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ÖNSÖZ 

“COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II” 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 Kulakaç ve Çilingir, COVID-19 pandemisinde 

cerrahi uygulamaları incelemiştir. Bölümde, COVID- 19 pandemisinde 

elektif ve acil cerrahi uygulamaların, ameliyathane yönetiminin ve viral 

bulaşmayı önlemek için alınması gereken önlemlerin nasıl yürütülmesi 

gerektiği hakkında literatürdeki bilgiler analiz edilmiştir. İkinci bölümde 

Yekeler Kahraman COVID-19 pandemisinde bulaşıcı hastalıkları 

incelemiştir. Dünyada halk sağlığını tehdit eden ciddi boyuttaki 

salgınlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde Şahin, COVID-19 
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pandemisinde üreme sağlığını incelemiştir. Bölümde hem kadın hem de 

erkek üreme sağlığının COVID-19 ile ilişkisi, kadın ve erkekte yardımcı 

üreme teknikleri ve bu süreçte yaşanılan üreme ile ilgili problemlerden 

bahsedilmektedir. Dördüncü bölümde Şahin, COVID-19 pandemisinde 

acil abstetri incelenmiştir. Acil obstetrik bakım gerektiren gebelik, 

doğum ve doğum sonrası dönemde hem anne hem de bebek için bakım 

gerektiren durumlara değinilmiştir. Beşinci bölümde Bulut ve Kahriman, 

COVID-19 pandemisinde emzirmeyi incelemişlerdir. Bölümde COVID-

19 sürecinde emzirme davranışı, problemleri ve buna yönelik önerilere 

yer verilmiştir. Altıncı bölümde Demirkıran, COVID-19 pandemisinde 

beslenmeyi incelemiştir. Pandemi sürecinde gıda seçimi ve gıdaların 

saklanması ile ilgili çeşitli öneriler vurgulanmıştır. Yedinci bölümde 

Köleoğlu, COVID-19 pandemisinde fiziksel aktiviteyi incelemiştir. 

Karantina nedeniyle insanların ev içerisinde aktif kalması ve düzenli 

olarak egzersiz yapması amacıyla egzersiz programları vurgulanmıştır. 

Sekizinci bölümde Demir, COVID-19 pandemisinde palyatif bakımı 

incelemiştir. Pandemi döneminde uygulanan palyatif bakım hastaların 

önceliklerinin belirlenmesi, belirti ve bulguların kontrolünün sağlanması, 

hasta ve ailesine destek sağlaması önemine değinilmiştir. Dokuzuncu 

bölümde Akduman, COVID-19 pandemisinde dezavantajlı grupları 

incelemiştir. Değişen koşullara karşısında toplumun en zayıf halkaları 

olan dezavantajlı bireyler sosyal devlet anlayışının işlerliği ile bu zayıf 

halkalardaki savunmasızlıklarının ortadan kaldırılma bakış açısı ile 

değerlendirilmiştir. Onuncu bölümde Öztürk Çopur, COVID-19 

pandemisinde sağlık eğitimini incelemiştir. Pandemide sağlık 

eğitimlerinin, toplumun kendi sağlık davranışlarına rehberlik edecek ve 
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bireylerin davranışlarında etkili olacak sağlık eğitimleri üzerinde 

