günlük 

bir rutin oluşturulmalıdır. Bu yürümeyi, bisiklete binmeyi, spor 

yapmayı veya diğer fiziksel aktiviteleri içerebilir. 

• Sağlık uzmanınız, gücünüzü, dayanıklılığınızı ve esnekliğinizi 

geliştirmenize yardımcı olmak için çeşitli egzersiz rutini 

oluşturmanıza veya önermenize yardımcı olabilir. 

• Çevrimiçi antrenmanlara göz atılmalı veya arkadaşlarla ve aile 

ile antrenman yapmak için sanal bağlantı kurulmalıdır. 

• Egzersiz yapmak için kendi vücut ağırlığınız ve etrafınızdaki 

nesneler kullanılmaya çalışılmalı, iyi, sağlıklı ve lezzetli yemek 

yenilmelidir. 

• Ne yenildiğine ve ne kadar yenildiğine dikkat edilmelidir. 

• Meyveler ve sebzeler gibi vitamin yönünden zengin yiyecekler 

yenilmelidir. 

• Yüksek tuz, yağ ve şeker içeren yiyecekler sınırlandırılmalıdır. 

• Meyve suyu, gazlı içecekler ve kafeinli içecekler 

sınırlandırılmalı, bunun yerine su içilmelidir. 
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• Sağlık uzmanına günde ne kadar su içilmesi gerektiği 

sorulmalıdır. 

• Yiyecek bulmada veya hazırlamada sorun yaşanıyorsa, 

yaşanılan toplumda yardımcı olabilecek sosyal programlar 

hakkında bilgi istenmelidir. 

• Periyodik olarak tartılmalı ve büyük farklılıklar doktora 

bildirilmelidir.  

WHO tarafından COVID-19 pandemi sürecinde uzun süreli bakım 

tesisleri için enfeksiyon ve kontrol rehberi hazırlanmıştır. COVID-19 

bağlamında uzun süreli bakım tesislerinde enfeksiyon önleme ve 

kontrol hakkında öneriler sunan bu rehberin başlıca 3 amacı vardır. Bu 

amaçlar şöyledir (WHO, 2020b): 

• COVID-19 virüsünün tesise girmesini önlemek,  

• COVID-19'un tesis içinde yayılmasını önlemek  

• COVID-19'un tesisin dışına yayılmasını önlemektir. 

Bu amaçlar doğrultusunda rehberde; el hijyeni, fiziksel mesafe, 

aşılama, tesise ziyaretçi kısıtlaması, tesis sakinleri ve personelin 

COVID-19 yönünden taranması, COVID-19 pozitif olanların ayrımı 

ve bakımında dikkat edilecek hususlar, çevresel temizlik ve 

dezenfeksiyon, çamaşırların temizliği, hasta olanların başka yerlere 

taşınma kısıtlaması, vakaların bildirimi ile sakinlerin, çalışanların ve 

ziyaretçilerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirmeye yönelik 

öneriler bulunmaktadır. 
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Ülkemizde TC. Sağlık Bakanlığı tarafından, COVID-19'a yönelik 

Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde Alınacak Önlemler beş 

başlık altında sunulmuştur. Bu merkezlerde genel enfeksiyon bulaşma 

riskini azaltmak için önerilen enfeksiyondan korunma ve kontrol 

ilkeleri ve uygulamalar özetle şöyledir (TC. Sağlık Bakanlığı,2020): 

1. Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde genel enfeksiyon 

bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel 

enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri  

Bu başlıkta odalar ve kapalı alanların temizliği ve havalandırılması, 

temizlik esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar, bazı özel 

alanların (tuvalet, lavabo vb.) temizliğinde genel temizliğe ek olarak 

daha dikkat edilmesi (çamaşır suyu, klor, alkol kullanımı gibi), ortak 

kullanılan eşyaların (bardak, tabak, havlu çarşaf vb.) temizliği 

üzerinde durulmuştur. 

2. Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri çalışanlarına yönelik 

eğitim 

Bu başlık altında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, ellerin sık sık 

yıkanması veya dezenfekte edilmesi, maske takılması ve semptom 

gösteren personelin şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmaması 

konuları ele alınmıştır. 
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3- Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi sakinleri arasında COVID-19 

hastalığı ile uyumlu yakınmalar olması durumunda 

Bu başlıkta huzurevi sakinlerinin yakından takip edilmesi, semptom 

gelişen yaşlılara yönelik yapılması gerekenler, temaslı bireylere 

yönelik yapılması gerekenler, hastayla teması olmuş personele yönelik 

yapılması gerekenler, COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odasının 

temizliği ve havalandırması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

4. Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde yapılacak diğer 
düzenlemeler 

Bu başlıkta personelin kuruma girerken dikkat etmesi gereken 

hususlar (maske, el dezenfeksiyonu, ateş ölçümü), ortak alanlarda 

sosyal mesafe, kurumlardan daha önce veya süreçte bir başka nedenle 

(COVID-19 dışında) hastaneye yatırılmış kişiler kuruma geri 

alındığında dikkat edilecek hususlar, kuruma dışarıdan ziyaretlerin 

kısıtlanması, grup aktivitelerinin iptal edilmesi, kuruma yeni gelen 

bireyin izolasyonu, personele yönelik çalışma planı oluşturulması, 

bireylerde semptom saptanması durumunda yapılması gerekenler, 

kuruma ulaşımda servis kullanan personelin dikkat etmesi gereken 

hususlar vb. üzerinde durulmuştur. 

5. Personelin evde kaldığı dönemde alması gereken önlemler 

Bu başlıkta evde sosyal mesafe, dışarı çıkmama, misafir kabul 

etmeme konuları, el temizliği, bulunulan ortamın havalandırılması, 

yüzeylerin ve eşyaların temizliği, maske kullanımı, sıvı alımı, 
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beslenme, uyku, tütün kullanımı ile ilgili öneriler, semptom görülesi 

durumunda yapılması gerekenler, personelin işe dönmeden önce PCR 

testi yaptırması konuları üzerinde durulmuştur. 

5. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKEMİZDE 
YAŞLILARA YÖNELİK UYGULAMALAR  

Türkiye’de pandemi sürecinde ilk yapılan uygulamalardan biri  21 

Mart 2020 tarihinde 65 yaş ve üzeri bireylerin COVID-19’dan 

korunmaları amacıyla evlerinden dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, 

parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat 

etmelerinin sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasıdır. 

Sadece zorunlu durumlarda izin alarak evden çıkabilme ve seyahat 

edebilme hakkı tanınmıştır. Yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü bireylerin ihtiyaç 

duydukları temel gereksinimleri için vali/kaymakamların 

başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturulmuştur. 

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri bireylerin 112, 155, 156 

numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirebilecekleri belirtilmiştir. 

Sosyal Yardıma (ekonomik destek) gereksinim duyan yaşlı bireylerin 

de Bakanlığın 144 nolu telefonu üzerinden müracaat etmeleri 

durumunda taleplerinin değerlendirileceği bildirilmiştir. 

Ayrıca 09.04.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından 

pandemi döneminde hastaneler tarafından temin edileceği belirtilen ve 

COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu 

(SGK)’nun ödeme listesine alınmıştır. Raporsuz ilaçlar aile 
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hekimlerine telefon ile yazdırılarak şifre alındıktan sonra eczanelerden 

temin edilmektedir. Raporlu ilaçlar için reçete zorunluluğu 

kaldırılmıştır. Tüm emeklilerin maaşlarının istekleri doğrultusunda 

evde ödenebilmesine imkan tanınmıştır (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, 2020a). 

COVID-19 kapsamında Yaşlılara Yönelik Diğer Düzenlemeler ve 

Destekler ise şöyledir: 

• 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığından dolayı dışarı 

çıkamayacak olan vergi mükellefi bireylerin beyanname ve 

ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir.   

• Kamu bankalarının emeklilerin maaş ödemelerini istekleri 

doğrultusunda evlerinde yapabilmesine imkan verilmiştir.   

• En düşük emekli maaşı 1.000 TL’den 1.500 TL’ye 

yükseltilmiştir.   

• Yaşlı bakım kuruluşlarının da, pandemi kapsamında 

değerlendirilecek sektörler arasında yer alacak şekilde hizmet 

vermeyi sürdürmesine olanak verilmiştir.   

Bakım evlerinde hizmet verilebilmesi için gelir düzeyi koşulunun üç 

ay boyunca aranmaması kararına varılmış olup, gerekli durumlarda 

Cumhurbaşkanının bu süreyi bir yıla kadar uzatabileceği ve böylece 

pandemi döneminde gereksinimi olan yaşlı bireylerin gelir durumları 

göz önünde bulundurulmadan ücretsiz olarak kurum bakımına 

alınmasına olanak verilmiştir. (T.C.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 



398 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

Bakanlığı, 2020b). Daha sonraki dönemlerde pandemin seyrine göre 

yaşlılara yönelik bu uygulamalarda güncellemeler yapılmıştır. 

SONUÇ 

COVID-19 pandemisi kısa sürede dünyayı etkisi altına alarak tüm 

insanlığı olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşlı 

bireyler bu olumsuz etkiden en çok zarar gören grubu oluşturmaktadır. 

Diğer yaş gruplarına göre hastalığı daha ağır geçiren, daha fazla 

yoğun bakım ihtiyacı duyan, daha fazla entübe edilen ve ölümlerin en 

çok görüldüğü gruptur. Bu nedenle yaşlı bireyleri COVID-19'un 

zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Alınacak önlemler ve uygulamalar onların fiziksel, ruhsal ve sosyal 

durumunu göz önünde bulundurarak hayata geçirilmelidir. Böylece 

onları COVID-19'un zararlı etkilerinden korurken alınacak önlemlere 

bağlı olarak gelişebilecek sorunlar da en aza indirilmiş olacaktır. 
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GİRİŞ 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), şiddetli akut solunum 

sendromu, karakteristik hiperinflamatuar yanıt, vasküler hasar, 

mikroanjiyopati, anjiyogenez ve yaygın tromboza neden olan 

koronavirüs-2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır 

(Zhou ve ark., 2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı kesin tedavi 

bulunmamaktadır. Mevcut tedavi protokolleri salgılının başlangıcından 

günümüze kadar geçen süreçte yapılan çalışmalar ile güncellenmekte 

ve geliştirilmektedir (Alhazzani ve ark., 2020).  

COVID-19'un dört aşaması tanımlanmıştır. Birinci aşamanın özelliği, 

üst solunum yolu enfeksiyonudur. İkincisi, dispne ve pnömoninin 

başlamasıyla; üçüncüsü, bir sitokin fırtınasının hakim olduğu kötüleşen 

bir klinik senaryo ve bunun sonucu olan hiperinflamatuar durum; ve 

dördüncüsü ölüm veya iyileşme süreçlerinden oluşmaktadır (Stasi ve 

ark., 2020).    COVID-19'un patolojik özelliklerine ve farklı klinik 

evrelerine göre, özellikle orta ila şiddetli COVID-19 hastalarında 

kullanılan ilaç sınıfları antiviral ajanlardır, inflamasyon inhibitörleri / 

antiromatizmal ilaçlar, düşük moleküler ağırlıklı heparinler, plazma ve 

hiperimmün immünoglobulinlerdir (McCreary ve Pogue, 

2020). Farmakolojik tedavinin yanında destekleyici tedaviye de 

yönelim olmuştur.  

1. COVID-19 FARMAKOLOJİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Klinik olarak kanıtlanmış herhangi bir tedavi stratejisinin yokluğunda, 

COVID-19'un yönetimi ve tedavisi çoğunlukla destekleyici olarak 
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devam etmekte ve asıl hedefin ölüm oranını azaltmak olduğu 

bildirilmektedir (Mishra ve Tripathi, 2021).  Virüsün bulaşmasını 

azaltmak için dünya çapında iyi hijyen, sosyal mesafe ve karantina 

uygulamaları önerilmektedir. Viral patogenezin yan etkilerini 

sınırlamayı amaçlayan taktik tedaviler olarak antiviral ve antimalaryal 

ilaçlar da dahil olmak üzere birçok farklı amaca yönelik ilaçlar 

kullanılmaktadır. Antiviral ilaçlar, viral yaşam döngüsü için gerekli 

olan spesifik proteinleri hedefler ve viral büyümenin çeşitli aşamalarını 

bozar (Rajarshi ve ark., 2020). Bununla birlikte, COVID-19 tedavisi 

için kanıta dayalı ve klinik olarak kanıtlanmış bir strateji 

gösterilmemiştir. Şu anda klinik deneylerde olan ilaçların çoğu, diğer 

hastalıkların tedavisi için kullanılan yeniden tasarlanmış ilaçlardır 

(Dong ve ark., 2020; Guy ve ark., 2020 ; Tu ve ark., 2020 ). Remdesivir, 

ribavirin, galidesivir, favipiravir, darunavir, oseltamivir ve arbidol gibi 

yeniden tasarlanmış antiviral ilaçların COVID-19 tedavisi için 

uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmek için çeşitli klinik 

araştırmalar da devam etmektedir (Calina ve ark., 2020 ; Dong ve ark., 

2020 ; Tu ve ark., 2020).  

1.1. Antiviraller 

COVID-19 tedavisi için güvenilir, etkili ve kanıtlanmış bir antiviral 

bulunmamakla birlikte randomize kontrollü klinik çalışmalar devam 

etmektedir (Özyılmaz, 2020). Dünyada ve ülkemizde farklı viral 

hastalıkları tedavi etmek için uygulanan ruhsatlandırılmış, in vitro 

olarak kornavirüse etkili olduğu belirlenmiş; lopinavir-ritonavir, 
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hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, antiviral ilaçlar kullanılmaya 

başlanmıştır (Sümerlioğlu ve Demirkan, 2020).   

1.1.2. Lopinavir-Ritonavir 

Lopinavir ve ritonavir, HIV tedavisi için kullanılan bir kombinasyon 

ilaçtır. Bu bileşikler aspartat proteaz inhibitörleridir ve bu nedenle 

SARS-CoV-2 3CLpro enzimini inhibe ettiği varsayılmaktadır (Furuta, 

Komeno ve Nakamura, 2017). İlaçlar, in vitro ve hayvan modellerinde 

SARS-CoV ve MERS-CoV'ye karşı etkilidir; bununla birlikte, 

hastanede yatan yetişkin hastalarda randomize, kontrollü bir çalışmada 

şiddetli COVID-19'u tedavi etmek için yararlı oldukları bulunmamıştır 

(Cao ve ark., 2020).  Yapılan çalışmalar sonucunda da Lopinavir-

Ritonavir kullanımının hasta tablosunda iyileşme ve mortalite 

oranlarında anlamlı fark oluşturmadığı ortaya konmuştur. Bu durum 

paralelinde Sağlık Bakanlığı’nın son yayımladığı rehberde sadece gebe 

hastalarda kullanımı için öneride bulunulmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 

2020). Sıklıkla görülen yan etkileri; bulantı, kusma, diyare, karaciğer 

fonksiyon testlerinde bozulma dislipimdemi ve QT mesafesinde 

uzamadır (Cao ve ark., 2020). 

1.1.3. Hidrosiklorin 

Hidroksiklorokin, yaygın olarak bilinen anti-sıtma ve anti-otoimmün 

ilaçlardır (Savarino ve ark, 2003). Bazı veriler, bu ilaçların aynı 

zamanda CoV'lerin replikasyonunu engellediğini ve SARS-CoV-2 viral 

yükünde hızlı bir azalmaya neden olduklarını göstermektedir (Vincent 

ve ark., 2005). Pandeminin ilk aşamalarında klinik çalışmalarda, 
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hidroksiklorokin uygulamasının COVID-19 hastalarının koşullarını 

iyileştirdiği bildirilmiş ve ilaçlar dünya çapında ve Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılmıştır. İlerleyen zamanlarda hidroksiklorokin ile 

azitromisin kombinasyonunun tek başına hidroksiklorokinden daha 

etkili olduğunu doğrulamıştır (Arshad ve ark., 2020). Son zamanlarda 

yapılan randomize kontrollü çalışma sonuçlarının olumlu yönde 

olmadığı ve fazla yan etki görüldüğü için kullanımlarının 

sınırlandırılması gerektiği önerilmektedir (Yalçı, 2021 ; Horby ve 

Landrary, 2020). Bu kapsamda 7 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık 

Bakanlığı tarafından “COVID-19 (SARS-CoV-2) Erişkin Hasta 

Tedavisi” rehberinde yapılan güncelleme ile koronavirüs tedavisi için 

hidroksiklorokin ilacı önerisi rehberden çıkarılmıştır (Sağlık 

Bakanlığı,2021). 

1.1.4. Remdesivir 

COVID-19 tedavisi için kullanılan en umut verici antiviral ilaç olan 

Remedesivir, tek sarmallı RNA virüsleri (SARS, MERS ve Ebola gibi) 

için yeniden tasarlanmış geniş spektrumlu bir antiviral ilaçtır (Mulangu 

ve ark., 2019). Yeni sentezlenen viral RNA zincirlerine entegre olarak 

RdRp enziminin aktivitesini inhibe eden, böylece viral RNA'nın zincir 

sonlanmasını geciktiren ve RNA'nın replikasyonunu ve sentezini inhibe 

eden bir adenosin nükleozid analog ön ilacıdır (Saha ve ark., 2020 ; 

Wang ve ark., 2020). Orta derecede COVID-19'u olan 584 hastayı 

içeren randomize, açık etiketli bir faz III klinik çslışmadan elde edilen 

son veriler, 5 günlük bir remdesivir kürünün 11 günlük tedavide 

standart bakıma göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyi 
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sonuçlara sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgunun klinik önemi 

belirsizdir (Spinner ve diğerleri, 2020). Randomize, çift kör, plasebo 

kontrollü intravenöz remdesivir çalışmasından elde edilen son veriler 

ise bu tedavinin yetişkinlerde iyileşme süresini kısaltmada istatistiksel 

olarak plaseboya göre daha anlamlı olduğunu göstermiştir (Beigel ve 

ark., 2020). Başka bir nükleozid analog inhibitörü olan EIDD-2801'in 

remdesivire dirençli SARS-CoV'ye karşı etkili olduğu bulunmuştur; 

EIDD-2801, remdesivire benzer şekilde CoV'lerin replikasyonunu ve 

patogenezini azalttığı ortaya konmuştur (Sheahan ve ark., 2020).  İlacın 

12 yaş üzeri çocuklarda kullanımı için 22 Ekim 2020’de FDA’dan onay 

çıkmıştır.  Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri bozuk olan hastalarda 

kullanımı kontraendikedir (Wilt ve ark., 2021).  

1.1.5. Favipiravir 

Favipiravir, remdesivirinkine benzer bir etki mekanizmasına sahip bir 

ön ilaçtır. Hücrelerde, viral RdRP'yi bağlayan ve inhibe eden aktif bir 

fosforibosillenmiş forma (favipiravir-RTP) dönüştürülür. Bununla 

birlikte, bir guanin analoğu olarak, yapısal olarak remdesivirden 

farklıdır (Furuta ve ark., 2017). İlaç, 4 gün içinde viral yükte hızlı bir 

düşüşe neden olur ve hafif ila orta derecede COVID-19 olan 

hastalarda% 88'e kadar klinik iyileşme gösterir. Yapılan çalışmalarda 

biyoyararlanımı %95’in üzerindedir ve aç, tok veya yemekle birlikte 

kullanımının biyoyararlanım üzerine farklı bir etki yapmadığı 

bildirilmektedir (Cai ve ark., 2020). Sağlık Bakanlığı ilaç kullanım 

rehberine göre ilacın kullanım süresi 5 gün ve 12 saat ara ile içilmesi 

önerilmektedir. Tedavisinin başarılı olması için ilk gün sabah aksam 
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8’er tablet, kalan dozları ise sabah akşam 4’er tablet olacak şekilde oral 

alım önerilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020).  Sıklıkla görülen yan 

etkileri; diyare, bulantı, kusma, serum ürik asit, serum transaminaz 

(ALT, AST, ALP) ve total bilirubin düzeylerinde artış, nötrofil 

düzeyinde azalma ve psikiyatrik semptomlardır. Psikiyatri hastalarında 

kullanımında kişiler dikkatle izlenmesi gerekmektedir (Ruzhentsova ve 

ark, 2020).  