durulmuştur. On birinci bölümde Yiğitalp Rençber, COVID-19 

pandemisinde sağlık okuryazarlığı incelenmiştir. Pandemi sürecinde 

alınan önlemlerin toplum tarafından algılanması, kabullenilmesi ve 

uygulanması için bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin önemi 

belirtilmiştir. On ikinci bölümde Özmaya, COVID-19 pandemisinde 

sigara, alkol ve madde kullanımı incelenmiştir. Pandemi süreci ve 

getirileri nedeni ile bağımlılık tedavisi devam eden bireylerin ve riskli 

kullanımların izlenmesi, farkındalık çalışmalarının çevrimiçi yöntemler 

ile devam ettirilmesi, tedavisi devam eden bireylere ulaşılması ve 

desteklenmesi vurgulanmaktadır. On üçüncü bölümde COVID-19 

pandemisinde göçmen sağlığı incelenmiştir.  Salgın hastalıklarla sıklıkla 

karşılaşan göçmenler için gerekli önlemlerin alınması, tedavilerinin etkin 

şekilde ve zamanında sağlanmasına değinilmiştir. On dördüncü bölümde 

Demirağ ve Hintistan, COVID-19 pandemisinde evde yaşamı 

incelemişlerdir. Bölümde, COVID-19 hastalarının evde bakımına karar 

verirken nelerin değerlendirileceği evde bakım sağlayan sağlık 

çalışanları için öneriler, evde bakım sağlayan bakıcılar için enfeksiyon 

önleme ve kontrol önerileri ve COVID-19 hastalarının evde bakımında 

atık yönetimi anlatılmıştır. On beşinci bölümde Uzun ve Ulutaşdemir, 

COVID-19 pandemisinde damgalamayı incelemiştir. Bölümde pandemi 

sürecinde damgalamayı önlemeye yönelik önerilere yer verilmiştir. On 

altıncı bölümde Uzun, COVID-19 pandemisinde adli psikiyatriyi 

incelemiştir. Pandemi sürecinde psikiyatri kliniklerinde bireylerin ruhsal 

ve fiziksel hastalıkları göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin 

alınması vurgulanmaktadır. 
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 hastalığı hızla 

yayılarak dünya çapında bir pandemi haline gelmiştir. COVID-19 

pandemisiyle karşı karşıya kalan cerrahi ekip için tıbbi ortam önemli 

ölçüde değişmiş ve rutin klinik uygulamalarda bazı güç durumlar 

yaşanmıştır. COVID-19 pandemisiyle başa çıkma girişimleri, sağlık 

hizmetlerine büyük bir yük getirdiği için mevcut sağlık kapasitesi 

aşılarak tıbbi bakımda aksamalar meydana gelmiştir. Bu durumda, 

kronik hastalığı olanlar, kanser ve travma hastaları gibi bakıma 

gereksinim duyan diğer hastalar da tıbbi kaynak eksikliği ile 

karşılaşmıştır. Cerrahi de bu süreçte en çok etkilenen alanlardan biridir. 

Dünyanın birçok ülkesinde COVID-19 pandemisi nedeniyle elektif 

ameliyatlar ertelenmiş, acil ameliyatlar ve travmalar ise bazı 

değişiklikler ile uygulanmaya devam etmiştir. Bu bölümde, COVID-19 

pandemisinde elektif ve acil cerrahi uygulamaların, ameliyathane 

yönetiminin ve viral bulaşmayı önlemek için alınması gereken 

önlemlerin nasıl yürütülmesi gerektiği hakkında literatürdeki bilgiler 

analiz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, COVID-19 pandemisi sırasında 

sağlık çalışanlarının korunmasının ve cerrahi girişim uygulanan 

hastaların yönetimi vurgulanmıştır. 

Preoperatif Dönemde Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Testi 

COVID-19 hastalığının etkeni olan SARS-CoV-2, koronavirüs 

ailesinin insanda hastalığa yol açan bir türüdür. Koronavirüsler tek 

sarmallı RNA virüsleridir (Yeo ve ark., 2020). SARS-CoV-2 ve SARS 
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salgınına neden olan SARS-CoV, beta koronavirüs cinsine aittir 

(Sohrabi ve ark., 2020; Yeo ve ark., 2020). Bu virüslerin genomik 

dizilimleri, %80 benzerlik gösterir ve insan vücudunda anjiyotensin 

dönüştürücü enzim 2'ye (ACE2) bağlanan spike proteinleri ile konak 

hücreye girerler. ACE2 vücudumuzda kardiyopulmoner sistem 

hücrelerinde, (akciğerler, kalp, endotel, böbrek) ve gastrointestinal 

sistemin epitel hücrelerinde bulunur (Gu ve ark., 2020; Tikellis ve ark., 

2020) . COVID-19 pandemisinde etken virüsü erken ve hızlı saptamak 

amacıyla bazı yöntemler kullanılmaktadır. Kandaki IgM ve IgG düzeyi, 

Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR: Real Time 

Polimeras Chain Reaction) ve akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) tanı 

testi bu yöntemler arasındadır. Bu yöntemler arasında en çok tercih 

edilen PCR testidir. Bu testin doğru sonuç ve güvenilirlik düzeyi 

%70’dir (Corman, Landt ve ark., 2020; Choe ve ark., 2020). Bu testte, 

nazofaringeal ve orofaringeal bölgeden swab yardımı ile alınan sürüntü 

numunesi, laboratuvar ortamında RT-PCR denilen özel tanılama 

yöntemi ile çalışılmaktadır. 