1.1.6. Oseltamivir  

İnfluenza tedavisi için onaylanmış bir nöraminidaz inhibitörü olan 

oseltamivir, SARS-CoV-2'ye karşı belgelenmiş in vitro aktiviteye sahip 

değildir (Sanders ve ark., 2020). Mevcut klinik araştırmalardan birkaçı 

karşılaştırma grubunda oseltamivir içermektedir, ancak önerilen bir 

terapötik müdahale olarak değildir (Totura ve Bavari, 2019). İnfluenza 

tanısı elendikten sonra bu ajanın COVID-19 yönetiminde hiçbir rolü 

yoktur. Sık görülmemekle birlikte COVID-19 ve influenzanın birlikte 

görüldüğü durumlarda tedaviye oseltamivir eklenmesi önerilmektedir 

(Sağlık Bakanlığı, 2020). 

1.2. Antitoksin ve Antiiflamatuarlar  

COVID-19’un ilerleyen evrelerinde ciddi pnömonisi olan hastalarda akut 

solunum yetmezliği sendromu çoklu organ yetmezliği ve ölüm 

görülebilmektedir. Hastalığın bu agresif seyri sitokin fırtınası sendromu 

olarak adlandırılan kontrolsüz ve aşırı konak immün yanıtının ortaya 

çıkması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu durumda dolaşımda 

interlökin-6, interlökin-1, interlökin-8 gibi proinflamatuar sitokinlerin 
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seviyelerinin yükseldiği bildirilmektedir. Hastalığın krirtik döneminde 

olan kişilerde sitokin fırtınası sendromunu kontrol altına almaya 

yönelik proinflamatuar sitokinlerin baskılanmasını hedefleyen anti-

sitokin tedaviler kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla kritik dönemde 

olan COVID-19 hastalarının tedavisinde tosilizumab ve diğer IL-6 

blokajı yapan biyolojik ajanların, IL-1 blokajı yapan anakinranın 

etkinliği kontrollü klinik çalışmalarla araştırılmaktadır (Wu ve ark., 

2020 ve Keleşoğlu, Dinçer ve Ateş, 2021). 

1.2.1. Tosilizumab 

COVID-19 hastalarının yaklaşık % 25'i, akut respiratuar distres 

sendromu (ARDS) dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlar yaşadı ve 

bu nedenle kaybedildi. Yapılan incelemeler sonucunda anormal 

konakçı bağışıklık tepkisi ve inflamatuar sitokin fırtınasının neden 

olduğu artmış alveolar eksüdanın muhtemelen alveolar gaz değişimini 

engellediğini ve şiddetli COVID-19 hastalarının ölümüne neden olduğu 

ileri sürdü. Patojenik T hücrelerinin ve enflamatuar monositlerin büyük 

miktarda interlökin 6 ile enflamatuar fırtınayı tetiklediğini, bu nedenle 

IL-6 yollarını hedefleyen monoklonal antikorun potansiyel olarak 

enflamatuar fırtınayı engelleyebileceği ortaya kondu. Dahası, IL-6 

reseptörlerini bloke eden Tosilizumab tedavisi sonucunda, sıcaklığın 

hızla normale döndüğü ve solunum fonksiyonunun iyileştiği belirtildi. 

Bu nedenle, tosilizumabın şiddetli COVID-19 hastalarında inflamatuar 

fırtınayı yatıştırmak ve mortaliteyi azaltmak için etkili bir tedavi olduğu 

düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın rehberine göre, hastalık 

durumunun seyrindeki ciddiyete göre tosilizumabın, tek seferde 400 mg 
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ya da 800 mg iv olarak uygulanabileceği ifade edilmektedir. İlk doz 

(400 mg olarak) uygulandıktan sonra, klinik ve laboratuvar 

bulgularındaki değişimlere dikkat edilerek 12-24 saat içinde 200-400 

mg şeklinde doz tekrarı yapılabileceği bildirilmektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2020). Yapılan çalışmalar incelendiğinde ilacın ciddi yan 

etkileri görülmemekle birlikte kullanımına bağlı yan etkileri; karaciğer 

fonksiyon testlerinde yükselme, geçici nötropeni, sekonder bakteriyel 

enfeksiyon ve gastrointestinal perforasyondur. Mide divertikülü olan 

hastalarda perforasyon açısından dikkatle takip yapılmalıdır. 

1.2.2. Anakinra 

Anakinra, romatoid artrit (RA) ve kriyoprin ile ilişkili periyodik 

sendromlar için endike olan rekombinant bir insan IL-1 reseptör 

antagonistidir. Proinflamatuar sitokinler IL-1α ve IL-1β'yı inhibe 

ederek çalışır (Monteagudo, Boothby ve Gertner, 2020). Daha önceki 

çalışmalarda,anakinranın fulminan bir sitokin fırtınası olarak ortaya 

çıkan makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) tedavisinde etkili olduğu 

gösterilmiştir (Schulert ve Grom, 2015). Bu kapsamda COVID-19 

semptom kontrolü için kullanımı önerilebilir. Faz III randomize 

kontrollü bir çalışmadan elde edilen verilerin yeniden analizi 

sonucunda anakinra, sepsisli hastaların sağ kalımında anlamlı iyileşme 

ile ilişkilendirilmiştir (Shakoory ve ark., 2016). Şiddetli COVID-19 

hastaları üzerinde yapılan farklı bir kohort çalışmasında,anakinra hem 

yoğun bakım ünitesinde invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacını hem de 

mortaliteyi azalttığı belirtilmektedir (Huet ve ark., 2020). Yarılanma 

ömrü kısa olması nedeniyle gereken durumlarda tedavinin hemen 
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sonlandırılabilir olması ilacı güvenilir yapmaktadır. Şu an için 

anakinranın COVID-19'un tedavisinde etkinliğini veya güvenliğini 

destekleyen yayınlanmış kontrollü klinik çalışma bulunmamaktadır 

(Rizk ve ark., 2020). Hastanın kliniğine göre ilacın dozu 

belirlenmektedir. Günde bir ya da iki kez 100 mg. Subkutan enjeksiyon, 

daha ağır vakalarda günde 3 kez 200 mg iv uygulamaya kadar doz 

ayarlaması yapılabilmektedir. Ciddi MAS bulguları olan hastaların 

sadece yüksek doz İV uygulamalara yanıt verebildiği gözlenmiştir. 

Anakinra dozu bazı dirençli hastalarda 6 saatte bir 200 mg dozuna 

çıkılabilir. Olumlu yanıt alınan hastalarda günlük doz düşürülebilmekte 

ve ihtiyaca göre gereken dozda kullanımı sürdürülebilmektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2020).  

1.2.3. Kortikosteroidler 

Kortikosteroidlerin güçlü antiinflamatuvar ve antifibrotik özellikleri 

teorik olarak özellikle hastalığın ileri evrelerinde akciğer 

inflamasyonunu baskılamada rolü olduğu düşünülmektedir (Russhel, 

Millar ve Baillie, 2020). Düşük doz kortikosteroidler, proinflamatuar 

sitokin transkripsiyonunu aşağı regüle eder, sonuç olarak uzun bir 

sitokin yanıtını önler ve pnömonide pulmoner ve sistemik 

inflamasyonun çözülmesini hızlandırır (Monton ve ark., 1999). Ek 

olarak, kortikosteroidler , COVID-19'un olası bir komplikasyonu olan 

sepsisin neden olduğu düzensiz immün yanıtı iyileştirmeye yardımcı 

olabilir ve hipotansif hastalarda kan basıncını artırabilir (Hylands ve 

ark., 2017). Bununla birlikte, kortikosteroid kullanımı immün yanıtı 

inhibe edebilir, patojen temizliğini azaltabilir ve viral replikasyonu 
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tetikleyebilir (Russhel, Millar ve Baillie, 2020). Bu nedenle, düşük doz 

(≤ 0.5-1 mg / kg / gün metilprednizolon veya eşdeğeri) ve kısa süreli (≤ 

7 gün) kullanılması koşuluyla, ARDS'li şiddetli COVID-19 vakalarında 

kortikosteroid kullanmanın uygun olduğu literatürde belirtilmektedir 

(Shang ve ark., 2020; Villar ve ark., 2020).  Şu anda, Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 

astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesi gibi başka 

bir nedenle belirtilmedikçe viral pnömoninin tedavisi için sistemik 

kortikosteroidlerin rutin kullanımını önermemektedir (Rizk ve ark., 

2020).  COVID-19 Avrupa Yoğun Bakım Derneği Sepsis Klavuzu’na 

atıf yaparak Sağlık Bakanlığı yalnızca mekanik ventilasyondaki ARDS 

olgularında 5-7 gün 1-2 mg/kg/gün metilprednizolon tedavisi zayıf 

kanıt düzeyi ile önermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

1.2.4. İntravenöz immünoglobulin (IVIG) 

İntravenöz immünoglobulin (IVIG), havuzlanmış insan plazmasından 

elde edilen tüm alt sınıfların immünoglobulin G'sini içerir. IVIG, SARS 

dahil viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık sağlamak için kullanılmasına 

karşın tedavinin yararları ile ilgili çalışmalar yetersiz olmakla birlikte 

bazı tromboembolik komplikasyon vakaları bildirilmiştir (Rizk ve ark., 

2020). IVIG, iyileşen plazmadaki hiperimmün globülinden farklıdır, 

burada plazma, spesifik patojenlere karşı yüksek antikor titrelerine 

sahip donörlerin plazmasından hazırlanır (Nguyen ve ark., 2020).  

IVIG, çeşitli doğal bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunu ve işlevlerini 

inhibe edebilir ve aktive edilmiş kompleman bileşenlerini nötralize 

edebilir. Ayrıca, B hücre fonksiyonlarını ve plazma hücrelerini modüle 
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ederek, düzenleyici T hücrelerini ve T-helper (Th) 1 ve Th17 alt 

kümeleri gibi efektör T hücrelerini düzenleyerek ve enflamatuar 

sitokinleri inhibe ederek adaptif bağışıklık sistemini etkiler. IVIG'nin 

Fcγ reseptör bağlanmasını doyurarak ve antiviral antikorlara ve 

proinflamatuar sitokinlere bağlanarak antiinflamatuvar etki 

gösterebileceği de öne sürülmüştür (Nguyen ve ark., 2020).  Sağlık 

Bakanlığı’nın rehberine göre, IVIG tedavisinin düzey takibi ile (IgA 

eksikliğinde kullanılmamalı) toplam doz 2 g/kg olacak şekilde 2 gün 

içinde (1 g/kg/gün) ya da 5 gün içerisinde (0,4 g/kg/gün) verilmesi 

önerilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

1.2.5. Konvalesan Plazma Tedavisi 

Konvalesan plazma tedavisi ile hastadaki virüs nötralize edilerek hücre 

içine girişi engellenir ve pasif bağışıklık kazanması hedeflenir (Kırçalı 

ve Topral, 2021). Plazma bağışlayabilmek için COVID-19 enfeksiyon 

tanısı (nazofarneks sürüntüsü ile pozitiflik/SARS-CoV-2 antikor 

pozitifliği) olan, klinik iyileşmenin üzerinde 14 gün geçmiş ve en az 2 

adet PCR testi negatif olan ve klinik iyileşmenin üzerinden 20 gün 

geçmiş olması gerekmektedir. Konvalsen plazma aferez yöntemiyle 

toplanır. Hastaya taze olarak da dondurulmuş olarak da uygulanabilir 

(Sağlık Bakanlığı, 2020). 

1.3. Antikoagülanlar 

COVID-19'da mikro ve makro vasküler tromboza yol açan hiper 

pıhtılaşma durumunun rolüne büyük önem verilmiştir (Ünüvar, 

2020).  COVID-19 inflamasyon artışı, trombosit aktivasyonu, endotel 
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disfonksiyonu ve immobilizasyona bağlı kan akımında staz oluşumu 

gibi nedenlerle tromboza yatkınlık artmaktadır. Tromboz riski taşıyan 

hastaların erken dönemde belirlenip tromboemboli oluşumunu önlemek 

için viral tedavinin yanında antikoagülan tedavi başlanması önemli 

olduğu belirtilmektedir (Sürmelioğlu ve Demirkan, 2020). Yapılan 

çalışmalarda antikoagülan alan hastalarda mortalite oranının azaldığı 

bildirilmektedir (Gasparyan ve ark., 2015). Sağlık Bakanlığı’nın 

rehberlerine göre COVID-19 tanısı alan aktif kanaması olmayan ya da 

trombositopeni (<25-30x103/μl) bulunmayan bütün hastalara tromboz 

profilaksisi uygulanmasını önermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020) 

Hastalarınbeden kitle indekleri, D-Dimer seviyeleri ve böbrek 

fonksiyonlarının çalışma durumuna göre düşük molekül ağırlıklı 

heparin veya standart heparin önerilmektedir. Daha önceden heparin 

ilişkili trombositopeni (HIT) ve HIT ilişkili tromboz öyküsü olan ve 

glomeruler filtrasyon hızı (GFH) 30 ml/dk’nın üzerinde olan hastalarda 

ise fondaparinuks tercih edilmesi önerilmektedir. (Sağlık Bakanlığı, 

2020). 

1.4. Vitaminler 

COVID-19 tedavisinin tam olarak bulunamaması, virüsün immnün 

sistem üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ve inflamatuar yanıtı 

baskılaması nedeniyle tedavi rehberlerine immün sistemi 

destekleyecekleri düşünülen vitaminler ve minerallere yer verilmiştir. 

Birçok immün hücrede D vitamini reseptörleri bulunmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda D vitamininin bağışıklık sisteminin tehditlere karşı 

tepkisini olumlu yönde değiştirdiği ve mukozal savunmayı güçlendiren 
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antiviral peptidlerin sentezini uyarması nedeniyle sistemik 

enfeksiyonlarda önemli rolü olduğunu ifade edilmiştir (Bilezik ve ark., 

2020).  COVID-19 riskini azaltmada D vitamininin rolünü destekleyen 

kanıtlar arasında salgınının kış mevsiminde, 25-hidroksivitamin D (25 

(OH) D) konsantrasyonlarının en düşük olduğu bir zamanda meydana 

geldiği; yaz mevsiminin sonuna doğru Güney Yarımküre ‘deki vaka 

sayılarının düşük olduğu; D vitamini eksikliğinin akut solunum sıkıntısı 

sendromuna katkıda bulunduğu bulunmuştur; ve bu vaka-ölüm oranları 

yaşla ve kronik hastalık komorbiditesi ile arttığı, her durum da daha 

düşük 25 (OH) D konsantrasyonu ile ilişkili olduğu ifade edilmiştir 

(Grant ve ark., 2020).  

Yapılan çalışmalarda intravenöz yüksek doz C vitamini ile tedavinin, 

sepsis ve septik şok üzerinde yararlı etkiler gösterdiği bildirilmektedir. 

Truwit ve ark., 2020; Marik ve ark., 2017). Başka bir çalışmada, 

intravenöz C vitamini, hidrokortizon ve tiamin ile yedi aylık tedavi 

sürecinde, kontrol grubuna kıyasla septik hastalarda hastane 

mortalitesini önemli ölçüde azalttığı bu tabloya ek olarak, tedavi 

grubunda akut böbrek hasarı dahil olmak üzere sepsise bağlı progresif 

organ yetmezliği görülmediği ortaya konmuştur (Marik ve ark, 2017). 

Başka bir çalışmada ise COVID-19'lu akut solunum sıkıntısı sendromu 

ve septik şok tablosu gelişen 74 yaşındaki kadın hastanın yüksek doz 

intravenöz C vitamini (10 gün için 11 g / gün) ile tedavi edildiği ve hızlı 

iyileşme gösterdiği bildirilmektedir (Khan ve ark., 2020).  

C vitamini tedavisinin antiviral etkileri vardır. Klinik araştırmalar, 

yüksek dozda C vitamini uygulamasının soğuk algınlığına karşı yararlı 
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etkileri olduğunu göstermiştir (Gorton ve Jarvis, 1999; Ran ve ark., 

2018). C vitamini uygulamasının, bağışıklık tepkilerinin aşırı 

aktivasyonunu azaltarak COVID-19 hastalarında hayatta kalma oranını 

artırabileceğini düşündürmektedir (Bae ve Kim, 2020). 

Selenyum eksikliği, COVID-19 mortalitesi için bir risk faktörü 

olabileceği düşünülmektedir. Almanya'da yapılan kesitsel bir 

çalışmada, COVID-19 ile ölen hastalar ile COVID-19'u olup hayatta 

kalan hastaların serum selenyum seviyesi karşılaştırıldığında hayatta 

kalan hastaların serum selenyum seviyelerinin anlamlı derecede daha 

yüksek olduğunu saptanmıştır (Moghaddam ve ark., 2020). Başka bir 

çalışma da COVID-19'dan iyileşme oranının Çin'deki hastalardaki 

selenyum seviyeleri ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirlemiştir 

(Zhang ve ark, 2020). COVID-19'un önlenmesinde vitaminlerin 

desteklerinin etkinliğini göstermek için spesifik yüksek kaliteli verilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. COVID- 19 ve Kullanılan Non-Farmakolojik Yöntemler 

İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde COVID-19 hastalığının 

tedavisinin bulunmamış olması insanları tamamlayıcı, destekleyici, 

şifalı bitkisel uygulamalara yönlendirmiştir (Kaplan, 2020). Birtakım 

bitkilerin virüslerin konakçı hücre içine girmesini engelleyerek 

enfeksiyon oluşumunu bloke etme özellikleri olduğu, hastalıklara karşı 

doğal direnç oluşturdukları bilinmektedir (Brendler ve ark., 2020).  

Antiviral etkinliği bulunan kara münver (sambucus nigra) dünyada 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Özler, Karacaoğlu ve İşcan, 2021). 
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Yapılan bir derlemede kara münver preparatının soğuk algınlığı ve grip 

belirtilerinin şiddetini azalttığı bildirilmiştir (Mahboubi, 2020).  Başka 

bir çalışmada da viral replikasyonu baskılayarak antiviral özellik 

gösterdiği oraya konmuştur (Harnett ve ark., 2020). Solunum sistem 

hastalıklarında sıklıkla kullanılan bir diğer bitki de antiviral özelliği 

olan zencefildir (zingiber officinale). COVID-19’ da semptom 

yönetiminde etkili olduğu düşünülmektedir (Silveira ve ark., 2020). 

Sistematik incelemelerde zerdeçal (cucuma longa) içeren diyet 

takviyelerinin, inflamatuar koşulları hafiflettiği ve kardiyovasküler risk 

faktörlerini azaltabilen sistemik bir antioksidan olabileceğine yönelik 

kanıtlar ortaya koymuştur (Pagano ve ark., 2018). COVID-19 

hastalarında inlamasyona bağlı alveoler hasarı önlediği sitokin 

salınımını bloke ettiği bildirilmiştir (Schijns ve Lavelle, 2020). Yapılan 

hayvan deneylerinde sitokin fırtınasını baskılayarak mortalite ve 

morbidide oranlarını azalttığı hayvan hastalık modelleinde klinik 

iyileşme sağladığı bildirilmiştir (Sordillo ve Helson, 2015 ). Çeşitli 

ekinezya türlerinin (Özellikle E. angustifolia ve E. purpurea) hava ve 

kök kısımlarından yapılan müstahzarlar, soğuk algınlığını önlediği ve 

makrofajlar ve doğal katil hücreler üzerindeki immünomodülatör 

etkileri olduğu bildirilmektedir (Park ve ark., 2018). 

Sarımsağın (allium sativa) COVID-19 tedavisinde immün sistem 

üzerinde immünomodulatör etkisinin olduğu in vitro ve/veya in vivo 

olarak kanıtlanmıştır. Sarımsağın T ve doğal öldürücü hücrelerin aktive 

olmasını sağladığı ve yaşam sürelerini uzattığı bildirilmektedir (Özler, 

Karacaoğlu ve İşcan, 2021). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.7008#ptr7008-bib-0182
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GİRİŞ 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak 

adlandırılan yeni bir koronavirüs, ilk olarak Aralık 2019'da Çin’in 

Wuhan eyaletinde tespit edildi. Bu virüs COVID-19 olarak adlandırılan 

oldukça bulaşıcı bir hastalığa neden olmaktadır. COVID-19’un, bütün 

dünyaya yayılarak küresel bir salgın haline geldiği ve dünya çapında 

800.000'den fazla insanın ölümüne neden olduğu bilinmektedir. 