Hastalar ameliyat için kabul edilmeden 24-48 saat önce telefonla 

aranarak COVID-19 belirtileri yönünden değerlendirilmelidir. COVID-

19 geçirmiş hastaların semptomlarının düzelmesinden iki hafta 

sonrasına kadar ameliyat ertelenmelidir. Ancak, nispeten uzun 

inkübasyon dönemi (Guan ve ark., 2020) ve asemptomatik hastaların 

COVID-19'u yayabileceği düşüncesi nedeniyle (Rothe ve ark., 2020; 

Bai ve ark., 2020), günümüzde cerrahi girişim deneyimleyecek 

hastaların COVID-19 durumunu açıklığa kavuşturmak oldukça 
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önemlidir (Gallo ve ark., 2020). PCR ile SARS-COV-2 pozitif olan 

hastalarda elektif cerrahi ertelenmelidir (Gallo e ark., 2020). Kanser 

cerrahisi yalnızca yaşamı tehdit eden durumlarda yapılmalıdır. 

Gastrointestinal perforasyon, bağırsak iskemisine neden olan ileus ve 

komplike apandisit gibi durumlar hastalar için acil cerrahi girişim 

gerektirmektedir (Gao ve ark., 2020). Bu hastalar için, PCR sonuçları 

ameliyattan sonra alınmalıdır. Ayrıca bilgisayarlı tomografi (BT) 

ameliyattan önce bir tarama aracı olarak kullanılabilmektedir (Galloe 

ark., 2020). 

COVID-19 Hastaları İçin Cerrahi Girişim Uygulanması 

Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Derneği'nin (ESTES: European Society 

of Trauma and Emergency Surgery) perioperatif hazırlık için önerilerde 

bulunmuştur (Coimbra ve ark., 2020). 

Cerrahi Uygulamalar İçin Genel Öneriler: 

1. Tüm elektif ameliyatlar ertelenmelidir. 

2. Elektif cerrahi sayısının azalması ve yoğun bakım ünitesi (YBÜ) 

yatak kapasitesinin artırılması ile birlikte cerrahi personelin 

cerrahi olmayan COVID 19 hasta bakımı sağlaması söz konusu 

olabilir. Bu değişim, travma ve acil cerrahi hastalarına zamanında 

bakım sağlamayı olumsuz bir şekilde etkilememelidir. 

3. Kanser cerrahisi, semptomatik benign tümörler, enfeksiyonlar ve 

gecikmesi yaşamı tehdit eden veya hastaya zarar verecek olan 

durumlar; tıbbi kaynak yeterliliğine bağlı olarak cerrahlar, 
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anestezistler ve hemşireleri içeren multidisipliner bir ekip 

tarafından vaka bazında cerrahi girişim için değerlendirilmelidir. 

4. PCR testi, COVID-19’un tanısında cerrahi girişim için referans 

olarak kabul edilmelidir. 

5. Travma ve acil genel cerrahi girişimler için yönetim 

endikasyonları ve ilkeleri, pandemi öncesi durumlarla aynıdır. 

6. Travma ve acil genel cerrahi vakaları, semptomatik hastalar için 

COVID-19 kılavuzları dikkate alınarak ameliyat edilmelidir. 

7. COVID-19 ile uyumlu semptomları olmayan, radyolojik bulgusu 

olmayan ve PCR testi negatif olan hastalar, standart ameliyathane 

önlemleri alınarak ameliyat edilmelidir. 

8. Anestezistler entübasyon için varsa N-93/FFP3 maskeleri 

kullanmalıdır. 

9. Acil girişim gerektiren cerrahi bir durumu olan ve acil servise 

başvurmadan önce PCR testi yapılmamış fakat COVID-19 

enfeksiyonunu semptomları olan hastalar için, göğüs röntgeni 

ve/veya göğüs ultrasonu ve/veya göğüs BT’si çekilmelidir.  

COVID-19 Pozitif Veya Şüpheli Hastalar İçin Ameliyat Öncesi 

Öneriler: 

1. Cerrahi girişimlerin gecikmesini sınırlamak ve girişimlerin 

kalitesini korumak için özen gösterilmelidir. 

2. Cerrahi girişimin gerekliliği ve alternatif girişimleri belirlemek 

için, vakalar iki cerrah tarafından değerlendirilmelidir. 

3. Hastalar preoperatif risk sınıflandırma araçları ile prognoz ve 

bakım hedefleri açısından değerlendirilmelidir. 
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4. Cerrahi girişimi geciktirmek bakımı tehlikeye atmazsa, tercihen 

sağlık çalışanı ve kaynakların optimal seviyede olduğu, PCR testi 

veya BT sonuçlarından sonra cerrahi girişim yapılmalıdır. 