COVID-19 asemptomatik olabileceği gibi grip benzeri akut solunum 

sıkıntısı sendromu (ARDS), pnömoni ve ölüme kadar değişen 

semptomlara neden olmaktadır. SARS-CoV-2'ye karşı etkili bir aşı 

geliştirmek için dünya çapında çalışmalar yapılmakta ve Ağustos 

2020'nin sonlarından itibaren klinik deneylerde çeşitli aşamalarında 

olan 30 aşı bulunmaktadır. Bu bölümde aşı geliştirmenin farklı 

aşamaları, aşı platformları ve aşı adaylarının gözden geçirilmesinin 

yanı sıra SARS-CoV-2 aşısını geliştirmede sınırlılıklar ve zorluklar yer 

almaktadır. 

Pandemide Bağışıklık Süreci  

COVID-19 salgınının sosyal mesafe, maske, yeni antiviral ilaçlar ve 

etkili bir aşı kullanılarak kontrol edilebileceği tahmin edilmektedir. 

Enfeksiyon yoluyla doğal bağışıklık kazanılarak sürü bağışıklığı 

sağlamak mümkün olsa da sonuçlar ölümlerin artması açısından 

oldukça riskli olmaktadır (Randolph ve Barreiro, 2020). Bu durum 

nüfusun %60’ının enfekte olması ile sürü bağışıklığı sağlanmasının 

yeterli olacağını varsayan İsveç'te görülmüştür (Jung ve ark., 2020). Bu 
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politika İsveç'te COVID-19'un neden olduğu milyon nüfus başına ölüm 

oranının Almanya'nın en az 5 katı olmasına neden olmuştur (Jung ve 

ark., 2020). Bu nedenle etkili bir aşı geliştirmek oldukça önemlidir ve 

sürü bağışıklığını sağlamanın tek yolu olarak kabul edilmektedir. 

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, COVID-19'a karşı bir aşı 

geliştirmek için çalışmaktadır. 

Ağustos 2020'i itibariyle, çeşitli gelişim aşamalarında olan 200'den 

fazla ve klinik deney aşamasında olan 30 aşı vardır. Üretim kapasitesi 

aşılara yönelik küresel talebi karşılayamasa bile, acil kullanım ve 

savunmasız nüfusa mümkün olan en kısa sürede yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek ve ciddi yan 

etkilerden kaçınmak için klinik öncesi ve klinik çalışmaların dikkatlice 

yapılması hayati öneme sahiptir (Sempowski ve ark., 2020). Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) ve Bill ve Melinda Gates Vakfı (BMGF) gibi 

uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ile aşılar için yeterli fon 

sağlanmaktadır (Sempowski ve ark., 2020). Geleneksel aşı geliştirme 

çalışmaları 15 yıl kadar sürmektedir fakat pandemi döneminde bu süre 

bir buçuk yıla indirilmiştir. 

SARS-CoV-2 Virüsünün Yapısı 

Koronavirüsler sarmal bir nükleokapsid içeren zarflı, tek sarmallı RNA 

virüsleridir. Alfa, beta, delta ve gama koronavirüs olmak üzere dört 

çeşidi vardır (Yu ve ark., 2020). SARS CoV-2, şiddetli akut solunum 

sendromu koronavirüsü (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum 

Sendromu koronavirüsü (MERS-CoV) ile aynı gruba ait bir beta-
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koronavirüstür. Virüsün insanlara ilk olarak nasıl bulaştığı net olmasa 

da kökenleri yarasalara dayandığı düşünülmektedir. Yarasalar aynı 

zamanda insanlarda diğer koronavirüs enfeksiyonlarının ve ebolanın 

kaynağı olarak gösterilmektedir (Tang ve ark., 2020; Andersen ve ark., 

2020; Han ve ark., 2015). 

Virüsün yüzeyinde bulunan ve aynı zamanda konakçı hücrelere 

bağlandığından dolayı aşılar için ana hedef olan S proteini; büyük bir 

trimerik zarf glikoproteinidir. S-proteini, reseptör bağlanmasını kontrol 

eden S1 ve membran füzyonunu yöneten S2 olmak üzere iki alt 

birimden oluşmaktadır (Tse ve ark., 2020). S proteini, hücre ve viral 

membranların kaynaştırılmasıyla oluşan füzyon sonrası durumda 

füzyon öncesi duruma göre önemli bir yapısal değişikliğe uğramaktadır 

(Graham, 2020). SARS-CoV-2’deki S proteini ile SARS-CoV ve 

MERS-CoV’deki S proteinlerindeki genetik dizinin %44'ünü ortaktır 

(Tse ve ark., 2020). S proteinindeki farklılıklar esas olarak S1 alt 

biriminden kaynaklanmaktadır. S1 bölümü ‘N-terminal alanı’ (NTD) 

ve ‘reseptör bağlanma alanı’ndan (RBA) oluşmaktadır. SARS-CoV ve 

MERS-CoV arasındaki RBA farklılığı vardır, yani iki koronavirüs de 

farklı konak hücre giriş reseptörlerine bağlanırlar. SARS-CoV ve 

SARS-CoV-2 hücre içine girebilmek için anjiyotensin dönüştürücü 

enzim 2’ye (ACE2) bağlanırken MERS-CoV dipeptidil peptidaz 4'e 

(DPP4) bağlanır (Tse ve ark., 2020; Wrapp ve ark., 2020).  

Enfeksiyonun ciddiyeti ve klinik sonuçları açısından SARS-CoV daha 

ölümcül ve agresif bir yapıya sahiptir. SARS-CoV-2 ise oldukça 

bulaşıcı ve daha kolay yayılım göstermektedir (Roossinck ve ark., 
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2020). Ayrıca SARS-CoV-2 virüsü bazı bireylerde asemptomatikdir ve 

bu da potansiyel olarak enfekte bir kişinin bilmeden birçok insanı 

enfekte edebileceği anlamına gelmektedir (Roossinck ve ark., 2020). 

Çin'de yapılan epidemiyolojik bir çalışmada, asemptomatik enfekte bir 

kişinin potansiyel olarak enfekte edebileceği kişi sayısının en az 3 

olduğu tahmin edilmektedir (Liu ve ark., 2020). SARS-CoV-2'nin son 

derece bulaşıcı doğası, dünya çapında milyonlarca vakaya yol açmış ve 

hastalığın yayılmasını durdurmak ve ölümlerin sayısını azaltmak için 

etkili bir aşıya olan küresel ihtiyacı güçlendirmiştir. 

SARS-CoV-2 ve Diğer Koronavirüs Enfeksiyonlarına Bağışıklık 
Tepkisi 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile mücadele etmek için güçlü bir bağışıklık 

tepkisi gereklidir. Cell dergisinde yayınlanan araştırmada, enfekte 

bireylerin vücudunda virüse karşı güçlü bir T hücre tepkisi oluştuğu ve 

bu durumun hastalıktan iyileşmelerine yardımcı olabileceği gösterildi 

(Grifoni ve ark., 2020). Araştırmanın sonucunda tüm hastaların SARS-

CoV-2'deki S proteini tanıyan yardımcı T hücreleri taşıdığı bildirildi. 

Bu hastalar aynı zamanda SARS-CoV-2'deki bazı proteinlere karşı da 

yardımcı T hücreleri taşımaktaydı. Bu veriler, T hücrelerinin SARS-

CoV-2'yi ortadan kaldırmada rol oynadığını göstermektedir. Yardımcı 

T hücreleri antikor salınımı için B hücrelerini ve sitotoksik T 

hücrelerini uyarır. Hastaların %70'inde sitotoksik T hücreleri 

görülmüştür (Grifoni ve ark., 2020).  
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SARS-CoV-2'nin kaynağına ilişkin çalışmalarda virüsün Kasım 

ayından çok daha önce görüldüğüne dair çeşitli kanıtlar 

gösterilmektedir. Aralık 2019 ile birlikte ortaya çıktığı iddaa edilen 

virüs,  Mart 2019’da İspanyol araştırmacılar tarafından kanalizasyon 

numunelerinde tespit edilmiştir (Chavarria-Miró ve ark., 2020). 

Nature'da yayınlanan bir çalışmada, SARS-CoV-2 ve SARS-CoV' ın 

nükleokapsid (NP) proteinine karşı T hücresi tepkisi araştırılmıştır. 

Sonuçlar, COVID-19 hastalığından iyileşen hastaların NP proteinine 

karşı hem CD4 + hem de CD8+ T hücreleri oluştuğunu göstermiştir (Le 

ve ark., 2020). Ayrıca SARS-CoV enfeksiyonundan iyileşmiş 

bireylerin NP proteinine karşı SARS-CoV'ye özgü T hücrelerine sahip 

oldukları ve bu T hücrelerinin SARS-CoV-2 NP protein ile çapraz 

reaksiyona girme yeteneği gösterdikleri saptandı (Le ve ark., 2020). 

Çalışmada enfekte olmayan bireylerde SARS-CoV-2’ye karşı T 

hücrelerinin varlığı incelenmiş ve SARS-CoV-2'ye özgü reaktif T 

hücreleri tespit edilmiştir. Ancak NP proteinine göre daha az ve daha 

büyük ölçüde oldukları belirlenmiştir. Bu bulgular, T hücresi bağışıklık 

tepkisinin diğer beta koronavirüslere maruz kaldıktan sonra 

oluşabileceği teorisini desteklemektedir (Le ve ark., 2020). Bu nedenle, 

önceki bir koronavirüs enfeksiyonu sonrası oluşan kalıcı bağışıklık, 

SARS-CoV-2'ye karşı korunmaya yardımcı olabilir ve COVID-19 ile 

iyileşen hastalarda uzun süreli T hücre bağışıklığının devam etme 

olasılığını artırabilir (Grifoni ve ark., 2020; Leslie, 2020; Le ve ark., 

2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı antikor tepkileri üzerine 

yapılan bir çalışmada, iyileşen hastaların virüse karşı antikor 

geliştirdiği gösterilmektedir (Wu ve ark., 2020). Bununla birlikte, 
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SARS-CoV-2'ye özgü nötralize edici antikorların (NAb) seviyesinin 

farklı popülasyon grupları arasında değişlik gösterildiği, bu da T 

hücrelerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu yok etmede önemli bir rol 

oynadığı teorisini desteklemektedir (Wu ve ark., 2020). Yaşlı 

hastaların, genç hastalara göre SARS-CoV-2’a spesifik NAb geliştirme 

olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum güçlü bir doğal 

bağışıklık tepkisi olduğunu, ancak yüksek NAb seviyelerinin bu tür 

hastaları hastalığın ilerleyen aşamalarında koruyup korumadığını 

belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Wu ve 

ark., 2020). 

Birincil enfeksiyona yanıt olarak oluşan plazma hücreleri ve bellek B 

hücreleri, tekrarlayan enfeksiyonlara karşı uzun vadeli korumada 

önemli rol oynar. SARS-CoV-2 ve önceki koronavirüs 

enfeksiyonlarında oluşan bellek B hücre tepkisi araştırılmaya devam 

edilmektedir. SARS-CoV-2 enfeksiyonunda antikorların analiz edildiği 

çalışmalardan elde edilen sonuçlarda, IgG antikor titrelerinin semptom 

başlangıcından sonraki ilk 3 hafta içinde yükseldiği gösterildi (Adams 

ve ark., 2020; Vabret ve ark., 2020). IgG titresi seviyeleri semptom 

başlangıcını izleyen ikinci ayda düşmesine rağmen bu sürede IgG 

seviye serumda hala eşik değerin üzerinde tespit edildi. Bu durum 

tekrarlayan enfeksiyonlara karşı koruma olasılığını göstermekle birlikte 

IgG yanıtının zaman içindeki değişimini daha iyi belirlemek için daha 

fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. SARS-CoV enfeksiyonunu takiben 

immün yanıtın incelendiği çalışmalarda, spesifik IgG yanıtının 

enfeksiyondan sonraki ilk 16 ayda tüm hastalarda tespit edilebildiği ve 
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ilk 2 yıl içinde azalarak sonlandığı belirlenmiştir. Buna rağmen 

hastaların yaklaşık %11,8'inde ilk 24 ay IgG yanıtın olmadığı 

saptanmıştır (Vanret ve ark., 2020; Liu ve ark., 2006). Benzer şekilde, 

SARS-CoV'ye özgü NAb’ın enfeksiyondan 2 yıl sonrasına kadar tespit 

edildiği ancak seviyelerin 16. aydan itibaren düşmeye başladı 

belirtilmiştir  (Vanret ve ark., 2020; Liu ve ark., 2006). Ayrıca NAb 

düzeylerindeki düşüş oranının erkeklerde kadınlardan daha hızlı 

olduğu, ancak yine bu gözlemin doğruluğunu ve hücresel temeli 

belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği 

vurgulanmaktadır.  

Literatürde COVID-19 aşılarına karşı vücudun NAb yanıtı 

vurgulanmaktadır. Bu bilgi önemli olmakla birlikte, vücudun T hücre 

yanıtının daha güçlü olması ve daha uzun süreli bağışıklık sağlaması da 

son derece önemlidir (Callaway, 2020). SARS-CoV-2'ye karşı uzun 

süreli ve etkili bağışıklık sağlamak için bir aşının yalnızca daha yüksek 

sayıda NAb değil, aynı zamanda iyi bir T hücresi tepkisi sağladığından 

emin olmak önemlidir (Callaway, 2020). 

COVID-19 Aşısı Geliştirme 

Bugüne kadar yeni bir aşının geliştirilmesi, Şekil 1'de gösterildiği gibi 

10-15 yıl (Callaway, 2020) süren uzun bir süreçten oluşmuştur. 

Geliştirilmesi yaklaşık 5 yıl süren kabakulak aşısı bugüne kadar 

kullanım için onay alan en hızlı aşı niteliğindedir. Bu nedenle, 12–24 

aylık bir süre içinde COVID-19'a karşı bir aşı geliştirmek oldukça 

zordur. Aşı geliştirmenin ilk aşaması, bir hastalığı önlemeye veya 
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tedavi etmeye yardımcı olabilecek doğal veya sentetik antijenleri 

belirlemek için temel laboratuvar araştırma ve modelleme çalışmalarını 

içermektedir. İkinci aşama, hücre kültürü veya doku kültürü 

sistemlerini ve aday aşının güvenliğini ve immünojenisitesini veya bir 

immün tepkiyi tetikleme yeteneğini değerlendirmek için bir hayvan 

modeli üzerinde denemeler yapılan klinik öncesi süreci içermektedir. 

Hayvanlarda güvenlik, immünojeniklik ve etkinlik gösterildikten sonra 

küçük gruplarda ve daha sonra 3. fazda büyük gruplarda güvenlik ve 

immünojeniteyi test eden insan klinik deneylerinin yapılması 

tamamlanmalıdır (Sharpe ve ark., 2020) (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Geleneksel Aşı Geliştirme Süreci Akış Şeması (Sharpe ve Ark., 2020) 

  Denemelerdeki insan denek sayısının bir temsilidir. 
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Faz 1-Güvenlik: Aşının insanlara uygulandığı ilk aşamadır. Aşı birincil 

olarak güvenliği, uygun dozu test etmek ve ikincil olarak bağışıklık 

tepkisini kontrol etmek için az sayıda sağlıklı ve bağışıklığı yeterli 

gönüllüye uygulanır. 

Faz 2-Genişletilmiş Güvenlik: Aşı, demografik özelliklere göre farklı 

gruplara ayrılmış yüzlerce insana uygulanır (örnek: yaşlılara karşı 

genç). Bu faz yine birincil olarak güvenlik, uygun doz ve dozlar 

arasındaki aralığı test eder ve ikincil olarak bağışıklık tepkisini kontrol 

eder. Bu aşamada, aşının güvenli ve immünojenik olduğu test edilir ve 

Faz 3 denemelerinde kullanılacak uygun doz belirlenir. 

Faz 3 -Etkinlik: Bu faz, aşının etkinliği değerlendirmek için binlerce 

kişiye uygulandığı dönemdir. Aşı etkinliği, plasebo ile 

karşılaştırıldığında aşılanmış gruplarda hastalık insidansının azaldığı 

yüzde olarak tanımlanmaktadır (Singh ve Mehta, 2016). Faz 3 

denemeleri sırasında hastalık görülme sıklığı, örneklem büyüklüğünden 

etkiler. Popülasyonda düşük hastalık insidansı olması durumunda, aşı 

etkinliğini yeterli şekilde belirlemek için büyük bir örnekleme ihtiyaç 

duyulacaktır. İnsan klinik deneyleri tamamlandıktan ve güvenlik ve 

klinik etkinlik belirlendikten sonra iki aşamada değerlendirme yapılır. 

İnceleme ve onaylama: Normalde, Birleşik Devletler Gıda ve İlaç 

Dairesi (FDA: U.S. Food and Drug Administration) veya Avrupa İlaç 

Ajansı (EMA: European Medicines Agency) gibi düzenleyici kurumlar, 

klinik deneylerin sonuçlarını gözden geçirmeli ve aşının onaylanmaya 
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uygun olup olmadığına karar vermelidir. Bu süreç 1 ila 2 yıl sürebilir. 

Fakat pandemi gibi süreçlerde aşılar acil kullanım için onaylanabilir. 

Üretim ve Pazarlama Sonrası Gözetim: Bu aşama aşı halkın 

kullanımına sunulduktan sonra popülasyon içinde genel etkilerinin 

izlendiği dönemdir. Ayrıca aşının yaygın kullanım için 

benimsenmesinden sonra yaşanabilecek olumsuz etkiler de kaydedilir 

(Sharpe ve ark., 2020). 

COVID-19 salgınının neden olduğu karışıklık ve küresel olarak etkili 

bir aşı için acil ihtiyaç göz önüne alındığında, aşı geliştirme, Şekil 2'de 

gösterildiği gibi aşamalar birleştirilerek hızlandırılabilir. Aşının 

güvenliğini test etmek için Faz 1 ve 2 birleştirilebilir.  

 

Şekil 1. Bir Pandemide Birleştirilmiş Aşamalar İle Hızlandırılmış Aşı 
Geliştirme Süreci Akış Şeması (Sharpe ve ark., 2020)                                                                  

  Denemelerdeki insan denek sayısının bir temsilidir. 
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COVID-19 aşılarının geliştirilmesi için çeşitli platformlar var. Bunlara 

RNA, DNA, replike olmayan viral vektörler ve inaktive aşılardır. Bu 

platformlar Şekil 3'te gösterilmektedir. 