Ameliyathaneye Hasta Nakli İçin Öneriler:  

1. Hasta ameliyathaneye nakledilmeden önce preoperatif döneme 

ait hasta bilgilerinin olduğu dosya ameliyat ekibine 

bildirilmelidir. 

2. Ameliyathaneye nakledilmeden önce, entübe olmayan hastalar 

cerrahi maske takmalıdır. 

3. Hastalar, ameliyat öncesi bekleme alanında bekletilmeden 

doğrudan ameliyathaneye nakledilmelidir. 

4. Hastalar, belirlenmiş COVID-19 asansöründe veya varsa 

belirlenmiş bir yolla ameliyathaneye nakledilmelidir. 

5. Ekipler arasındaki koordinasyon güvenli ulaşım için çok 

önemlidir 

6. Klinikler ve ameliyathane arası hasta teslimi, nakil öncesinde 

telefonla yapılmalıdır (örneğin, acil servis personelinden 

ameliyathane personeline; cerrahlardan anestezistlere vb.) 

7. COVID-19 pozitif veya şüpheli hastaları ameliyathaneye 

nakleden personelin N95/FFP3 maskeleri, önlük ve eldiven 

takması gerekmektedir. 

8. El yıkama, her zaman herhangi bir kişisel koruyucu ekipman 

(KKE) çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır. 
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İntraoperatif Dönem İçin Öneriler: 

1. COVID-19 pozitif vakaları için bir veya daha fazla özel 

ameliyathane tanımlanmalıdır. 

2. Ameliyathanenin negatif basınçlı hava akımına uygun olması 

sağlanmalıdır. Yüksek frekanslı bir hava değişimi (≥ 25 

döngü/saat) tercih edilmelidir. 

3. Doğru hava akışını sağlamak için ameliyathane kapıları her 

zaman kapalı olmalıdır. 

4. Anestezi ekipman ve ilaçları, ventilatörler, koter, laparoskopik 

cihazlar, masalar ve tüm gerekli ekipman belirlenen COVID-19 

ameliyat odası dışında kullanılmamalıdır. 

5. Tüm yüzeylerin temizliği her ameliyattan sonra hastane 

kurallarına göre yapılmalıdır. 

6. Cerrahi girişimde kullanılan tüm cerrahi aletler, vaka 

tamamlandıktan sonra hemen sterilizasyona gönderilmelidir. 

7. Kullanılmış cerrahi aletleri taşıyan tüm sağlık personeli, uygun 

KKE  (önlük, eldiven, cerrahi maske) giymelidir. 

8. Vaka başladıktan sonra giriş ve çıkışı sınırlandırmak için odada 

süturlar ve cerrahi aletler de dahil olmak üzere gerekli tüm 

ekipmanın bulunması sağlanmalıdır. 

9. Tek kullanımlık alternatifleri olan tüm alet ve malzemeler 

kullanılmalıdır. 
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Cerrahi Personel Hazırlığı İçin Öneriler: 

1. Kalabalık ortamlarda bulaşı önlemek için cerrahi personel temel 

personelle sınırlandırılmalıdır. 

2. KKE, ameliyathanenin kapısında hazır bulunmalı ve 

ameliyathaneye girmeden önce takılmalıdır. 

3. Tüm personel, N95/FFP3 maskesi giymelidir. 

4. Cerrahlar ve cerrahi asistanlar ameliyat sırasında maske 

değişimini gerektirebilecek sıçrama kontaminasyonu riskini 

sınırlamak için N95/FFP3 maskesinin üzerine ek bir cerrahi 

maske takmalıdır. İdeal olarak varsa iki maske üzerinde tam bir 

yüz siperi kullanılmalıdır. 

5. Tüm personele gözlük, maske, önlük, eldiven ve ayakkabı 

kılıfları takılmalıdır. 

6. Tek kullanımlık bone takılmalıdır. 

7. Kişisel tek kullanımlık olmayan baş örtüsü kullanılıyorsa tek 

kullanımlık bir bone ile üzeri kapatılmalıdır. 

8. Cerrahlar, cerrahi asistanlar ve hemşireler vakada el fırçalaması 

yaptıktan sonra çift eldiven kullanmalıdır. 

9. Her durumda standart steril teknikler kullanılmalıdır 

10. Çalışma sırasında ameliyathane kapıları kapalı kalmalıdır. 