RNA ve DNA temelli aşılar geçmişte insan kullanımı için geliştirilip 

ruhsatlandırılmamışken, bu iki aşı çeşidinin pandemi sürecinde avantaj 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu aşı çeşitlerinin her ikisinde de, 

inaktive edilmiş bir aşı geliştirmek için kullanılan biyo reaktör kültür 

tekniklerine gereksinim duyulmamaktadır. Bu tür aşılar laboratuvarda 

daha hızlı yapılabilmekte ve temeli virüsün genetik dizilimine 

dayanmaktadır. Bu avantajlarından dolayı pandemi sürecinde hızlı bir 

şekilde geliştirilebilirler (Conforti ve ark., 2020). Ayrıca bu aşılar güçlü 

bir bağışıklık tepkisi oluşturabilirler. Replike olmayan viral vektör 

aşılarının Ebola aşısı örneğinde olduğu gibi immünolojik olarak güvenli 

ve etkili oldukları gösterilmiştir (Sharpe ve ark., 2020). Öte yandan, 

inaktive edilmiş virüs teknolojisine dayalı aşılar daha önce 

ruhsatlandırılmıştır fakat bir alüminyum adjuvanı ile birlikte 

kullanılmadıkça güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmadıkları 

bilinmektedir. Bu nedenle, bu küresel pandemide acil bir aşı ihtiyacı ve 

talebi göz önüne alındığında, klinik çalışmalarda daha önce lisanslı 

aşılar olmamasına rağmen DNA, RNA ve replike olmayan vektör 

aşıları kullanılabilir. Tablo 1’de aşı adaylarının bazı özellikleri 

gösterilmektedir.   
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Şekil 3. SARS-Cov-2’de Aşı Hedeflerine Yönelik Virüsün Farklı Bileşenleri 

(Sharpe ve ark., 2020) 

DNA Bazlı Aşılar 

Inovio Pharmaceuticals, DNA bazlı ilaçlar ve aşıların üretiminde 

uzmanlaşmış bir şirkettir. Günümüzde faz 1/2 klinik denemelerinde 

bulunan COVID-19 aşısı INO 4800, Plymouth Meeting Pennsylvania, 

ABD merkezli bir aşıdır. Klinik deney A ve B olmak üzere iki bölüme 

ayrılmıştır. A bölümü için, Inovio başlangıçta aşıyı güvenlik ve 

bağışıklık tepkisi için test etmek üzere Güney Kore'de 19-50 yaşları 

arasındaki 40 sağlıklı yetişkin ile çalışmıştır. Aşının intradermal olarak 

enjekte edildiği ve ardından hücrelere alımını sağlamak için 

elektroporasyon yapıldığı belirtilmiştir. Çalışmalarda katılımcılar, 

düşük (1 mg) veya yüksek dozlu (2 mg) olmak üzere iki gruba ayrıldı 

ve 4 hafta arayla iki doz uygulaması yapıldı. Firma tarafından yapılan 

açıklamalara göre, 3 katılımcı (1 düşük doz ve 2 yüksek doz grubundan) 

COVID-19 oldukları için denemelerden çıkarıldı ve yüksek doz 

grubundan bir katılımcı açıklanmayan nedenlerle çalışmadan çıkarıldı. 

Ara verilere göre, denemelere katılan 36 hastadan 34'ü (% 94) 6. 
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Haftada bağışıklık tepkisi gösterdi (INOVIO Announces Positive 

Interim Phase 1 Data For INO-4800 Vaccine for COVID-19, 2020). 

Katılımcılarla advers olayları kontrol etmek için sürekli iletişime 

geçildi ve ara veriler 8. haftada 36 kişiden 10'unun (% 28) hafif ateş ve 

günlük rutini etkilemeyen reaksiyonlar olan 1. Derece advers olaylar 

bildirdi (INOVIO Announces Positive Interim Phase 1 Data For INO-

4800 Vaccine for COVID-19, 2020). Faz 1/2 denemelerinin B bölümü 

için 51-64 yaşındaki bireylerde çalışmaya dahil edilerek yaş grubunun 

genişletilmesi planlanmaktadır (Safety Tolerability Immunogenicity of 

INO-4800 Followed by Electroporation in Healthy Volunteers for 

COVID19, 2020).  İlk faz 1/2 denemelerindeki katılımcı sayısı, artan 

bağışıklık tepkisi ve hafif yan etkiler görülmesi aşı hakkında olumlu 

varsayımlarda bulunmak için yeterli görünmemektedir. Inovio, klinik 

deneylerinden herhangi bir veri yayınlamadığından, aşının güvenliği ve 

immünojenisitesiyle ilgili spesifik ayrıntılar belirsizliğini 

korumaktadır. 

RNA Bazlı Aşılar 

Moderna / NIAID 

Moderna, mRNA bazlı bir aşı olan mRNA 1273'ü geliştiren Cambridge 

merkezli bir Amerikan şirketidir. Aşının hücre içine girişi sağlamak için 

S proteini kodlayan mRNA lipid nanopartikül kılıf içine yerleştirilir. 

Kas içine aşının enjekte edilmesiyle birlikte miyositler lipid 

nanopartiküllerini endositoz ile içlerine alırlar. Hücre içine giren 

mRNA sitoplazmaya salınır ve hücre S protein sentezler.
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Tablo 1. Aşı Adaylarının Bazı Özellikleri    (Sharpe ve ark., 2020) 

Klinik 

araştırmadaki 

adaylar-Fazları 

Aday aşı türü Hedef 

antijen 

Tekli/ 

Çoklu 

doz 

Hız  Bağışıklık 

tepkisi 

Avantajlar  Dezavantajlar  

Inovio 

Faz1-2 

Elektroporas

yonlu DNA 

plazmid aşısı 

Spike 

protein 

Çoklu 

doz 

Hızlı  Hem 

humoral 

hem de 

hücresel 

Elektroporasyon 

güçlü bir 

bağışıklık 

tepkisi oluşturur  

Genetik sekans 

kullanılarak 

yapılmıştır ve 

kültüre alınması 

gerekmez 

Güvenli olduğu 

düşünülse de, 

elektroporasyon 

 karmaşık ve 

potansiyel 

olarak sorunlu 

olabilir. 

Daha önce 

DNA bazlı aşı 

üretilmedi 

Moderna/NIAID 

Faz 3 

 

BioNTech/Fosun 

Pharma/Pfizer 

Faz 3 

Lipid 

nanopartikül 

(LNP) 

kapsüllü 

mRNA 

3 LNP-

mRNA 

Spike 

protein 

 

Spike 

protein 

Çoklu 

doz 

Hızlı Hem 

humoral 

hem de 

hücresel 

Genetik sekans 

kullanılarak 

yapılmıştır ve 

kültüre alınması 

gerekmez 

LNP sıcaklığa 

duyarlıdır. 

Büyük ölçekli 

bilinmeyen 

üretme yeteneği 

Daha önce RNA 

bazlı aşı 

üretilmedi. 

AstraZeneca/Oxf

ord Üniversitesi-

Faz3 

CanSino 

Biological 

A.Ş./Pekin 

Biyoteknoloji 

Enstitüsü-Faz 2 

AZD1212 

 

Adenovirüs 

tip 5 vektör 

Spike 

protein 

Spike 

protein 

Tek 

doz 

Orta  Hem 

humoral 

hem de 

hücresel 

Geniş ölçekte 

üretilebilir -

Ebola ile 

gösterildiği gibi, 

güvenli ve 

immünolojik 

olarak etkili 

Önceden var 

olan bağışıklık, 

klinik  

kullanımı 

engelleyebilir 

ve bağışıklık 

tepkisini 

azaltabilir 

Wuhan Biyolojik 

Ürünler 

Enstitüsü/Sinoph

arm-Faz 3 

Pekin Biyolojik 

Ürünler Enstitüsü 

/ Sinopharm-Faz 

3 Sinovac – Faz 3 

İnaktive 

 

İnaktive+alü

minyum 

adjuvan 

Tüm 

virüs 

 

Tüm 

virüs 

 

Çoklu 

doz 

Orta  Çoğunlukla 

humoral 

Çoğunlukla 

humoral 

Patojen 

öldürülür ve bu 

nedenle geri 

dönüş riski 

yoktu 

Genellikle zayıf 

bir bağışıklık 

tepkisi üretir 
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Hücreden dışarı salgılanan S proteinler antijenik uyarı ile hem humoral 

(B hücre yanıtı) hem de hücresel (sitotoksik T hücre yanıtı) bağışıklık 

yanıtın oluşmasını sağlarlar (Triggle ve ark., 2020). Moderna'nın aşısı, 

aşı üretimini hızlandırmak için Operasyon Warp Speed girişimine dahil 

edilmiştir.  Nature dergisindeki Moderna aşısının preklinik çalışmaları 

yayınlanmıştır (Corbett ve ark., 2020). Aşılar farelerde intramüsküler 

olarak 0.01, 0.1 veya 1 μg aşı dozu ile immünize edilerek test edildi. 

Sonuçlar, 1 μg dozda yüksek NAb tepkisinin görüldüğünü gösterdi. 

Ayrıca yüksek NAb yanıtı, dünya çapında görülmeye başlayan spike 

proteini D614G'nin mutasyona uğramış formunu taşıyan farelerde de 

görüldü. 1 μg doz farelerde dengeli bir Th1/Th2 yanıtı ile birlikte güçlü 

bir sitotoksik T hücre yanıtı da göstermektedir. Baskın bir Th2 tepkisi 

aşı ile ilişkili gelişmiş solunum hastalığına neden olduğu için bu durum 

aşı geliştirme çalışmaları için önemlidir. Aşının 1 μg dozu uygulanan 

farelerde artmış patolojinin gözlenmediği kaydedildi. Farelerde 1 μg 

dozunda NAb yanıtının seviyesinin insanlarda 100 μg doz ile 

karşılaştırılabilir olduğu ve bu nedenle büyük ölçekli denemeleri için 

100 μg doz seçildiği belirtildi (Corbett ve ark., 2020). Faz 1 denemeleri 

18-55 yaş arası 45 sağlıklı katılımcıyı ile yapıldı (Jackson ve ark., 

2020). Katılımcılar, 3 farklı doz (25, 100 ve 250 μg) için eşit olarak 3 

gruba ayrıldı ve 28 gün arayla kas içine iki doz aşı uygulandı. (Jackson 

ve ark., 2020). COVID-19'a maruz kaldığından şüphelenilen ancak 

daha sonra testleri negatif çıkan iki katılımcı (25 μg grubunda 1 ve 250 

μg grubunda 1) ikinci dozlarını almadı. Yayınlanan ara sonuçlarda, 

ciddi bir yan etki rapor edilmediğini ancak bir katılımcının ilk 25 μg 

dozdan sonra geçici ürtiker, bir katılımcının da kurdeşen döküntüsü 
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yaşadığını ve ikinci dozu almak istemediği belirtildi (Triggle ve ark., 

2020). Katılımcılarda ilk dozdan sonra ateş bildirilmedi ancak 100 μg 

(15 kişinin 6'sı; % 40) ve 250 μg (14 kişinin 8'i;% 57) gruplarındaki 

bazı katılımcılar ikinci dozdan sonra ateş bildirildi (Jackson ve ark. 

2020). Enjeksiyon yerinde ağrı hissedilmesi en sık bildirilen yan etkidir 

(Jackson ve ark. 2020). Ayrıca katılımcılar her iki dozdan sonra miyalji, 

baş ağrısı, yorgunluk ve titreme gibi diğer sistemik ve lokal yan etkiler 

de bildirdiler. 250 μg grubundaki üç hasta (% 21) ikinci dozu takiben 

ciddi sistemik yan etkiler bildirdi. Uygulanan doza bağlı olarak spesifik 

bir antikor yanıtı oluştu ve ilk dozdan sonra 15. günde en üst seviyeye 

ulaştı. NAb yanıtının ilk aşılamayı takiben katılımcıların yarısından 

azında tespit edildiği ancak ikinci doz aşılamanın ardından tüm 

katılımcılarda tespit edildiği bildirilmiştir. 25 μg grubunda daha düşük 

yanıtlar görülürken diğer iki doz grubunda yüksek yanıtlar görülmüştür 

(Jackson ve ark. 2020). 

BioNTech / Fosun / Pfizer 

Bir Alman şirketi olan BioNTech ile Amerikan şirketi olan Pfizer 

birlikte mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışması yapmaktadır. BNT162 

olarak adlandırılan bu aşı adayı modifiye mRNA içermektedir 

(Mulligan ve ark., 2020). Faz 3 denemelerinde olan BioNTech / Pfizer, 

Operation Warp Speed’in bir parçasıdır. ABD'deki faz 1/2 denemeleri 

için 18-55 yaşları arasında 45 sağlıklı gönüllü farklı dozlar için 12'li 

gruplara (10μg, 30μg ve 100μg) ve bu gruplardan ayrı olarak bir 

plasebo (9 katılımcı) grubuna ayrılmıştır (Mulligan ve ark., 2020). 10 

μg ve 30 μg doz içeren aşılar iki doz olacak şekilde kas içine 20 gün 
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arayla uygulandığı ancak 100 μg dozu olan grup ikinci bir doz almadığı 

belirtilmiştir (Mulligan ve ark., 2020). 

Ara verilere göre katılımcılarda ikinci dozdan 7 gün sonra yükselen ve 

14 gün sonrasına kadar yüksek kalan artmış IgG düzeyi görüldü. 100 

μg doz alanlar için, IgG seviyeleri ilk dozdan 21 gün sonra en yüksek 

seviyeye ulaştı ve daha sonra artmadı (Mulligan ve ark., 2020). 

BNT162 aşısı uygulanan katılımcılarda doza bağlı 1. ve 2. derece 

sistemik veya lokal yan etkiler görüldü. Enjeksiyon bölgesinde ağrı 

yaygın olarak görülen yan etkidir. 100 μg grubundaki bir katılımcıda 

şiddetli ağrı diğer gruptakilerde ise hafif veya orta şiddette ağrı 

bildirimi olmuştur (Mulligan ve ark., 2020). Yaygın olarak görülen 

diğer sistemik yan etkiler; yorgunluk, baş ağrısı, titreme, kas ve eklem 

ağrılarıdır. Bu semptomların şiddeti doza bağlı olarak arttığı ve 

özellikle şiddetli olmasına rağmen ikinci dozdan sonra bir gün içinde 

düzeldiği belirtildi. Bununla birlikte birkaç katılımcıda 3. Derece yan 

etki olarak pireksi ve uyku bozukluğu görüldü. Katılımcılarda 4. Derece 

advers olay bildirilmedi. Birkaç katılımcının aşılamadan sonra lenfosit 

ve nötrofil sayısının azaldığı fakat aşılamadan 6-8 gün sonra normale 

döndüğü belirtildi (Mulligan ve ark., 2020). 

Replike Olmayan Viral Vektör Aşılar 

AstraZeneca / Oxford Üniversitesi 

Oxford Üniversitesi eskiden ChAdOx1 olarak bilinen ve şimdi 

AZD1222 olarak adlandırılan, replike olmayan bir viral vektör aşısı 
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geliştirmek için İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile bir ortaklık kurdu. 

Faz 3 aşamasında olan AZD1222 Operation Warp Speed’nun bir 

parçasıdır. Domuzlarda yapılan klinik öncesi çalışmalar, yüksek bir 

antikor tepkisi gösterdi (Studies at Pirbright Demonstrate Two Doses 

of Oxford University's COVID-19 Vaccine Boosts Immune Response 

In Pigs, 2020). Faz 1/2 denemesi tamamlanan çalışmanın sonuçları 

Lancet dergisinde yayınlandı. Birleşik Krallık'ta 18-55 yaşları 

arasındaki 1077 sağlıklı katılımcı üzerinde randomize, tek kör bir 

çalışma yürütüldü (Studies at Pirbright Demonstrate Two Doses of 

Oxford University's COVID-19 Vaccine Boosts Immune Response In 

Pigs, 2020). Katılımcılardan bir gruba 5×1010 aşı partikülü (n = 543) 

içeren AZD1222 aşısı diğer gruba plasebo lisanslı meningokok aşısı 

MenACWY (n=534) uygulandı. AZD1222 grubundaki 10 katılımcıdan 

oluşan bir gruba ilk dozdan 28 gün sonra aşının ikinci dozu uygulandı. 

AZD1222 aşısının dozu, Oxford grubunun MERS için benzer tipte bir 

ChAdOx1 aşısı geliştirme konusundaki önceki deneyimlerine 

dayanarak seçildi (Folegatti ve ark., 2020).  

Katılımcılar advers olayların takibi için parasetamol (asetaminofen) 

profilaksisine göre de katagorize edilmiştir. AZD1222 grubundaki 543 

katılımcının 56'sına ve plasebo MenACWY aşı grubundaki 534 

katılımcının 57'sine parasetamol verildi. Çalışma sonucunda lokal ve 

sistemik yan etkilerin parasetamol grubunda daha düşük oranda 

görüldüğü belirlendi (Folegatti ve ark., 2020).  Parasetamol alan 

katılımcılar, parasetamol almayan gruptaki katılımcılara göre daha az 

ağrı, hassasiyet, yorgunluk, baş ağrısı, miyalji, titreme ve ateş bildirdi 
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(Folegatti ve ark., 2020). Görülen yan etkilerin hafif ila orta düzeyde 

olduğu ve aşılamadan bir gün sonra en yüksek şiddette olduğu 

bildirilmiştir. Bu bulguların aksine, kontrol MenACWY grubundaki 

katılımcıların %7'sinde (44'ün 3'ü), AZD1222 grubundaki 

katılımcıların %46'sında (54'ün 25'inde) nötropeni görülmüştür 

(Folegatti ve ark., 2020). 

Spesifik antikorlar AZD1222 aşı grubunda 28. günde en yüksek 

seviyeye ulaştığı ve bu seviyede 56. güne kadar kaldığı belirtilmiştir 

(Folegatti ve ark., 2020). Parasetamolün profilaktik kullanımının 

bağışıklık yanıtı etkilenmediği bulundu. İlk dozdan sonra katılımcıların 

%91'inde yüksek bir NAb yanıtı görüldü. Takviye ikinci doz aşı yapılan 

tüm katılımcılarda yüksek bir NAb yanıtı oluştu. Bu nedenle NAb 

yanıtını artırmak için iki dozlu bir uygulamaya olan ihtiyacı destekledi. 

Tüm katılımcılarda gözlemlenen T hücre yanıtı, 14. günde en üst 

seviyeye ulaştı ve 56 gün boyunca yüksek kaldı. Bununla birlikte, 

takviye ikinci doz aşı yapılan gruptaki katılımcılarda ikinci dozu 

takiben T hücre yanıtında bir artış gözlemlenmedi (Folegatti ve ark., 

2020). 

Aşı adayının faz III çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, 

Güney Afrika ve Hindistan'da 30.000'den fazla gönüllü ile devam 

etmektedir (Folegatti ve ark., 2020; A Phase III Study to Investigate a 

Vaccine Against COVID-19, 2020).   
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İnaktive Aşılar 

Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü / Pekin Biyolojik Ürünler 

Enstitüsü / Sinopharm 

Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler 

Enstitüsü ile işbirliği içinde iki inaktive edilmiş aşı geliştirme çalışması 

başlatıldı. Her iki aşı adayı da şu anda Faz 3 denemelerindedir. Wuhan 

Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün Faz 1 ve 2 klinik denemeleri için çift 

kör ve randomize yaptıkları çalışmanın ara sonuçları JAMA dergisinde 

yayınladı (Xia ve ark., 2020). Faz 1 denemesinde yaşları 18-59 arasında 

olan 96 katılımcı üç doz grubundan birine (2.5 μg veya 5 μg veya 10 

μg) veya bir alüminyum adjuvan plasebo grubuna atandı. Bu 

katılımcılara 0, 28 ve 56. günlerde kas içine aşı uygulaması yapıldı. 7. 

günde düşük doz grubunda %20,8 (24 katılımcıdan 5 kişi), orta doz 

grubunda %16,7 (24 katılımcıdan 4 kişi), yüksek doz grubunda %25 

(24 katılımcıdan 6 kişi) ve alüminyum adjuvan plasebo grubunda 

%12.5 (24 katılımcıdan 3 kişi) gönüllüde advers olay bildirilmiştir (Xia 

ve ark., 2020).  Yaygın olarak bildirilen yan etkiler; enjeksiyon yerinde 

ağrı ve hafif ateştir. Üçüncü aşılamadan 14 gün sonra (70. gün) düşük 

ve yüksek doz gruplarındaki tüm katılımcılarda, orta doz grubundaki 

katılımcıların %95,8'inde spesifik bir antikor yanıt gözlendi (Xia ve 

ark., 2020). Faz 2 denemesi yaşları 18-59 arasında olan 224 katılımcı 

ile gerçekleştirildi. Faz 1 denemesinde olduğu gibi, Faz 2 

denemelerinde de enjeksiyon bölgesinde ateş ve ağrı bildirildi. Faz 2 

denemesi sonucunda yüksek NAb yanıtı görüldü ve %97.6 antikor 

yanıtı bilirlendi (Xia ve ark., 2020).   
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Biyolojik Ürünler Enstitüsü aşı çalışmaları klinik öncesi deneylerine 

ilişkin sonuçlar Cell dergisinde yayınladı. Sıçanlar, fareler, makaklar ve 

sinomolgus maymunları dahil olmak üzere farklı hayvan türlerinde bir 

alüminyum adjuvan ile birlikte tüm dozlarda (2 μg veya 4 μg veya 8 μg) 

yüksek bir NAb tepkisi elde edildi (Wang ve ark., 2020).  Enstitü 18-

59 yaşları arasındaki 1.120 sağlıklı katılımcının dahil edildiği 

randomize, çift kör, Faz 1/2 denemesi gerçekleştirdi. Katılımcılar, 

inaktive edilmiş aşı veya bir plasebo olmak üzere doza ve yaşa bağlı 

gruplara ayrıldı. Bir basın bülteninden alınan ara verilere göre, önemli 

bir yan etki olmaksızın yüksek bir antikor tepkisinin gözlemlendiği 

belirtilmiştir (Sinopharm Says Second Covid Vaccine Found to Be 

Safe, 2020). Sinopharm, her iki Faz 3 denemesini de 15.000 kadar 

gönüllü ile yapmayı planlamasına rağmen Çin'deki çok az sayıda aktif 

COVID-19 vakası nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde 

yürütmektedir (Chinese COVID-19 Vaccine Candidate the First to Start 

Phase 3 Clinical Trials Worldwide, 2020) 

Sinovac 

Sinovac şu anda Faz 3 denemelerinde olan inaktive edilmiş alüminyum 

adjuvan bir aşı olan CoronaVac'ı geliştirmektedir. Faz 3 denemeleri, 

Çin'deki daha az sayıda aktif vaka nedeniyle Brezilya ve Endonezya'da 

yürütülmektedir (Indonesia Testing Location for China's Sinovac Phase 

3 Clinical Trial, 2020). Fareler ve makaklarda yapılan klinik öncesi 

çalışmalardan yayınlanan veriler yeterli spesifik IgG tepkisi ve NAb 

titresi seviyelerine ulaşıldığını göstermiştir. 6 μg CoronaVac dozunun 
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koruyucu olduğu ve hiçbir yan etkinin olmadığı bulundu (Gao ve ark., 

2020).  

Faz 1 denemeleri, 18-59 yaşları arasındaki 143 sağlıklı katılımcı ile 

randomize ve çift kör bir çalışma ile yapıldı. Faz 2 denemeleri 

randomize, çift kör bir çalışma ile 18-59 yaşları arasındaki 600 katılımcı 

ile gerçekleştirildi. Katılımcılar 0-14 günlük veya 0-28 günlük program 

olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her programda 120 katılımcıya 3 μg doz, 

120 katılımcıya 6 μg doz ve 60 katılımcıya plasebo verildi. Ağrı ve 

şişlik gibi yan etkiler hafif/orta şiddette görüldü ve ağrı her iki 

programda en sık bildirilen advers durum olarak kaydedildi. Çalışmada 

3. Derece ciddi advers olay bildirilmemiştir. NAb yanıtları, hem 3 μg 

hem de 6 μg dozlar için yüksekti. NAb seviyelerinin artan yaşla azaldığı 

ve bu nedenle yaşlılar için artan bir dozaj gereksinimi önerildiği 

belirtildi (Zhang ve ark., 2020).   

Sinovac, Brezilya ve Endonezya'daki büyük ölçekli denemelerinde 0-

14 günlük ve 0-28 günlük programlarda 3 μg dozu değerlendirmeyi 

planlamaktadır (Zhang ve ark., 2020).   

COVID-19 için Aşı Üretimindeki Zorluklar 

Aşı geliştirme geleneksel olarak 10-15 yıl sürmektedir. Bu süreci 15 

aylık bir süreye yoğunlaştırmak kendine özgü zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. 

• Aşamaları birleştirerek aşı geliştirmeyi hızlandırmak daha küçük 

gruplar üzerinde deneme yapılmasına neden olmaktadır. Aşı 
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küresel olarak kamu kullanımı için piyasaya sürüldüğünde daha 

önce daha küçük gruplarda görülmeyen, bilinmeyen yan etkiler 

daha büyük popülasyonda ortaya çıkabileceği için bu durum 

bireylerde endişeye neden olmaktadır. Klinik araştırmaların 

tasarımında tüm demografik özellikler (yaşlı ve genç) ve 

komorbiditeler dikkate alınmazsa, aşı halkın kullanımına 

sunulduğunda bu gruplarda istenmeyen yan etkilerin görülme 

ihtimali vardır (Mello ve ark., 2020). 

• Geçmişte DNA ve RNA gibi nükleik asitlere dayalı platformlar, 

insan hastalıkları için başarılı bir aşı ile sonuçlanmadı. Lipit 

nanopartikülleri sıcaklığa duyarlı olması ve üretim ve sakama 

aşamalarında zorluklar nedeniyle mRNA aşıları geliştirme 

sürecinde zorluklar yaşanmıştır (Corey ve ark., 2020). Ayrıca 

DNA aşıları için elektroporasyona veya aşı uygulaması için bir 

enjektöre ihtiyaç vardır. Elektroporasyon güvenli bir prosedür 

olarak kabul edilmesine ve bağışıklık yanıtı oluşturmak için kritik 

öneme sahip olmasına rağmen, aşının uygulanmasını 

zorlaştırabilir (Gothelf ve ark., 2020). 

• Adenovirüslere karşı önceden var olan bağışıklık, CanSino'nun 

Ad5 aşısı gibi insan adenovirüslerini kullanan aşı adayları için 

aşıya karşı bağışıklık yanıtının azalmasına neden olabilmektedir 

(Zhu ve ark., 2020). AstraZeneca/Oxford'un AZD1222'si başka 

bir adenoviral vektör aşı adayıdır ancak bu aşı adayında bir insan 

adenovirüsü yerine genetiği değiştirilmiş şempanze türevi bir 

adenovirüs kullanılmıştır (Folegatti ve ark., 2020). Bu durum 
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önceden var olan bağışıklık ile ilgili riskleri ve aşılama sonucu 

oluşan bağışıklık yanıtı üzerindeki olumsuz etkiyi ortadan 

kaldırmaktadır (Folegatti ve ark., 2020). 

• Aşıların hızlı ve büyük ölçekli üretimi pandemide talebi karşılama 

konusunda birçok belirsizliği de beraberinde getirmektedir. 

• Aşı geliştirme ve onay süreçlerini aceleye getirmeye yönelik siyasi 

baskının, etkisiz bir aşının halkın kullanımı için piyasaya 

sürülmesine neden olabileceğine dair endişeler vardır. Böyle bir 

senaryo, halkın gelecekteki aşıları kabul etmekte tereddüt 

etmesine neden olabilecektir (Jiang, 2020) 

• Küresel Aşı Zirvesi (Global Vaccine Summit), bir aşı piyasaya 

sürüldüğünde aşıların eşit dağıtılması çağrısında bulunsa da, bazı 

ülkelerin vatandaşları için aşı tedarikini güvence altına almak 

isteyeceklerine dair endişeler vardır (Global Vaccine Summit, 

2020) 

• Faz 3 denemeleri 30.000'den fazla gönüllü gerektirmektedir ve bu 

denemeler geliştirmenin sonraki aşamalarında 

gerçekleştirildiğinden bu aşamada COVID-19 vakası sayısının 

daha az olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle bazı aşı adayları, 

yeterli sayıda katılımcının Faz 3'e katılabilmesini sağlamak için 

daha yüksek oranda vaka görülen ülkelerde Faz 3 denemeleri 

yaparak farklı bulaşma oranlarını kendi avantajlarına 

kullanmaktadır. 
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• Aşılar virüsün mutasyonlarına karşı sınırlı etkinliğe sahip 

olabilirler (Korber ve ark., 2020).
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GİRİŞ 

İnsan var olduğu tarihten bu yana bazı olay ve olgularla karşı karşıya 

kalmış ve bu olaylara anlam verme eğilimi içerisinde olmuş ve arayışa 

girmiştir. İnsan bu arayış ile birlikte sorularına cevap ve sorunlarına 

çözüm bulmak amacıyla gelişim göstermeye zorunlu kalmıştır. Bilim 

de insanlığın var olduğu bu süreç içerisinde insanın gereksinimlerine 

paralel olarak değişime uğramış ve gelişim içerisinde olmuştur.  

Özellikle son birkaç yüzyıl içerisinde insanoğlu giderek teknolojik 

gelişimler üzerine odaklanmış ve her alanda bu gelişimlere entegre 

olmaya çalışmıştır. Sağlık sektörü de insanın teknolojik olarak uyum 

sağlamaya çalıştığı alanlardan bir tanesi olmuştur. Dünya genelinde 

hızlı bir şekilde artan nüfus, ortalama yaşam ömrünün uzaması, kronik 

hastalıkların artması, kronik hastalıkların artması ile birlikte 

hastanelerde bakım gereksinimi olan birey sayısının giderek artması, 

yeni hastalıkların ortaya çıkması bu dönüşümü daha hızlı bir hale 

getirmiştir ve dünya küresel anlamda hızlı yenilenme sürecine girmiştir. 

2007-2017 yılları arasında OECD ülkelerinde internette sağlık bilgisi 

arayan birey sayısı ikiye katlamıştır ve 2022 yılı itibariyle tüm dünyada 

her bireyin ortalama üç teknolojik cihaza sahip olacağı 

düşünülmektedir (Cravo and Hashiguchii, 2020). 

1960 lı yıllarda NASA (Amerika Birleşik Devletleri ulusal havacılık ve 

uzay idaresi) tarafından uydu teknolojileri kullanılarak uzaya 

gönderilen astronotların uzaktan sağlık izlemlerinin yapılması ile 

konuşulmaya başlayan e- sağlık uygulamaları (Hurst, 2016), zaman 
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içerisinde hızlı bir gelişim göstermiş ve son yıllarda da insanlığı 

derinden etkileyen COVID-19 pandemisi ile birlikte ülkelerin 

gündeminde önemli bir noktaya gelmiştir. 

Pek çok alanda teknolojik gelişmelere uyum sağlayan insan sağlık 

alanında da tanı, tedavi, eğitim, koruma ve rehabilitasyon, kayıt gibi 

alanlarda e-sağlık uygulamalarına adapte olmaya başlamıştır. Dünya 

Sağlık Örgütü de e-sağlık uygulamalarının öneminden 2005 yılında 

Word Health Assembly de bahsetmiş (WHA, 2005) ayrıca ülkelerin bu 

nokta da sağlık ve sağlık dışındaki paydaşları da dahil eden bir e-sağlık 

uygulaması vizyonu geliştirmeleri ve hükümetlerin bu temeli 

oturtmaları için kontrollü ve planlı stratejik uygulamalar ile bunu 

uygulayabilecekleri konusuna vurgu yapmıştır (WHO, 2016). 

1. E-SAĞLIK UYGULAMALARI 

e-Sağlık uygulamaları bilişim teknolojileri kullanılarak sağlık 

sektöründe kaliteyi arttırmak amacıyla yürütülen hizmetleri kapsar. E-

sağlık uygulaması WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ne göre, bilgi ve 

iletişim teknolojileri tarafından düşük maliyet ve güvenlikli bir şekilde; 

sağlık eğitimi, sağlık hizmeti ve sağlık araştırmalarının yürütülmesidir 

(WHO, 2016). Kılıç’a göre ise,sağlık hizmeti sunucularını bilişim 

teknolojileri ile güçlendirerek daha etkin ve hızlı bir sağlık hizmeti 

sunumunu sağlamaktadır (Kılıç, 2017). 

e-Sağlık uygulamaları, yazılım şirketleri, mobil şirketler, sağlık 

kurumları, sağlık profesyonelleri, sistem analistleri, hastalar gibi birçok 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 469 

 

paydaşı olan ve bu paydaşları sistemli ve entegre bir şekilde buluşturan 

bir uygulamadır (Terlemez ve ark., 2014) 

Journal Of Medicine Research dergisi editörü Eysenbach (2001)’da e-

sağlık uygulamasına dikkat çekerek araştırmasında yer vermiş ve e-

sağlık’ın ‘10 e si’ nin öneminden bahsetmiştir. Ayrıca aşağıdaki 

noktalar dışında kullanım kolaylığının olması ve eğlendirici heyecan 

verici olması gerektiği konularına da değinmiştir. 

1. Efficiency (Verimlilik): E-sağlık uygulamalarının önem verdiği 

noktalardan biri hastalara gereği dışında fazla girişimlerde 

bulunmayarak maliyeti etkili bir şekilde düşürmek, yani 

verimliliği arttırmak olmalıdır. 

2. Enhancing Quality of Care (Bakım Kalitesini Artırmak): Farklı 

sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki hasta çıktıları bu hizmeti 

sağlayanların hizmet kalitesini artırmaları sağlanmalıdır. 

3. Evidence Based (Kanıta Dayalı): E-sağlık uygulamaları, 

müdahaleyi kanıta dayalı bir şekilde yürütmelidir. 

4. Empowerment of Consumer and Patients (Tüketici ve Hastaların 

Güçlendirilmesi): E-sağlık uygulamaları hasta kayıtlarını 

elektronik olarak hastaların erişimine açtığı için bütün bu bilgiler 

kanıt temelli olarak hastanın bireysel olarak güçlendirilmesini 

sağlamaktadır. 

5. Encouragement (Teşvik): Sağlık hizmeti sunucusu ve hasta 

arasındaki iletişimi arttırarak ortak sürdürülecek bir tedavi için 

fırsat sunmaktadır.  
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6. Education (Eğitim): Online platformlardan sağlık hizmeti sunan 

kişileri ve hastaların eğitimine katkı sağlamaktadır. 

7. Enablingin formation (Bilgi Sağlama): Sağlık sektörleri arasında 

daha standardize bir bilgi akışı sağlamaktadır. 

8. Extending the Scope of Healthcare (Sağlık Bakımı Kapsamının 

Genişletilmesi): Sunulan sağlık hizmeti pek çok alanda 

gerçekleşe biliyor ve bireylerin ihtiyacını giderebiliyor olmalıdır. 

9. Ethics (Ahlak): E-sağlık uygulamaları hasta bilgilerinin gizliliği 

gibi konularda ihlallere yol açma riski yüksek olan bir 

uygulamadır. 

10. Equity (Eşitlik): E-sağlık uygulamaları bütün insanlar için 

maliyet ya da bilgi beceri edinimi konusu değerlendirilerek, eşit 

ulaşılabilir şekilde düzenlenmelidir.  

E-sağlık uygulamaları elektronik kayıtları (hasta kaydı, e-reçete, e-

randevu, tıbbi görüntüleme…), tele-tıp ve bakım, dijital giyilebilir 

sağlık cihazları, sanal gerçeklik-yapay zeka, dijital tıbbi görüntüleme 

yöntemleri, internet destekli uygulamalar ve arşivleme sistemleri gibi 

pek çok alanı kapsamaktadır. (Pagliari ve ark., 2005). E-sağlık 

uygulamaları sayesinde bireyler sağlık profesyonelleri tarafından 

elektronik cihazlar ile doğudan yada CDC (Center 

fordiseasecontrolandprevention) nin geliştirmiş olduğu Coronavirus 

Self-Checker gibi Chatbot adı verilen yapay zeka ile üretilmiş sistemler 

tarafından yönlendirilmeleri sağlanmaktadır (CDC, 2021). 
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e-Sağlık uygulamalarının sağlık profesyonelleri, hastalar ve devletin 

ekonomik giderleri açısından yararları olduğu gibi zararları da 

bulunmaktadır. E-sağlık uygulamalarının yararları; sağlık hizmetlerinin 

ve bakımın daha fazla hasta odaklı olmasını sağlamaktadır, bireyleri 

kendi bakımlarına katılmaya teşvik etmektedir, birimler ve sağlık 

hizmeti sunan kişilerin arasındaki bilgi akışını hızlandırmaktadır, 

bireylerin sağlık kaynaklarına ulaşımını kolaylaştırmaktadır, sağlık 

çalışanlarının daha verimli çalışmasını sağlamaktadır ayrıca sağlığın 

korunması, geliştirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik sağlık 

hizmetlerinin ve bakımın kalitesini arttırmakta ve sağlığa ayrılan maddi 

kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktadır (T.C Sağlık 

Bakanlığı,2021; Jung, 2008). E-sağlık uygulamalarının zararları ise; 

mahremiyet ve gizlilik konusunda riskler oluşturabilmekte, yüz yüze 

iletişime engel olması ve fiziksel uzaklığın olması bakımın etkisini 

düşürebilmektedir. Uzaktan iletişim kurmak yanlış teşhis koyulma 

riskini artırabilmektedir ayrıca herkesin teknoloji konusunda eşit 

imkanlara sahip olamayabileceği için bazı bireylerin sağlık 

hizmetinden yoksun kalabilecek olmasıdır (Jung, 2008).  

e-Sağlık uygulaması Türkiyede sağlıkta dönüşüm paketi içerisinde yer 

alan ve e devlet uygulamasının da aktif hale gelmesiyle birlikte daha 

geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. E-devlet uygulaması, devletin 

bütün kuruluşlarına vatandaşlarının elektronik ortamda ulaşmasını 

sağlayan bir sistemdir. Bireyler pek çok işlemlerini kişiye özel bir şifre 

ile güvenlikli bir şekilde işlemlerini yürütebilmektedir. Sağlık 

uygulaması da e-devlet uygulaması içerisinde yer alan bireylerin hasta 
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yönetim bilgi sistemi ile entegre çalışan bir sağlık sistemidir. E-sağlık 

uygulaması bazı kaynaklarda tele-tıp tele-sağlık dijital sağlık 

uygulamaları gibi kavramlarla da ifade ediliyor olsa da, E sağlık 

uygulaması; Destek sistemleri, e-Nabız, MHRS, kişisel dijital ölçüm 

cihazları, yapay zeka, Tele-tıp, Tele-psikiyatri gibi uygulamaları 

kapsayan genel bir uygulamadır (Tuncay, 2020). Aşağıda e-sağlık 

uygulamaların bir kısmından bahsedilecektir. 

1.1. Klinik Karar Destek Sistemleri (KKDS) 

Sağlık personellerinin hızlı bir şekilde karar alıp uygulaması gereken 

durumlarda karar vermek için gerekli olan bütün verilerin farklı 

kaynaklardan toplanıp analiz edildiği ve bu verilere ulaşılıp planlama 

yapılmasında kullanılmasını sağlayan bilişim sistemlerine Klinik Karar 

Destek Sistemleri denilmektedir. Bu sistem ile birlikte değişen şartlar 

neticesinde protokoller güncellenerek zamanında, doğru ve etkili bir 

karar vermesi sağlanmaktadır (STM, 2019). 

1.2. Elektronik Hasta Kayıt (Electronic Health Records) 

Hastaların tıbbi geçmişi, konulan tanılar, uygulanan tedaviler, 

kullandığı ilaçları, alerjileri, radyolojik görüntüleme yada tahlil 

sonuçları gibi hastaya ait pek çok bilginin yer aldığı yetkisi olan 

kişilerin ulaşabildiği hasta odaklı dijital kayıtlardır (STM, 2019). Hasta 

kayıtlarının elektronik sistemde depolanıyor olmasının en önemli 

katkısı bireyin hayatı boyunca kendisine yapılan yada yapılacak bütün 

tıbbi uygulamalara istenildiği zaman istenildiği yerde hızlı bir şekilde 

ulaşılabilmesidir (Güleş ve Özata, 2005). 
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1.3. Mobil Sağlık (mSağlık -mHealth) 

Mobil sağlık cep telefonları, bilgisayar, kişisel dijital asistanlar, 

giyilebilir cihazlar aracılığıyla hasta verilerinin toplanması yada 

tedavisinin sürdürülmesindeki uygulamaları kapsar (WHO, 2011). 

Mobil sağlık uygulamaları ile birlikte herhangi bir zaman, mekan 

sorunu yaşamadan mobil sağlık uygulamaları ile etkili bir hasta – sağlık 

profesyoneli iletişimi sürdürülebilir, topluma yönelik farkındalık 

çalışmaları yürütülüp eğitimler düzenlenebilir, profesyoneller 

arasındaki iletişim kolaylığı sağlanmış olur ve kronik hastalığa sahip 

olan bireyler ile evde bakım sağlanması gereken bireylere yönelik 

hizmetler sunulmuş olur (Velez ve ark., 2014). 