Ameliyathanenin iki kapısı varsa, biri yalnızca ameliyathaneye 

getirilen malzemelere erişim için kullanılmalıdır; bunlar bir 

masaya yerleştirilmeli ve kişiden kişiye teması en aza indirmek 

için oda içindeki bir personel tarafından alınmalıdır. 
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11. Odaya malzeme temin etmek ve vaka sırasında girişi ve çıkışı 

sınırlandırmak için telefonla bir kişi ile temas halinde 

bulunulmalıdır. 

Anestezi İçin Öneriler; 

1. Entübasyon sırasında odadaki ameliyathane personelinin 

sayısının sınırlandırılması önerilir.  

2. Ameliyathanede entübe edilen hastalar, Hızlı Sıralı Entübasyon 

(RSI: Rapid Sequence Intubation) tekniği ile entübe edilmelidir. 

3. Entübasyonda, sedasyon kullanımı tercih edilmelidir. 

4. Entübasyon için çift eldiven rutin olarak kullanılmalı ve daha 

fazla kontaminasyonu önlemek için entübasyondan sonra üstteki 

eldiven çıkarılmalıdır. 

5. Endotrakeal entübasyonlar, ameliyathane ortamında en deneyimli 

sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Genç asistanların ve 

stajyerlerin COVID-19 hastalarını entübe etmelerine izin 

verilmesi, çok sayıda entübasyon girişimine ve sağlık 

personelinin gereksiz yere maruz kalma riskini artırması 

nedeniyle kesinlikle önerilmemektedir. 

6. Entübasyondan önce balon valf maskesi ventilasyonu 

önerilmemektedir. Gerekirse, maskeye takılı uygun filtreler 

kullanılmalı; sızıntıları ve aerosol bulaşı önlemek için maske 

hastanın yüzüne sabitlenmelidir. 

7. Mümkünse, videolu laringoskopi tercih edilmelidir. 

8. Fiberoptik entübasyon, gerekli olmadıkça tercih edilmemelidir. 

9. Tek kullanımlık ekipman uygun olduğu yerlerde kullanılmalıdır. 
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10. Mekanik ventilasyona başlamadan önce endotrakeal tüp kafı 

şişirilmelidir. 

11. Hava yolu aspirasyonu için, kapalı aspirasyon sistemleri 

kullanılmalıdır. 

Cerrahi Yaklaşım İçin Öneriler: 

1. Cerrahi yaklaşım, ameliyat sürelerinin azaltılması ve optimal 

cerrahi sonuçlar için en iyi uygulama prosedürlerini içermelidir. 

2. Cerrahi işlem, tercihen deneyimli bir cerrah tarafından 

yapılmalıdır. Bu tür vakaların, öğretim amacıyla kullanılmaması 

tavsiye edilmektedir. 

3. Hastanın klinik durumuna bağlı olarak, geleneksel cerrahi 

prosedürlere alternatifler düşünülebilir. 

4. Laparoskopik olarak gerçekleştirilen vakalarda, 

pnömoperitoneum salınımını kolaylaştırmak için, vaka sırasında 

ve sonunda HEPA filtrasyon cihazına takılan duman tahliye 

cihazı kullanılmalıdır. 

5. Aerosollere maruz kalmayı sınırlandırmak için, elektrokoter, 

lazer veya ultrasonik neşter gerektiren tüm durumlarda, duman 

tahliye cihazları/filtrasyon cihazı kullanılmalıdır. 

Postoperatif dönem COVID-19 nedeniyle tanılamadaki güçlükler ve 

yüksek ölüm oranı nedeniyle karmaşık bir hale gelmektedir. Aminian 

ve ark. (2020) çalışmalarında, dört hastadan ikisinde ameliyat sonrası 

akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) geliştiğini ve üç hastanın 

perioperatif dönemde yaşamını yitirdiğini belirtmişlerdir (Aminian ve 

ark., 2020). Bu çalışmadan farklı olarak, Cai ve ark. (2020) sekiz 
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hastaya abdominal cerrahi uyguladıklarını ve postoperatif iyileşmenin 

yalnızca kronik hastalığı olan bir COVID-19 hastasında etkilendiğini 

bildirmişlerdir (Cai ve ark., 2020). Cerrahi ekip karın ağrısı ve diyare 

gibi herhangi bir gastrointestinal semptomla cerrahi bir bölüme 

başvuran hastalarda, eşlik eden COVID-19 enfeksiyonunu mutlaka 

araştırmalıdır. COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda lenfositopeni, 

C-reaktif protein, troponin ve D dimerde artış, aspartat aminotransferaz 

ve alanin aminotransferaz düzeylerinde hafif artışlar bildirilmiştir 

(Guan ve ark., 2020; Cai ve ark., 2020; Feng ve ark., 2020; Zu, 2020). 