1.4. Tele-tıp: 

Tele-tıp bireylere hastalıkla başetmek için verilen eğitim, sağlık 

hizmetlerine yönelik yapılan araştırmalar için bilişim teknolojilerinin 

kullanılmasıdır (Korkmaz,2018). Dünya Sağlık Örgütü (2010)’ ne göre, 

tele-tıp uygulamaları mesafenin önemli bir etken olduğu durumlarda 

bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için uygulanmaktadır. Tele-

tıp kavramını, sağlık personelleri arasında yada hasta sağlık personeli 

arasında mekânsal olarak belirli mesafelerin olduğu durumlarda teşhis, 

tedavi, rehabilitasyon, eğitim için teknolojik cihazlardan faydalanılarak 

yapılan sağlık uygulaması olarak açıklayabiliriz (WHO, 2010; COCIR, 

2013) Tele-tıp kapsamı içerisinde Tele-dermatoloji, Tele-radyoloji, 

Tele-Patoloji ve Tele-psikiyatri gibi pek çok hizmet verilmektedir. 
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2. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYADA 

E-SAĞLIK UYGULAMALARI 

Covı-19 pandemisi ile birlikte ülkeler sağlıkta dönüşüm projelerini ve 

dijital teknolojileri çok aktif bir şeklide kullanmaya başlamıştır. 

COVID-19 virüsü özellikle bulaş hızının yüksek olması hemde 

öldürücü etkilerinden dolayı Dijital teknolojiler ile hastalığın seyri, veri 

aktarımı ve paylaşımı, tedavi ve rehabilitasyon gibi konularda ülkeler 

için önemli fırsatlar sunmuştur (Begley, 2020; Diop, 2020) Çünkü 

ülkeler ilk kez karşılaştıkları bu hastalığı hem anlamaya hem de bunun 

çözümüne odaklanmaya çalışırken bir taraftan da sağlık sistemlerini ve 

sağlık çalışanlarını güçlü tutmak için çabalamıştır. Hasta sayısının çok 

hızlı bir şekilde artması, sağlık çalışanlarının hasta sayısına oranla çok 

az olması ve sağlık çalışanlarının enfekte olması hastalara verilebilecek 

tedavi ve bakımın kalitesini düşürmeye başlamıştır. Hastaneye COVID 

şüphesi ile gelen hastaların COVID pozitif hastalar ile olan temas riski 

artmıştır. Ayrıca COVID açısından büyük risk altında olan 65 yaş üstü 

ve kronik hastalıklara sahip bireylerin sağlık kurumlarını kullanmaları 

COVID-19’a yakalanma risk düzeylerini arttırmıştır. Kırsal 

bölgelerdeki hasta bireylerin sağlık kurumlarına ulaşabilmeleri için 

toplu taşıma araçlarını kullanıyor olmaları da ekstra bir risk faktörü 

olarak karşımıza çıkmıştır. Bütün bu faktörler değerlendirilerek pek çok 

ülke de olduğu gibi Türkiye de sağlık hizmetlerini daha kaliteli 

sunabilmek ve bireyleri ve sağlık çalışanlarını fiziksel ve psikolojik 

olarak koruyabilmek için e-sağlık uygulamaları daha aktif bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi öncesi dönemde çok aktif olmayan 
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kullanımı konusunda sıcak bakılmayan bu uygulamalar pandemi ile 

birlikte kullanımı pek çok ülkede yaklaşık 500 kat artmıştır 

(Padmanabhan, 2020). Pandeminin ilk günlerinden itibaren vatandaşlar 

devlet yöneticileri ve hastalığın yönetimi konusunda bilim insanlarının 

oluşturduğu bilim kurulu üyeleri tarafından sosyal medya aracılığı ile 

aktif bir şekilde bilgilendirilmeye başlanmış ve e-sağlık uygulamaları 

ile de bu süreç desteklenmiştir. 

Ayrıca COVID-19 hastalığına yönelik bilinmeyen yönler ve hastalığın 

seyrinin bireyden bireye ve zaman içerisinde değişiyor olması hekimler 

açısından Klinik Karar Destek Sistemleri (KKDS) ile bilgi paylaşımını 

hızlı bir şekilde olması uygulamanın önemine dikkat çekmiştir. 

İngiltere de COVID hastalarının durumunu değerlendirip yoğun bakım 

gerektiren hastaları hekimlere bilgi veren bir KKDS geliştirilmiştir 

(Grant, 2020). 

COVID-19 pandemi sürecinde öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından 

geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile bütün vatandaşların mobil 

cihazlarına bu uygulamayı indirmesi istenmiştir ve bu uygulama 

üzerinden bireyler COVID belirtilerine yönelik sorulan soruların 

cevaplanması ile COVID risk grubu olup olmadığı değerlendirilebilmiş 

sağlık kurumuna gidip gitmemesi konusunda bilgilendirilmiştir. Bu 

şekilde bireylerin hasta olup olmadığına yönelik kaygısı giderilmiş ve 

hastanelerdeki yoğunluk azaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca uygulama 

üzerinden konum bilgileri değerlendirilerek yaşanılan bölgedeki hasta 

yoğunluğu görülebilmiştir. Ayrıca bireyler kişisel kimlik numaraları ile 

birlikte bu uygulama üzerinden veya SMS ile aldıkları HES kodu ile 
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pek çok kurum ve kuruluşa, pazar yerlerine, kuaförlere gittiklerinde 

güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilmişlerdir. Şehirlerarası 

yolculuklar sırasında toplu taşıma araçlarına bireyler HES kodu 

sorgulanarak hasta olup olmadıkları değerlendirilerek alınmış ve 

sonraki süreçte herhangi bir pozitif vaka olması durumunda o sırada 

araçtaki tüm bireyler belirlenerek takip edilmiştir. Ayrıca HES 

uygulaması içerisinde yer alan İzolasyon Takip Sistemi ile izolasyona 

alınan ve bunu ihlal eden bireylere uyarı mesajı gönderilmiştir. Yapılan 

uyarıları dikkate almayan bireyler ise emniyet birimlerince 

paylaşılmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021).  Amerika ve Endonezya 

gibi ülkelerde de geliştirilen bazı mobil uygulamalar (COVID Watch, 

Peduli Lindungi) üzerinden bireyler COVID-19 riskine yönelik günlük 

yaşamlarına dair bazı bilgiler doğrultusunda COVID-19 riskine yönelik 

değerlendirilmiştir (Sarbadhikari and Sarbadhikari, 2020) 

Yine ülkemizde bakanlık tarafından Halk Sağlığı Yönetim Sistemi 

oluşturulmuş ve Hastane Bilgi yönetim sistemleri ve Filyasyon takip 

sistemi, e Nabız gibi pek çok sistemle eşgüdümlü çalışmıştır. Filyasyon 

takip sistemi (FİTAS) ile birlikte filyasyon uygulanması gereken 

hastalara anlık olarak sağlık personellerinden oluşturulan filyasyon 

ekiplerine bilgi verilmesiyle hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Bu 

şekilde hem hasta hem de hastanın temas ettiği bireyler belirlenerek 

etkili bir müdahale sunulmuştur. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021) 

e-Nabız; sağlık kuruluşlarından hasta ile ilgili toplanan sağlık verilerine 

bireylerin ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar 

üzerinden ulaşabildikleri bir uygulamadır. Birey hangi hastanede 
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muayene edilmiş, koyulan tıbbi tanıları, hangi ilaçlar reçete edilmiş, 

doktorlar tarafından hazırlanmış olan ilaç yada istirahat raporları, 

yapılan tahlil ve görüntüleme sonuçları, alerjileri, yapılan aşılar gibi 

bütün sağlık geçmişinin görülebildiği bir uygulamadır. Uygulamada 

kimlerin hangi bilgilere erişim sağlayabileceği konusunda da bireysel 

izinler gerekmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021b) COVID şüphesi 

ile test uygulanılan hastalar test sonuçlarını e nabız uygulaması 

üzerinden elektronik ortamda takip edebilmişler ve COVID 19 aşı 

durumuna yönelik bilgilendirmeleri öncelik durumlarını uygulama 

üzerinden takip edebilmişlerdir. Ayrıca E-Nabız’a gönderilen bulaşıcı 

hastalıklara yönelik veriler ve sağlık kurumlarından elde edilen veriler 

ışığında Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Sistemi (İZCİ) ile 

epidemiyolojik bulgular oluşturulmaktadır (Stm, 2020) 

2004 yılından bu yana bireylere sağlık sisteminin işleyişi ya da sağlık 

hizmetinden yararlanıldığı sırada karşılaşılan herhangi bir soruna 

yönelik soruların cevaplanması için hizmet veren SABİM (Sağlık 

Bakanlığı İletişim Merkezi) de COVID-19 ile mücadele sürecinde de 

ALO 184 Kooronavirüs danışma hattını hattını kurarak COVID-19 

açısından riskli bireylerin ne yapması gerektiğini konularında canlı 

destek hattı ile hizmetini yürütmüştür. Ayrıca SABİM Koronavirüs 

Danışma Hattının yanısıra sağlık çalışanlarının karşılaştığı sorunların 

çözümüne yönelik ‘Biz Bir Aileyiz’, sağlık çalışanlarını şiddetten 

korumaya yönelik‘ Şifa Veren Ele Vefa’, sağlıkla ilgili talep ve 

önerilerin sosyal medya üzerinden de takip edilebildiği ‘Sağlıklı 



478 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I 
 

Çözüm’ gibi pek çok hizmeti de bünyesinde bulundurmaktadır (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2021a) 

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında yürürlüğe 

koyduğu daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması 

amacı ile geliştirilen MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ise; 

kamu hastanelerinin tek bir çatı altında randevularını düzenleyen, mobil 

uygulamalardan, internetten ve ALO 182 yi arayarak da ulaşılabilen bir 

sistemdir. MHRS ile birlikte hastanelerde uzun saatler poliklinik 

önünde beklemeyi ve kuyruklar oluşturmayı azaltmak ayrıca bu 

durumun bireyler üzerindeki psikolojik olarak olumsuz etkisini 

azaltmak amaçlamıştır. Özellikle randevu sürecinde 65 yaş üstü 

bireyler ve yüksek riskli hamileler ve engelli bireyler öncelikli olarak 

ele alınmaktadır. Ayrıca randevularına yönelik bireylere e-posta ile 

bilgilendirmeler yapılmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021c). 

COVID-19 sürecinde aşı uygulamalarının randevusuna yönelik bireyler 

eNabız uygulaması üzerinden MHRS ye yönlendirilerek ya da direkt 

olarak MHRS sistemine girerek aşı yapılacak öncelikli gruptaysa eğer 

randevularını oluşturmuşlar ve randevularına yönelik bilgiler SMS ile 

bireylere bilgilendirme sağlanmıştır. Ayrıca Alo 182’yi arayarak da aşı 

randevularını oluşturmuşlardır. 

Newyork Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, bir 

sağlık birimine COVID döneminde yapılan tele-tıp kapsamında yapılan 

başvurular COVID öncesi döneme göre günlük olarak %135 artış 

göstermiş ve bu başvuruların da %56,2 si COVID ile ilişkili 

başvurulardır (Mann ve ark, 2020) Ülkemizde de tele-tıp uygulamaları 
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pandemi döneminde giderek artış göstermiştir. eNabız üzerinden tele-

tıp ve tele-radyoloji imkanı oluşturulmuş ayrıca aile hekimleri mobil 

cihazlar yardımı hastası ile sesli ve görüntülü görüşerek hastanın 

durumunu değerlendirmiş, ayrıca tedavisindeki değişiklikleri 

sağlayarak e-reçete sistemi ile reçete etmiş ve raporunu düzenleme 

şansı olmuştur. Bu sayede özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığa 

sahip bireyler uzaktan da olsa tedavisi sürdürülmüş ve mevcut tedavi 

değerlendirilebilinmiştir. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşayan bireyler 

mesafe sorunu yaşamadan hekimleri ile görüşme şansı elde etmiştir. 

Bütün bu uygulamalar COVID’den korunma da etkili olan sosyal 

mesafe kuralını uygulayarak aynı zamanda sağlık hizmetinin 

devamlılığının sağlanmasında etkili olmuştur. Batı Çin bölgesinde 

depandemi sürecinde kurulan bir mobil cihaz destekli bir tele-tıp ağı 

sayesinde sağlık personellerinin uzaktan eğitimi sürdürülmüş ve 434 

hasta bu şekilde uzaktan değerlendirilmiştir. Ayrıca 1 Şubat 2020 

itibariyle de özellikle kronik hastalığı olan bireylere reçete yazma ve 

danışmanlık sağlanması gibi uygulamaların online olarak yapılması 

yaygınlaşmıştır (Hong ve ark., 2020). 

Özellikle de yatarak ve ayaktan tedavisi süren psikiyatri hastaları ve 

pandemi döneminde ruhsal açıdan etkilenen bireylere yönelik 

görüntülü olarak, bilgisayar yada mobil cihazlar üzerinden 

değerlendirilmeleri sağlanmış, psikoterapi uygulanmış, rehabilitasyon 

süreçlerinin devamı sağlanmıştır. Ülkemizde ruh sağlığı alanında 

danışmanlığa ve desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik Alo 171 Sigara 

Bırakma Danışma Hattı, Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve 
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Destek Hattı yada Alo 183 Sosyal Destek Hattı Çağrı Merkezi gibi 

mobil uygulamalar sunulurken pandemi ile birlikte ruh sağlığı 

profesyonelleri hem psikiyatri eğitimleri düzenleyerek bilimsel açıdan 

paylaşım da bulunmuş, hem de online olarak düzenlenen psikolojik 

dayanıklılık, stresle başetme gibi pek çok konuda halkı 

bilinçlendirmeye dönük faaliyetlerde bulunmuşlardır. Virginia 

Commenwealth Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre 

psikologlar tarafından pandemi öncesi dönemde sunulan tele-psikoloji 

hizmeti %7 iken pandemi sonrası bu oran %85’e çıkmıştır (Pierce ve 

ark, 2020). 

3. E-SAĞLIK UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER 

E-sağlık uygulamaları gelişirken bir taraftan beraberinde bazı sorunları 

da getirmektedir. Bu yüzden dijitalleşme sürecine hızlı bir şekilde 

girdiğimiz bu günlerde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar 

bulunmaktadır.  

• İlk olarak ülkeler vatandaşlarının teknolojik cihazlara erişimi ve 

adaptasyon durumunu değerlendirip teknolojiye erişim 

konusundaki eşitsizlikler en aza indirilerek adil bir yaklaşım 

sergilemelidir (TTB, 2021). 

• Sağlık personellerinin hatalı bir uygulama yapmasının önüne 

geçmek için bu sürece adaptasyonunun arttırılmasına yönelik 

hizmet içi eğitimlerin verilmesi, yetkinliklerinin arttırılması 

gerekmektedir (TTB, 2021).  
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• Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunumu ve mahremiyete yönelik; 

sağlık çalışanları, hasta bilgilerini üçüncü şahıslarla kesinlikle 

paylaşmamalı, birey kullandığı e-sağlık uygulamasının yönelik 

bilgileri başkası ile paylaşmamalı, şayet güvenilirliğinden emin 

olamıyor ise, ilgili birimlere şikâyetlerde bulunmalı, kurum 

yönetimleri yerli güvenlik sistemlerini kullanmayı tercih etmeli 

ve devlet kişisel sağlık verilerinin güvenliğini denetleyen gerekli 

düzenlemeleri almalı ve bu konuda çıkarılmış yönetmeliklere 

uygun hareket edilmelidir (Çoban ve Tüysüz, 2019). 

• E-Sağlık uygulamaları ile uzaktan sağlanan iletişim bakımın 

kalitesini ve hasta ile olan güven ilişkisini etkileyebileceği için 

bakımın değerlendirilebilir olması gerekmektedir (TTB, 2021).  

• Ayrıca e-sağlık uygulamalarının her alanında hasta hakları ve etik 

ilkeler gözetilerek uygulama yapılmalıdır (TTB, 2021). 

SONUÇ  

Sonuç olarak, küresel olarak etkisi altında kaldığımız COVID-19 

pandemi süreci, zaten son yıllarda gelişmekte olan sağlıkta dijitalleşme 

fikrinin uygulanmasını hızlandırmıştır. Ülkeler ekonomik ve dijital alt 

yapılarına göre farklı algoritmalar, yazılımlar kullanarak e-sağlık 

uygulamalarını geliştirmişlerdir ve bu kritik süreçte bireylerin dijital 

platformlar üzerinden sağlık hizmetini kesintiye uğramadan alması 

sağlanmıştır. Özellikle sağlıkla ilgili pek çok alanda olumlu katkısı olan 

e-sağlık uygulamaları, gerekli alt yapı ve düzenlemeleri yapılarak, daha 

nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlanmış olacaktır. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, dünya tarihinde birçok salgın hastalık, deprem, savaş gibi 

kriz ve felaketlerle karşılaşmıştır (Kaplan, 2020). Bu krizlerden en son 

ortaya çıkan ve günümüzde halen devam eden COVID-19 salgın 

krizidir. Daha önceki kriz ve salgınlar gibi COVID-19 salgını da 

toplumsal yapı, ekonomi, din, sağlık vb. birçok faktör üzerinde önemli 

etkiler bırakmış ve bırakmaya devam etmektedir (Çelik, 2020; Kula, 

2020). Pandeminin insanlar üzerindeki etkisi virüsün bulaşıcılığına ve 

virülansına, pandemi görülen toplumun bağışıklığına ve izolasyon 

kurallarına uyup uymamasına, bireylerin bölge şehir olarak 

hareketliliğine, risk faktörlerinin çeşitliliğine, sosyoekonomik düzeye, 

yaşanılan ülkenin iklimine göre farklılıklar gösterebilmektedir (Uzun, 

2020). Halk sağlığı üzerinde bir travma etkisi yaratan bu salgın ile başa 

çıkmak için birçok stratejinin kullanıldığı bilinmektedir (Dein ve ark., 

2020; Okumuş, 2020a). Bu stratejilerden biri de dinî başa çıkma 

stratejileridir (Gashı̇, 2020). Dua etme, namaz kılma, oruç tutma, 

Kur’an ve mealini okuma, dinî mekan ve cemaatlere katılma vb. birçok 

dinî ritüel buna örnek olarak verilebilir. Kaplan, Sevinç ve İşbilen 

(2020) yaptıkları bir araştırmada, COVID-19 salgının kişiler üzerinde 

yarattığı korku, kaygı ve stresle baş etmek için katılımcıların duaya 

yöneldiğini (%85) tespit etmiştir. Ayrıca katılımcıların %62.3'ünün 

ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını, %52.93'ünün Kur'an 

okuduğunu, %40.26'sının sadaka verdiğini ve %37.70'inin ise 

zikir/tesbih çektiğini ifade etmiştir (Kaplan ve ark., 2020). Başka bir 

araştırmada, insanların COVID-19 süreciyle birlikte dua etme oranın 
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iki katına çıktığı görülmüştür (Bentzen, 2020). Yine Güngörer (2020) 

nitel yönteme dayalı yaptığı araştırmada, pandemi sürecinde insanların 

dine yönelmesinde ve dinî ritüellerini yerine getirmesinde bir artış 

yaşandığını tespit etmiştir (Güngörer, 2020). Bu araştırmalardan elde 

edilen sonuçlara göre din, salgınların veya krizlerin yarattığı korku, 

panik, stres, endişe gibi psikolojik sorunlara karşı güvenli bir liman 

olma vazifesini yerine getirmektedir (Kalgı, 2021a).  

Dinin, kişinin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisinin olduğu 

bilinmektedir (Ayten, 2018; Okumuş, 2020a). Bu bağlamda önemli bir 

işlevi yerine getiren dinin, dinî ve manevi sağlık üzerinde ne gibi 

etkileri olduğunu tespit etmek ve bu dinî ve manevi danışmanlık 

hizmetlerin sağlıkta kullanılması ilgili soruları ve bu sorulara yönelik 

çözüm önerilerini ortaya koymak araştırmamızın amacını 

oluşturmaktadır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TEORİK ARKA PLAN 

COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler arasında en dikkat 

çekici olanı sosyal mesafe kurallıdır. Zira sosyal psikoloji literatüründe 

sosyal mesafe zihinsel ve düşünsel uzaklığı da beraberinde 

getirmektedir (COVID-19 Salgın Değerlendı̇rmesı̇-Sorunlar ve 

Öngörüler, 2020). Bu durum, cemaatleşmenin ana etken olduğu 

kurumsal ve geleneksel dindarlıklar için bir tehdit unsuru olarak 

görülmektedir (Kalgı, 2021b). Çünkü bir cemaati meydana getiren 

temel etkenin fikir ve düşünce birliği olduğu gerçeğini göz ardı 

etmemek gerekir (Imıl, 2020).  