COVID-19 pozitif veya şüpheli olan hastalar için cerrahi tedavi 

gerekiyorsa, sağlık personelinin enfeksiyonunu önlemek için bazı 

faktörleri dikkate alması gerekmektedir (Wexner ve ark., 2020) Bu 

nedenle ilgili hastanede, COVID-19 hastaları için negatif basınçlı bir 

ameliyathane belirlenmelidir. Cerrahi ekip N95 maskeleri, çift eldiven, 

yüz siperleri, ayakkabı kılıfları, boneler ve vücut koruyucu 

tulumlar/önlükler dahil olmak üzere KKE kullanmalıdır. Cerrahi ekip, 

KKE'yi çıkarırken kontaminasyondan kaçınmaya özen göstermelidir. 

Yüksek riskli aerosol oluşturma prosedürleri olan entübasyon ve 

ekstübasyon sırasında anestezi uzmanı ve hemşire dışındaki tüm 

personel odadan çıkmalıdır (Cook ve ark., 2020). 

COVID-19 pozitif olan hastalar için kanser tedavisi mümkün 

olduğunca konservatif olmalıdır. Sol taraflı oklüzyon veya perforasyon 

için Hartmann prosedürü düşünülmelidir (Gallo ve ark., 2020; Wexner 

ve ark., 2020). Laparoskopik ve robotik cerrahi sırasında karbondioksit 

salınımına bağlı COVID-19 bulaş riski olsa da, minimal invaziv 
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cerrahiye göre açık cerrahiyi destekleyecek net bir kanıt 

bulunmamaktadır (ACS: American College of Surgeons, 2020a; Gallo 

ve ark., 2020; Wexner et al., 2020; Porter ve ark, 2020; Vigneswaran 

ve ark., 2020). 

COVID-19 Pandemisi Sırasında Elektif Cerrahi 

Pandemi sürecinde cerrahi ekip, ameliyatın uygun şekilde triyajı ve 

nozokomiyal enfeksiyonun önlenmesi sorunları ile karşı karşıya 

kalmıştır. COVID-19 pandemisi sırasında ameliyat triyajının yapılması 

iki nedenle gereklidir. Birincisi, COVID-19'un inkübasyon döneminde 

ameliyat geçiren hastaların intraoperatif/postoperatif dönemde genel 

sağlık durumlarında kötüleşme riskinin yüksek olmasıdır. Wuhan'da 34 

hasta ile yapılan çalışmada, COVID-19'un inkübasyon döneminde 

elektif cerrahi geçiren hastaların tümünde ameliyattan kısa bir süre 

sonra COVID-19 pnömonisi geliştiği BT sonuçları ile ortaya 

konulmuştur. Bu hastaların on beşinin (%44.1), COVID-19 

semptomlarının ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım desteğine 

gereksinim duyduğu ve yedisinin (%20.5) yoğun bakımda yaşamını 

yitirdiği belirlenmiştir (Lei ve ark., 2020). Ameliyat triyajının 

yapılmasındaki ikinci önemli neden ise, COVID-19 pandemisi 

sırasındaki tıbbi kaynak yetersizliğidir. Solunum yetmezliği nedeniyle, 

COVID-19 hastalarının yaklaşık %30'u invaziv mekanik ventilasyon 

veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna (ECMO) gereksinim 

duymaktadır (Goyal ve ark., 2020). COVID-19 pandemisi öncesinde 

uzman sağlık profesyoneli, YBÜ yatak sayısı ve KKE gibi tıbbi 

kaynaklar bile yetersiz kalabilmekte iken, COVID-19 pandemisi 
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ortamında artmış nozokomiyal enfeksiyon riski nedeniyle bu kaynaklar 

daha fazla önem kazanmaktadır. Sağlık sisteminin, hem COVID-19 

hastalarını hem de organ yetmezliği ve kanser gibi genel klinik hastaları 

aynı anda tedavi etme sürecini sürdürebilmelidir. Bu nedenle, sağlık 

sisteminin çökmesini önlemek, rutin klinik durumların ve COVID-19 

hastalarının gereksinimlerini dengelemek için bu sınırlı tıbbi 

kaynakların dikkatli kullanımı gerekmektedir. Cerrahın tıbbi kaynakları 

daha etkin ve verimli kullanabilmesi için yeterli cerrahi triyaj 

gereklidir. 