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 491 

 

COVID-19 salgın sonrası olarak ifade edilen post-pandemi (Imıl, 2020) 

döneminde dindarlığın görüntülerinde değişim-dönüşümlerin 

yaşanacağı ve bu durumun dindarlığın yeniden tanımlama sorununu 

beraberinde getireceği öngörülmektedir (Campbell, 2017). Dindarlık 

kavramının tanımlaması ile ilgili çizilecek sınırların tekrardan 

belirlenmesi hem teolojik hem de epistemolojik açıdan ele alınması 

önem teşkil etmektedir. Çünkü herhangi bir din için yapılacak tanımda 

o dinin inanç, iman ve ahlak bütünlüğünü esas almayı zorunlu 

kılmaktadır (Kalgı, 2021c). 

Salgın kapsamında alınan bazı önlemlere bağlı olarak eve kapanan 

insanların dinî ritüellerini evde yerine getirmeye çalıştığı bilinmektedir. 

Bununla birlikte toplu olarak yapılan bazı ibadetlerin geçici olarak 

yasaklanması insanların uzun süre dinî mekânlardan uzak kalmasına 

sebep olmuştur. Dinî mekanlardan uzak kalan kişilerin hem dinî 

mekanlara gitme alışkanlıklarında hem de dindarlık algılarında bir 

değişim ve dönüşüm yaşandığı söylenebilir. Bu durum, daha önce 

modernitenin etkisi ile birlikte iyice zayıflayan kurumsal ve geleneksel 

dindarlıkların yerini bireysel dindarlıklara bırakmaya neden olmuştur 

(Campbell, 2012; Campbell ve Lövheim, 2011; Hervieu-Leger, 2004). 

Çünkü dijitalleşmeye olan eğilim arttıkça kurumsal ve geleneksel 

dindarlıkların zayıflanması kaçınılmaz olmaktadır (Shoji ve Matsue, 

2020).  
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1.1. Manevi Danışmanlık Hizmetleri 

Manevi danışmanlık hizmetlerinin Batı’da uzun süredir kullanılmasına 

rağmen Türkiye’de bu danışmanlık hizmetlerin Batı’ya kıyasla henüz 

yolun başında olduğu ifade edilmektedir (Altıntaş, 2018; Ayten, 2018). 

1994-1996 yıllarında başlayan manevi danışmanlık hizmetleri 

07.01.2015 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı 

arasında “Hastanelerde Manevi Destek ve Rehberlik” hizmet 

birimlerinin oluşturulması, psikolojik sağlık için din ve maneviyatın 

önemini ortaya koymak bakımında önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilebilir. Bu birimlerde görev yapan alan uzmanları –genelde 

din görevlileri- hasta ve hasta yakınlarına, hastane personellerine 

manevi temalar içeren dua, sabır, tefekkür gibi dinî motiflerle moral ve 

motivasyon desteği sağlamaktadır (Hastanelerde Manevi Destek ve 

Rehberlik Hizmeti, 2021). Buna benzer projelerin sadece hastanelerde 

değil başka kurumlar bünyesinde (huzur evleri, hasta bakım evleri vb.) 

de yapılması halk sağlığı için önem arz etmektedir.  

Uzmanlık gerektiren bir alan olarak manevi danışmanlık hizmetinde 

görevlendirilen kişilerin bazı mesleki ve kişisel yeterliliklere sahip 

olması gerekmektedir (Ege, 2011). Bu hizmetlerde görevlendirilen 

kişilerin ilahiyat bilgisi yanında psikoloji ve sosyal psikoloji bilgisine 

sahibi olması önem arz etmektedir. Çünkü manevi danışmanlık yapan 

kişiler, hastaların dışsal ihtiyaçlarından daha çok içsel ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik hizmet veren bir uzmanlık alanıdır (Altıntaş, 

2018).  Bununla birlikte manevi danışmanlar, psikolojinin kullandığı 

teknikleri kullanabilme yetkinliğine sahip olmalı ve bu teknikleri 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I | 493 

 

manevi danışmanlık alanına uyarlayarak hastalara moral ve motivasyon 

desteğini sağlamalıdır.  

Manevi danışmanlık hizmeti almanın gönüllülük esasına dayalı 

olduğunu vurgulamak gerekir. Bununla birlikte manevi danışmanlık 

alan hastanın bilgilerinin gizli tutulması etkili bir manevi danışmanlık 

için büyük önem arz etmektedir. Çünkü hastaya danışmanı tarafından 

güvenli bir ortam sağlanırsa etkili bir sonuç alınabilir.  

Manevi danışmanlık yapan kişilerin hastayı birçok yönden (fiziksel, 

psikolojik, sosyal ve manevi) tanıması gerekir. Bütüncül yaklaşımın 

kullanıldığı psikolojik danışmanlıkta manevi danışmanlık da bu 

bütüncül yaklaşımın bir parçası olarak görülmektedir (Altıntaş, 2018). 

Bütüncül yaklaşım, etkili bir psikolojik tedavi için önemlidir (Özkan, 

2019). Batıda manevi danışmanlara teolojik derslerinin yanında klinik 

psikoloji derslerinin de verilmesi bunun bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir (Altıntaş, 2018). 

COVID-19 salgın sürecinde gerek manevi danışmanlar (Erbaş, 2020) 

olsun gerekse de Diyanet İşleri Başkanlığı olsun dinî sağlık 

hizmetlerinde önemli rol oynamıştır. Örneğin, din görevlileri vefa 

destek gruplarında yer alarak 65 yaş üstü kronik rahatsız olan kişilere 

moral desteği verme anlamında çalışmalar yapmıştır. Yine İl İrşat 

Kurulları vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde 

sosyal medyayı etkili kullanmaya özen ve gayret göstermiştir (Çıtırık 

ve Zengin, 2020).  
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COVID-19 salgın kapsamında camilerin geçici olarak toplu ibadetlere 

kapatılması, Kur’an kurslarındaki derslerin askıya alınması, hac 

ibadetinin ertelenmesi vb. birçok dinî faaliyettin yerine getirilememesi 

müslümanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır (Okumuş, 2020c). 

Bu anlamda din görevlileri camilerde sela (sala) okuma, dua etme, 

hatim indirme vb. birçok dinî faaliyetlerle halkın moral ve 

motivasyonunu yüksek tutmaya çalışmıştır (Çıtırık ve Zengin, 2020). 

Yapılan araştırmalarda olağanüstü durumlarda insanların yaşadığı 

olumsuz duygularla baş etmede manevi desteğin önemli bir rolü olduğu 

görülmüştür (Gültekı̇n, 2019; Kula, 2006). Çünkü manevi danışmanlık 

kişinin yaşadığı psikolojik sorunlara çözümler üretmenin ya da kişiye 

psikolojik destek vermenin yanında, o kişiye olumsuz dinî başa çıkma 

sürecini olumluya dönüştürme işlevini de yerine getirmektedir (Ayten, 

2018). 

Kısacası COVID-19 salgını sürecinde, salgına yakalanan kişilerin 

yaşadığı travmaları (Erşahin, 2020; Kalgı, 2021d) (kaygı, 

engellenmişlik hissi, tükenmişlik duygusu ve yalnızlaşma hissi) 

atlatabilmesi için bu kişilerin manevi danışmanlık almayı kaçınılmaz 

kılmıştır. Belki salt manevi danışmanlık bu tür kriz dönemlerinde tek 

başına yeterli olmayabilir. Fakat, manevi danışmanlığın bur tür kriz 

dönemlerinde psikolojide kullanılan danışmanlık yöntem ve 

tekniklerine bir alternatif olarak değerlendirilebilir.  
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SONUÇ  

Olağanüstü bir dönem olarak adlandırılan COVID-19 salgın döneminde 

kişilerde korku, panik, stres, kaygı vb. psikolojik sorunlara sebep 

olmuştur (Erşahin, 2020; Önal, 2020). İnsanlar, ruh sağlıklarını 

korumak ve psikolojik sağlamlık düzeylerini yüksek tutmak için dine 

yönelmekte ve daha fazla dinî ritüelleri (dua etmek, ibadet yapmak, 

Kur'an okumak vb.) yerine getirmektedir (Kalgı, 2021a). Yapılan 

araştırmalarda olağanüstü dönemlerde (sel, felaket, salgın gibi kriz 

dönemleri) dinin psikolojik sağlamlık üzerinde olumlu etkisi olduğu 

tespit edilmiştir (Alexander, 2020; Counted ve ark., 2020; Pirutinsky ve 

ark., 2020; Wiederhold, 2020). 

Gerek salgın dönemleri olsun gerekse de diğer olağanüstü dönemler 

olsun insanlar ölümü en çok hissettikleri zamanlarda dine daha fazla 

yönelmektedir (Gashı̇, 2020; Okumuş, 2020c). Bu dönemler insanların 

yaşlılık dönemlerine denk gelebileceği gibi salgın, savaş, deprem gibi 

kriz dönemlerine de denk gelebilmektedir. Çünkü dinin bir diğer yönü 

aciz ve zayıf olan insan için dış tehditlere karşı koruma sağlayan 

güvenli bir liman olma işlevini yerine getirmektir (Kalgı, 2021a). Her 

ne kadar olağanüstü dönemlerde dine bir yönelme olsa da olağan 

döneme dönüldükten sonra bu defa tersine bir dönüş başlamaktadır 

(Imıl, 2020; Okumuş, 2020b). Zümer süresi 8. ayet2 ve Rûm süresi 33. 

 
2 İnsana bir zarar-sıkıntı dokunduğu zaman, gönülden ve içtenlikle yönelmiş olarak 
Rabbine dua edip yalvarır. Sonra (darlıktan kurtarıp) ona Kendinden bir nimet 

verdiği zaman, daha önce O'na dua ettiğini unutup, (halkı) O'nun yolundan saptırmak 
amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlamaktadır. De ki: “İnkârınla biraz (daha dünya 
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ayet3 bu duruma işaret etmektedir. Yale profesörü ve sosyal 

epidemiyolog Dr. Nicholas Christakis’e göre, COVID-19 salgını 

sırasında her ne kadar dine yönelimde bir artış yaşansa da salgın 

sonrasında bu durum tersine dönecektir (Glenza, 2020). Çünkü dinin 

salgın durumlarında meydana gelen psiko-sosyal krizle baş etmede 

etkili çözümler üretemediği durumlarda kişilerde dinî sorgulamalar 

başlamakta ve bu durum dinde kopuşları beraberinde getirmektedir 

(Okumuş, 2020a). Bireyselliğe vurgu yapan modernite ve günümüzde 

postmodern dönem (Lyotard, 2019) olarak ifade edilen bu dönem ve 

sonrasında bu kopuşların hızlanacağı, insanların daha da 

bireyselleşeceği bireysellik arttıkça insanlarda stres, kaygı, endişe, 

intiharlar, boşanmalar vb. birçok sorunun artacağı ifade edilmektedir 

(Baron ve Byrne, 2003; Harari, 2016; Teachman, Tedrow ve Crowder, 

2000; Twenge, 2013). Bunun için diyanet, eğitim, sağlık, akademik vb. 

birçok kurum ve kuruluşlara bu sorunlara etkili çözümler üretmek için 

işbirliği yapmaları zorunludur. İlgili üniversitelerde alan uzmanları 

(psikolog, sosyolog, klinik psikolojisi, psikiyatri vb.) sorunu tespitine 

yönelik bilimsel çalışmalara ağırlık vermelidir. Diyanet işleri 

başkanlığı manevi danışmanlık yapabilecek uzmanlar yetiştirmelidir. 

Bu danışmanlara teoloji dersleri yanı sıra psikolojisi, klinik psikoloji, 

sosyal psikoloji vb. beşeri alanlarda da dersler verilmelidir. Milli 

Eğitim Bakanlığı toplumun sahip olduğu değerleri (gelenek, görenek, 

 

zevklerinden) yararlan; çünkü sen ateşin halkındansın (yakında bu fani ve şeytani 
dünyan başına yıkılacaktır) (ez-Zümer, 39/8). 
3 İnsanlara bir zarar ve sıkıntı dokunduğu zaman, ‘gönülden samimi bağlılar’ olarak, 
Rablerine dua edip (yalvarmaktadırlar) ; sonra (Allah) Kendinden onlara bir rahmet 

tattırınca (bakarsın ki) bir fırka hemen (sapıtıp) Rablerine şirk koşmaktadırlar (er-

Rûm, 30/33). 
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kültür, din vb.)  yaşatmaya yönelik programlar geliştirmeli ve bunu 

eğitim-öğretimin her kademesinde uygulanmasını sağlamalıdır.  
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GİRİŞ  

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hızlı yayılımı ile canlıların birbiri 

ve doğa ile etkileşimleri artmıştır.Bu etkileşimlerin var olan birçok iyi 

sonuçlarinin yanında, olumsuz sonuçlarıda vardır. Bu sonuçlarının en 

trajik olanı salgın hastalıklardır. Dünyada  tarihi boyunca birçok salgın 

hastalık yayılmış ve milyonlarca insan yaşamını yitirmiştir. Salgın 

hastalıklar; hastalıklara neden olan bir enfeksiyon etkeninin, duyarlı 

olduğu canlıya herhangi bir yolla geçmesi sonucu ortaya çıkan ve  

yayılarak birçok  canlıda görülen hastalık tablosudur. Salgın hastalıklar 

meydana geldikleri coğrafyalarda sadece enfekte ettikleri bireyleri 

değil, tüm toplumu etkilemiştir.Zamanla salgın hastalıklara neden olan 

mikroorganizmaların sayısında ve çeşitlerinde artışlar gözlemlenmiş, 

değişen ve gelişen dünyada artık  varlıklarını sık sık göstermeye 

başlamıştır (Hays, 2005). COVID-19’un klinik belirtileri arasında ateş, 

öksürük, kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, ishal ve hemoptizi 

görülebilmekte; vakaların klinik seyri ağır derecede solunum 

yetmezliğinden, ölüme kadar gidebilmektedir (Aydın Sayılan, Kulakaç 

ve Uzun, 2020). 

Bulaşıcı hastalıklar insanları sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda 

psikolojileri  üzerinde anksiyete, depresyon ve stres düzeyini arttıran  

etkileri de bulunmaktadır. Hong Kong’da yapılan bir araştırmada SARS 

salgınının ortaya çıkması ve yayılması sırasında insanlar çaresiz, 

dehşete kapılmış ve endişeli olduklarını belitmişlerdir. Araştıma 

katılımcılarının; %16 sinde travma sonrası yaşanan belirtiler, (%40’lık 
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gibi önemli bir kısımında da  günlük yaşam ortamlarında yoğun stres 

görülmüştür (Lau ve ark.,2005).  

2019 yılının Aralık ayında Çin’nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan 

Koranavirüs  Salgını (COVID-19) hızla yayılmaya başlamış ve kısa 

süre içinde dünyanın birçok bölgesinde görülmesi ve  birçok can 

kaybına neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dünya 

genelinde 11 Mart 2020 tarihinde Koranavirüs Pandemisini ilan 

etmiştir. Bu tarihten itibaren Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 

Durum Raporu’na göre; dünya genelinde 13 Mart 2021 tarihi itibariyle 

toplam COVID-19 bulaşı alan vaka sayısı  118,268,575 110 milyonu 

aştığı   ve bunların arasından 2.624.677   kişinin de yaşamını yitirdiği 

görülmektedir (WHO, 2021). Aynı şekilde 18.02.2021 tarihi itibariyle 

ülkemizde ise, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilk COVID-19 vaka 

bildirimi 11 Mart 2020 tarihinde  yapılan testlerin sonuçlarına göre; 

toplam vakalar  2.835.989 kişi   COVID-19  virüsü bulaşı aldığı ve 

toplamda 29.290  kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştır (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2020). COVID-19 salgının ortaya çıkması, hızlı 

yayılımı ve tüm dünyayı etkileyen sonuçları ile bir afet  türüdür. 

Yayıldığı günden beri  birçok can kaybına neden olması neden olarak  

tüm kaynakları yertersiz bırakmış, normal yaşamı sekteye uğratmış 

insanlar için fiziksel, sosyal ve ekonomik tehditler doğurarak sürekli 

olumsuz sonuçların tırmandığı bir hal almıştır (Kadıoğlu, 2011; 

Dökmeci, 2018).  

Salgının ortaya nasıl çıktığının  net olarak bilinmiyor olması , COVID-

19 virüsün gözle görülememesi, hızlı yayılması, toplumun tüm 
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kesimlerinin risk altında olması  ve birçok ölüme neden olması salgını  

küresel bir afete dönüştürmüş,afetler sonunda  yaşanması beklenen  

psikolojik tepkilerin tamamı salgın döneminde adım adım gözlenmiştir. 

(Wu ve ark., 2009; Sim ve ark., 2010). 

Salgın sonucu meydana gelen ortam herşeyden önce bir kriz 

durumudur. Bu kriz durumu bireylere ve topluma çeşitli nedenlerle, 

korku ve kaygı yüklemektedir. Salgının ciddiyeti ve gerçekliği 

olmasının yanında, onu algılayış biçimi ve kontrolsüz girişimler 

olumsuz etkilerini ortaya çıkarmakta ve salgının vereceği zararları 

arttırmaktadır (Ulutaşdemir ve Uzun, 2021). COVID-19 salgınının 

yarattığı şok, inkâr, kaygı, endişe ve stres gibi psikolojik sonuçları 

temel alarak çocuklar, yaşlılar, kadınlar, psikiyatrik tedavi alanlar ve 

göçmenler gibi yüksek riskli grupların öncelikli tutularak toplumdaki 

bireylerin geneli için kriz ve stres yönetimi, farkındalık ve şefkat temelli 

çalışmalar, baş etme ve sosyal destek kaynaklarının güçlendirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılması önem arz etmektedir (Ulutaşdemir ve 

Uzun, 2020). 

1.COVID-19  VE  RUH  SAĞLIĞI                                                           

COVID-19 salgınının ortaya çıkması,yayılımı, sonuçlarıve ilan edilen 

pandemisi sırasında verilen psikolojik tepkiler aşırı korku ve fobik ruh 

hallerinden kayıtsızlığa, kaderciliğe kadar giden bir çeşitlilik 

gösterebilmektedir. Bu çeşitlilikler; bazı insanlarda uyum ve az endişe 

iken, bazı insanlarda ise psikolojik etkiler şiddetli ve uzun süreli 

olmuştur (Tükel,2020).Hızla yayılan salgının seyri gittikçe 
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kötüleşirken, uygun  tedavi,aşı ve salgının sürekli mutasyon geçirerek 

yeni özellikler kazanması nedeniyle insanlarda sürekli korku,çaresizlik 

ve kaygılı ruh haline neden olmuştur (Ho ve ark., 2020). Salgın birçok 

insanı savunmasız bırakmış ve psikolojik hassasiyet düzeyleri de  

katlanarak artmıştır. 

Salgınla başa çıkmaya yönelik tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde 

birçok önlem almıştır. Bu önlemlerin başında; dış hat uçuşlarının 

durdurulması ve sınırların kapatılması ile beraber yurt içi ulaşım 

kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları gibi kitlesel hareketliliği 

azaltmaya yönelik tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere ek olarak; salgında 

en savunmasız 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gruplara sokağa çıkma yasağı 

getirilmiş, tüm eğitim öğretim faaliyetlerini internet tabanlı ortamlarda 

ve uzaktan yaptırılmaya başlanması gibi birçok alanda salgının 

yayılımını azaltmaya yönelik adımlar atılmıştır. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020 Koranavirüs 14 Kural).  