İngiltere’de pandemi sürecinde elektif ameliyatların en az üç ay süreyle 

ertelenmesi kararı alındı (Iacobucci, 2020). Japon Cerrahi Derneği 

(Japan Surgical Society- JSS), COVID-19 komitesinin önerisiyle 1 

Nisan 2020’de, Yeni koronavirüs hastalığı 2019 pozitif veya şüpheli 

hastalar için cerrahi ile ilgili bir kılavuz yayınladı. Tablo 1’de JSS’nin 

yayınladığı “COVID-19 Pandemisi Sırasında Cerrahi Triyaj Kılavuzu” 

yer almaktadır. Bu kılavuzda, yeni koronavirüs enfeksiyonu 

olan/olmayan hastalar ameliyat için üç seviyede sınıflandırılmıştır: A, 

ölümcül olmayan veya acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hastalık; B, 

hemen ölümcül olmayan ancak potansiyel olarak ölümcül olabilen veya 

ağırlaşma riski taşıyan hastalık; C, cerrahi girişim olmaksızın günler-

aylar içinde ölümcül olabilen hastalık. Ameliyatın yapılmasına veya 

ertelenmesine ilişkin cerrahi planlama kararı, yukarıda açıklanan 

sınıflandırmalarla kategorize edilmiştir. Klinik uygulama sırasında 

cerrahi triyaj yaparken, hastalarda patofizyoloji, hastalığın ilerlemesi ve 

çevresel durumlar farklı olduğundan doğru klinik kararlar ancak bu 
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değişkenler değerlendirildikten sonra alınabildiğinden, bu öneriler bazı 

esnekliklerle birlikte uygulanmalıdır. Örneğin, aynı hastalığın aynı 

evresi için bile komorbidite, yaş ve diğer faktörlerdeki farklılıklar göz 

önünde bulundurulduğunda, klinik olarak cerrahi uygulama veya 

erteleme kararı farklılık gösterebilmektedir. Kılavuz ayrıca aerosol 

prosedürleri ve KKE’ın nozokomiyal COVID-19 enfeksiyonunun 

önlenmesindeki yerini de açıklamaktadır. 

Entübasyon, ekstübasyon, trakeotomi, maske ventilasyonu, 

bronkoskopi, göğüs drenajı, gastrointestinal endoskopi, sindirim 

organları için elektrocerrahi ve laparoskopik abdominal cerrahi aerosol 

oluşumuna neden olan uygulamalar olarak belirlenmiştir. Cerrahiye 

dahil olan tüm sağlık çalışanları, aerosollerden kaynaklanan COVID-

19 enfeksiyonu bulaşma riskinin daha yüksek olduğunun farkında 

olmalı ve uygun korunma önlemlerini almalıdırlar (Hirschmann ve ark., 

2020; Kimmig ve ark., 2020). COVID-19 pozitif veya şüpheli 

hastaların ameliyatlarında tıbbi KKE giyerek kendilerini korumalıdır. 

Aeorosol oluşumu yüksek riskli uygulamaları gerçekleştirirken N95 

maskesi, yüz siperleri ve önlükler gibi solunum maskeleri takılarak 

daha yüksek düzeyde koruma önerilmektedir (The University of Kansas 

Health System, 2020). Kişisel koruyucu ekipman dahil tıbbi 

kaynakların COVID-19 pandemisi sırasında yetersiz kalması 

beklenmektedir; bu nedenle tıbbi kaynakların stokları güncellenerek bu 

kaynakların verimli bir şekilde kullanılması önerilmektedir. 
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Tablo 1. COVID-19 Salgını Sırasında (Japonya Cerrahi Derneği) Cerrahi Triyaj 

Kılavuzu 

(Mori ver ark., 2020) 