Bu adımların başında izolasyon süreci gelmektedir. İzalasyon; herhangi 

bir  buşalıcı hastalığa  sahip olmayan bireylerin ,o hastalığı taşıyan yani 

bulaş almış  bireylerden  temasının kesilerek, fiziksel ayrılığın 

sağlandığı ve slgının yaşandığı devletler de  yasalarla desteklenmiş 

önlemlerdir.  Karantina  süreci ise; salgın taşıyor süphesi olan yani hasta 

bireylerle temasta bulunan  kişilerin riski olarak sayılıp, sağlıklı ve 

teması olmayan bireylerden uzak tutulmasıdır (Direk,2020). COVID-

19 salgı sürecindede sağlıklı olan bireyleri korumak ve salgının 

bulaşma hızını yavaşlatmak için  devletler tarafından karantina ve 

izolasyon protokolleri uygulanmıştır. Bu uygulamaların  uzun sürmesi 
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ve hastalığın seyrinin gittikçe kötüye gitmesi  insanlarda bazı psikolojik 

belirtilerin çıkmasına neden olmuştur. Bu belirtiler insanlarda  depresif 

belirtiler, öfke, anksiyete, stres, travma sonrası stres bozukluğu, 

umutsuzluk ve yalnızlık gibi psikolojik etkiler ortaya çıkmıştır (Sher, 

2020; Fatma ve ark., 2020; Broooks ve ark., 2020). Halen COVID-19 

salgını için uygun tedavi ve koruma önlemleri belirlenememiş  olması 

bireylerin salgın bulaşı alma endişeleri , karantina döneminin uzun 

olması, her gün medya kanallarının verdiği pandemi haberleri ile birçok 

kişinin salgına yakalandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısı gibi birçok 

olumsuz  durum karşılaşmaktadırlar. Tüm bu durumlar ise insanların 

yaşadığı psikolojik etkilerin derecesi artmaktadır (Emiral, 2020; 

Courtet ve ark., 2020). Salgın bulaşı alan bireyler ise tedavi sürecini 

evde veya tıbbi kuruluşlarda sınırlı sayıda ziyarve arkarak atlatmaya 

çalışmışlardır (Fatma ve ark., 2020) 

COVID-19 salgınını önlemeye yönelik alınan  karantina ve izolasyon 

yöntemleri insanları  medya organlarını daha fazla kullanmaya 

yöneltmiştir.  Doğruve güncel  bilginin toplumda yayılmasında yararlı 

olan medya,bazende  yayılan olumsuz, güvenilir olmayan ve gerçek dışı 

bilgilerle insanların ruh halleri  üzerinde negatif etki 

yaratarmaktadırlar.Bu durumda   toplumun büyük bir kısmında 

anksiyete ve strese görülmektedir (Sahoo, 2020; Maun, 2020). Şahin ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin karantina 

sürecinde sürekli koronovirüs ile ilgili haberleri takip etttiği ve COVID-

19 tanılı yakını olanların anksiyete seviyelerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Şahin, Aydın ve Kulakaç, 2020). 
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Yaşanmakta olan COVID-19 virüsü insanların iş, eğitim ve sosyal  

hayatlarında büyük değişikliklere neden olmuştur.  Değişen koşullar ve 

alınan önlemler  bireylerde; yalnızlık, korku, kaygı, depresyon, sağlık 

anksiyetesi,finansal sorunlar ve damgalanma gibi olumsuzluklar 

olmuştur (Tükel, 2020). 

Bunlarla beraber alınan tüm önlemlere rağmen salgının kontrol altına 

alınamaması ve tüm bireylerinin potansiyel risk altında olması, 

insanların ruh halleri üzerinde büyük etkiler bıırakmıştır (Üstün ve 

Özçiftçi, 2020).  

COVID-19 enfeksiyonunu geçiren bireyler;  tedavi süreçlerine 

hastanelerin izole odalarında, yoğun bakım ünitelerinde yada evlerinde  

devam etmektedirler. Bu süreçte bireyler, salgının oluşturduğu 

fizyolojik etkilerle ek olarak sosyal açıdan sevdiklerinden uzak kalmış 

ve virüsün ilerlemesinin önüne geçilememiş,salgın  belirsiz bir seyir 

almış, şeffaf ve tatmin edici bilgi alamamışlardır (Atilla Demir, 2020; 

Ho ve ark., 2020). Pandeminin süreci ile  rutin hayat işleyişinin 

bozulması, belirsizlik hissi, bulaş alma korkusu, sürekli salgına karşı 

güvensiz alanda bulunduğunu düşünme ve ankiyete hali gibi 

değerlendirmeler pandeminin fizyolojik etkileri olduğu kadar 

psikolojik etkileri olduğu da gösterilmiştir (Kaya, 2020). İnsanlar 

COVID-19 virüsüne yakalanmaları halinde  virüsün doğrudan 

oluşturduğu bedensel sağlık problemleri ile karşı karşıya kalırlar. 

Tedavisinin halen netleşmediği COVID-19 virüsü etkisini her insanda 

farklı olarak göstersede bulaş almanın hem birey hem ailesi hemde 

yakın çevresi yönünden salgın ile ilişkili anksiyete, panik ve endişe gibi 
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ruh sağlığı sorunları görülmektedir.Damgalama  olarak tanımlanan bu 

davranışlar, bulaşıcı hastalık enfeksiyonunu geçirmekte olan veya 

geçiren, enfeksiyon açısından risk altında olan bireylere yönelik yapılan 

dışalayıcı davranışlardır. Pandemi sürecinde  bulaş alan kişiler, 

enfeksiyon şüphesi taşıyan kişiler ve aileleri  vb. bu tür davranışlara 

marruz kalmışlardır.Zorlu çalışma koşullarında çalışmaya devam eden 

sağlık çalışanlarınan ve ailelerine karşıda damgalama yapılmaktadır.  

Dışalanma ve damgalanma nedeninle kötü psikolojik  etkiler 

görülmektedir (Işıklı, 2020; Demir, 2020).   

Çin’de yapılan bir çalışmaya katılan  7236 kişi üzerinde  COVID 

salgınının toplum üzerindeki anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğu 

oranı  araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, katılan bireylerin 

%35,1’inde yaygın anksiyete bozukluğu, %20,1’inde  depresyon ve 

%18,2 uyku bozukluğuna neden olduğu görülmüştür(Huang ve ark., 

2020). İspanya’da yapılan benzer epidemiyolojik çalışmalarda da 

Çin’deki ile benzer sonuçlar elde edilmiştir (Ozamiz-Etxebarria ve ark., 

2020). Pandemi sürecinde salgın bulaşı almak olumsuz sağlık 

sorunlarının yanında  çevredeki diğer bireylerden yargılama, suçlama, 

korku ve şüphe ile yaklaşma, konuşmama ve dışlama davranışları ile 

karşı karşıya kalmaktır. 

COVID-19 bulaşını henüz almamış olan bireyler ise virüsten kaçınmak 

yani salgının bulaşmasını önlemek  için kendilerince tedbirler almaya 

çalışmışlardır. Tüm bu kısıtlayıcı ve bağlayıcı önlemlerle korku, 

umutsuzluk ve yalnızlık duygulanımı yaşamışlardır ve yaşamaya da 

devam etmektedirler (Sher, 2020; Bhuiyan  ve ark., 2020). 
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2. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞI 

HİZMETLERİ 

Dünyayı etkisi altına alan COVID -19 pandemisi hızlı yayılım 

göstermesi, ölümlere yol açması, ilk kez karşılaşılan bir virüs olması ve 

tedavi seçeneklerinin bilinmiyor olması gibi faktörler nedeniyle bütün 

toplumu fiziksel ve ruhsal açıdan etkilemiştir. Bütün toplumu etkileyen 

COVID-19 pandemisi gibi afetlerde özellikle erken dönemde 

müdahalelere başlamak toplumun ruh sağlığını korumak açısından 

önem arz etmektedir (Te Brake ve ark., 2009) 

BM tarafından da pandeminin insanlar üzerindeki ruhsal etkisini en aza 

indirmek için 3 önemeli noktaya vurgu yapılmıştır (UNSDG, 2020). 

• Ruh sağlığının korunmasına yönelik toplumsal bir yaklaşım 

sergilemek gerekliliği, 

• Acil psikolojik yaklaşımların kullanılır olması gerekliliği, 

• Pandemi sonrası dönem için ruh sağlığı hizmetlerini planlamak 

gerekliliği. 

Bizim ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren 

ruh sağlığı hizmetleri sürece bağlı olarak şekillenmiş ve erken dönemde 

faaliyetlere başlamıştır. Gerek sosyal medya gerekse televizyon 

kaynaklı halkı bilgilendirme çalışmaları Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu 

üyeleri, ruh sağlığı profesyonelleri tarafından sağlanmış ve eğitimler, 

farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. Öncelikleİstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğü, üniversiteler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve 

özellikle gönüllü ruh sağlığı çalışanları tarafından Koronavirüs Ruhsal 
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Destek Programı (KORDEP) kurulmuş ve pandemiden ruhsal olarak 

etkilenen sağlık çalışanları, virüs nedeniyle tedavi alan bireyler ve 

topluma yönelik ruhsal destek verilmesi amaçlanmıştır. Bireyler ilk 

değerlendirme aşamasında psikiyatri hemşiresi, psikolog veya sosyal 

hizmet uzmanı gibi ruh sağlığı uzmanları tarafından risk düzeyleri 

değerlendirilmiş ve gerekli görüldüğü takdirde onamları alınarak ikinci 

düzey değerlendirmeye yönlendirilmişlerdir. İkinci düzey 

değerlendirme hastanede çalışan uzman ruh sağlığı çalışanları 

tarafından telefon ile yada görüntülü olarak, COVID tanılı ruhsal 

sorunu olan bireyler, karantinada olan bireyler, herhangi ruhsal 

bozukluğa sahip bireyler, kronik hastalığa bağlı ruhsal sorun yaşayan 

bireyler gibi ileri düzey ruhsal destek için sunulmuştur. Gerekli 

görüldüğü takdirde bireyler üçüncü düzey değerlendirme için yüz yüze 

görüşmeye çağrılmıştır. Üçüncü düzey değerlendirmede ise 

farmakolojik tedaviye ihtiyaç duyan yada yüz yüze değerlendirilmesi 

zorunlu olan bireyler polikliniklere çağrılarak değerlendirilmiştir. 

Programı uygulayan gönüllü ruh sağlığı çalışanlarının ise süpervizyon 

eğitimleri verilmiştir (Bilici, 2020). 

6 Nisan 2020 de Sağlık Bakanlığı tarafından Ruh Sağlığı Destek 

Sistemi (RUHSAD) kurulmuştur ve pandemi sürecinde ruhsal olarak 

etkilenen sağlık çalışanları ve onların çocuklarına destek olmak 

amaçlanmıştır. Bunun için mobil uygulamalar üzerinden (Play store 

gibi) indirilen program bireyi gönüllü olan ruh sağlığı çalışanlarına 

yönlendirerek randevularının düzenlemesini sağlamıştır. Randevu 

saatinde gönüllü psikiyatristler tarafından bireyler yüz yüze 
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değerlendirilmiş gerekli ise devamı sağlanarak ruhsal destek 

sağlanmıştır (Yıldırım, 2020). 

Ayrıca pek çok hastanede COVID sürecinde psikiyatrik liyezon hizmeti 

yürütülmüştür. Bu liyezon hizmetinde yatan covıd-19 tanılı hastaların 

erken dönemde ruhsal sorunlarını tespit ederek tedavisini sağlamak, 

ruhsal sorunları olan ve COVID servisinde yatmakta olan hastaların 

tedavilerini düzenleyerek devamını sağlamak, bireylerin sağlık 

durumlarına ilişkin bilgi verilmesinde sağlık çalışanlarına ve bireylere 

destek olmak, sağlık çalışanlarının ruh sağlığını değerlendirmek ve 

sağlık çalışanlarının ruh sağlığı ile ilgili eğitimlerini sağlamakta 

amaçlanmıştır. Bu hizmetler hasta odası telefonları yada mobil 

cihazlardan görüntülü olarak yada koruyucu önlemler alınarak 

yapılmıştır (Tecirli ve Cimilli, 2020). 

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından COVID-19 sürecinde çocuk, 

ergen ve kadınların ruh sağlığını güçlendirmeye, aile ilişkilerini 

güçlendirmeye yönelik webinarlar ve konferanslar düzenlenmiştir.Türk 

Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından sağlık çalışanları ve toplumdaki 

riskli gruplara yönelik ruh sağlığını korumaya ve iyileştirmeye yönelik 

bilgilendirme metinleri oluşturulmuştur. Türk Psikologlar Derneği 

(TPD) tarafından görüşme yeterliliği olan gönüllü psikologlar 

tarafından online psikolojik danışmanlık yürütülmüştür. Türk 

Hemşireler Derneği tarfında sosyal medya platformları üzerinden 

bilgilendirme çalışmaları ve özellikle hemşirelere destek amaçlı 

“#Emekçiler RiskAltında” ve “#FarkındayımYanındayım” gibi 

etkinlikler yürütülmüştür. Ayrıca sivil toplum kuruluşları tarafından 
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(EMDR derneği, Orenda derneği,Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 

Derneği ve Türk Psikologlar Derneği, Maya Vakfı…) ruh sağlığının 

korunması ve ruhsal dayanıklılığı arttırmaya yönelik toplumun pek çok 

kesimine yönelik online eğitimler verilmiş ve projeler 

yürütülmüştür.Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Ordu 

gibi belediyelerde ‘Psikososyal Destek’ hatları oluşturulmuştur (TPD, 

2021; THD, 2021) 

Pek çok ülkede de pandemi sürecinde ruh sağlığını korumaya yönelik 

hizmetler yürütülmüştür. Dünya Psikiyatri Biriliği (WPA) internet 

sitesinde birçok ülkenin pandemi sürecinde ruh sağlığına yönelik 

çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığı “Koronavirus Ruh Sağlığı 

Kaynakları”başlıklı bir link oluşturmuş ve COVID-19 sürecinde 

toplum ruh sağlığına yönelik bilgilendirme metinleri oluşturmuştur. 30 

dan fazla ülkede farklı yaş gruplarından, farklı özelliklere sahip 

bireylerin oluşturduğu Küresel Ruh Sağlığı Akran Ağı (GMHPN) 

COVID sürecinde ruhsal sorun yaşayan bireylere online ruhsal destek 

vermiştir.Yirmi üç Avrupa ülkesindeki Avrupa Ruh Sağlığı (MHE) 

üyelerinin oluşturduğu bir hizmet haritası oluşturulmuş ve sistem 

içerisinde ülkelerden gelen bilgiler doğrultusunda yardım hatları veya 

ruhsal destek sistemine ilişkin bilgilere ulaşılması sağlanmıştır 

(KORDEP gibi) (HASUDER, 2020). 

Yerel yönetimler olarak da Avustralya ve ABD de Austin ve Wyndham 

Belediyeleri, Roma Belediyesi ve Paris Belediyesi pandemi sürecinde 

yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek aynı zamanda toplumun ruh 

sağlığını korumak adına farklı etkinliklere online olarak ücretsiz katılım 
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için destek vermişlerdir.Los Angeles Ruh Sağlığı departmanı bölgede 

yaşayan bireyler için ücretsiz mindfullnes desteği sağlamıştır.Ontario 

bölgesi ücretsiz online Kognitif Bilişsel Terapi Programı (iCBT) 

düzenlemiştir (Tarihi ve Bilgiç, 2020; Manucipial World, 2020). 

COVID-19 pandemisinde kişilerin kısıtlamalar sebebiyle evde kalması 

bireylerde kriz yaşanma durumuna sebep olmuştur. Toplumsal bir kriz 

olarak karşımıza çıkan olarak COVID-19 pandemisinden kaynaklı bu 

kriz durumu ve sonuçları hassan gruplarda yer alan bireyleri daha çok 

etkilediğini söyleyebiliriz. Bu durumda krize müdahale ve baş etmede 

ruh sağlığı hizmetlerinin yeri oldukça önemlidir. Pandemi döneminde 

bireyin, ailenin ve toplumun ruh sağlığının korunması için krize etkili 

müdahale edilmelidir. Ruh sağlığı profesyonelleri krize müdahale 

sürecinde aktif bir rol oynamakta ve bireylerin sağlığının ve esenliğinin 

korunması için önemli roller üstlenmektedir (Ulutaşdemir ve Uzun, 

2021). 

3.COVID-19  PANDEMİ  SÜRECİNDE  RUH  SAĞLIĞININ  
KORUNMASINA  YÖNELİK  ÖNERİLER 

COVID-19 sürecinde ruh sağlığını korumak ve stresle baş edebilmek 

için toplum olarak; 

• Sağlık profesyonelleritarafından önerileri dikkate alınarak 

uygulanmalı, 

• Gün içerisinde kendimize evde bir rutin belirleyerek aktif olmaya 

çalışılmalı, 

• Uyku düzeni ve beslenmeye dikkat edilmeli, 
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• Pandemi ile ilgili güvenilir kaynaklardan, yeteri kadar bilgi 

almaya çalışılmalı, 

• Sosyal çevremiz ile fiziksel olarak uzak olmasına rağmen 

iletişimi farklı kaynaklar üzerinden (telefon ile görüşme, 

mesajlaşma gibi) devam ettirilmeli. 

• Etkili başetme yöntemlerini (nefes egzersizi, gevşeme tekniği, 

yoga, meditasyon gibi) öğrenilip kullanılabilmelidir (Işıklı, 

2020). 

Klinikteki yatan hastalar ve sağlık çalışanları olarak; 

• Klinikte yatan bireylere önemsendikleri hissettirilmeli, 

• İzolasyon sürecindeki bireylerin sesli yada görüntülü olarak 

sosyal destek sistemleri ile iletişimi sağlanmalı, 

• Kaygı ve korkularını ifade edebilmesi için fırsatlar yaratılmalı ve 

hastalık süreci yada izolasyona ilişkin soruları uygun şekilde 

cevaplanmalı, 

• Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastalara sık sık görüntülü 

görüşmeler ile değerlendirme sağlanmalı, sanal ziyaretler 

oluşturulup kaygısı ile başetmeye yönelik çalışmalar yapılmalı, 

• Klinikteki bireylere ve sağlık çalışanlarına bu dönemde sık sık 

depresyon, anksiyete ve intihar riskini değerlendirmeye yönelik 

taramalar yapılmalı, 

• Sağlık çalışanlarının birbirleri ile yada hastalar ile daha yapıcı bir 

iletişim kurmaları sağlanmalı, bunun için duygu odaklı, empatik 

yaklaşımın sürdürülmeli, 
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• Sağlık çalışanları ve onların ailelerine yönelik psikoeğitim, 

gevşeme etkinliği ve sorun paylaşımı gibi ruhsal destek 

programları düzenlenmeli,  

• Ayrıca multidsipliner bir yaklaşım sergilenmelidir (TPD,2020). 

SONUÇ  

Pandemi döneminin salgının insan ruh sağlığı üzerinde neden olduğu 

etkilere dikkat çekilerek insanlarda şiddete meyillilik, depresyon, 

intihar vb. gibi  sonuçlar gözlemlenmiştir. Pandemi sürecinin daha uzun 

bir süre geçmeyeceği ve daha farklı salgın hastalık risklerininde sürekli 

var olacağı bilinmektedir. Ayrıca  COVID-19 pandemisi sonrasında da 

insanların ruh sağlığının etkileneceği düşünülmektedir (Holmes ve 

ark.2020).Pandemi esnasında sadece bulaş alan insanlara değil tüm 

bireylere psikolojik müdahaleler gereklidir. İnsanların sahip oldukları 

bireysel farklar, hastalık geçmişleri, bulaş alıp almamama, herhangi bir 

yakını COVID nedenli  ile kaybedip kaybetmeme, önceki ruhsal 

durumu, ve karantina döneminin zorluğu gibi birçok etken  bireyleri 

etkilemiştir. Tüm bu faktörler  baz alınarak, psikolojik müdahaleler 

yapılmalıdır. Sonuç olarak ruhsal olarak etkilendiğimiz bu zor günlerde 

kendimizin, ailemizin ve toplumun ruh sağlığını korumaya yönelik 

doğru adımlar atılmalı ve covıd-19 sonrası gelişebilecek ruhsal 

sorunların önüne geçmeye yönelik de planlamalar yapılmalıdır 
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