Cerrahi Girişim Geçiren COVID-19'lu Hastalarda Postoperatif 

Komplikasyonlar 

Cerrahi girişim geçiren COVID-19'lu hastalarda bazı komplikasyonlar 

görülmektedir. Derin ven trombozu, kolorektal cerrahi sonrası en 

önemli komplikasyondur. Literatürde cerrahi girişim geçiren 

hastalarda, COVID-19 nedeniyle koagülopati geliştiği ve D-dimer 

seviyelerinde belirgin bir artış olduğu belirlenmiştir (Fogarty ve ark., 

2020; Wang ve ark., 2020; Connors ve ark., 2020). Zhou ve ark., 2020), 

Tıbbı Bakım 
Sisteminin Durumu 

Stabil 

Dönem 

 Kısıtlı Dönem  

Hastada COVID-19 

Durumu 

Negatif  Pozitif veya 

şüpheli 
Negatif Pozitif veya şüpheli 

Hastalık Seviyesi     

A Ölümcül olmayan 
veya acil tıbbi 
müdahale 
gerektirmeyen 

hastalık 

Ameliyat, 

uygun 

enfeksiyon 

kontrolleri 

altında 
yapılmalıdır 

Ertele Ertele Ertele 

B Ölümcül olmayan 
ancak potansiyel 

olarak ölümcül 
olabilecek veya 

şiddetli hale 
gelme riski 

taşıyan hastalık 

Ameliyat, 

uygun 

enfeksiyon 

kontrolleri 

altında 
yapılmalıdır 

Erteleyin, ancak 

mümkün değilse, 
tam enfeksiyon 

kontrolü altında 
ameliyat dikkatli 

bir şekilde 
yapılmalıdır. 

Mümkünse 
erteleyin 

Ertele 

C Herhangi bir 

cerrahi müdahale 
olmaksızın birkaç 
gün veya birkaç 
ayda ölümcül 
olabilen hastalık 

Ameliyat, 

uygun 

enfeksiyon 

kontrolleri 

altında 
yapılmalıdır 

Alternatif tedavi 

seçeneklerini 
düşünün, ancak 
mümkün değilse, 
tam enfeksiyon 

kontrolü altında 
ameliyat dikkatli 

bir şekilde 
yapılmalıdır. 

Alternatif tedavi 

seçeneklerini 
düşünün, ancak 
mümkün değilse, 
tam enfeksiyon 

kontrolü altında 
ameliyat dikkatli 

bir şekilde 
yapılmalıdır. 

Alternatif tedavi 

seçeneklerini 
düşünün, ancak 
mümkün değilse, 
tam enfeksiyon 

kontrolü altında 

ameliyat dikkatli bir 

şekilde yapılmalıdır. 
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trombotik komplikasyonların kümülatif insidansının, yoğun bakım 

ünitesinde yatan COVID-19 hastalarında %31 olduğu ve en sık görülen 

trombotik komplikasyonun pulmoner emboli olduğu belirlenmiştir 

(Klok ve ark., 2020). COVID-19'dan ölen hastaların otopsi 

sonuçlarında; hastaların üçte birinde pulmoner emboli görüldüğü ve 

derin ven trombozu insidansının %58 olduğu saptanmıştır (Wichmann 

ve ark., 2020). Bu nedenle, kolorektal cerrahi geçiren COVID-19 

hastaları için antikoagülan profilaksisi düşünülmelidir (Wang ve ark., 

2020). 

COVID-19 hastalarında miyokardiyal hasarın göstergesi ve ölüme 

nedeni olarak, kardiyak troponin arttığı bildirilmiştir (Inciardi ve ark., 

2020). Bu nedenle, COVID-19'u olan cerrahi hastalarda, 

kardiyovasküler komplikasyonlara özellikle dikkat edilmelidir. 

Sistemlere Göre Cerrahi Girişimler 

COVID-19 pandemisinde, elektif ve acil cerrahi girişimlerde hastalığın 

bulaşmasını kontrol etmek ve komplikasyonları önlemek için bazı özel 

önlemler uygulanmaktadır. Bu bölümde, COVID-19 pandemisinde 

cerrahi kılavuzları özetleyen gastrointestinal cerrahi, hepato-pankreato-

biliyer cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, göğüs cerrahisi, 

laparoskopi/endokopi girişimleri ve preoperatif dönemde teletıp 

uygulamaları için özel öneriler yer almaktadır. 
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1. Gastrointestinal Cerrahi 

SARS-COV-2 virüsü, yalnızca pulmoner alveolar hücrelerde değil, 

aynı zamanda bağırsak mukozasının enterositlerinde de yaygın olarak 

görülen ACE2 reseptörü aracılığıyla hücrelere girer (Hamming ve ark., 

2004; Vaduganathan ve ark., 2020). Viral RNA, enfekte hastaların 

dışkılarında bulunabilir (Wong ve ark., 2020) ve bu  hastalarda 

gastrointestinal sistemden kaynaklanan ekstrapulmoner semptomlar 

yaygın olarak görülebilir (Poggiali ve ark., 2020; Pan ve ark., 2020).  

COVID-19 pandemisinde, klinisyenler nozokomiyal bulaşmayı 

önlemek ve sağlık hizmeti kapasitesini sürdürmek için cerrahi tedavinin 

ertelenmesinin mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir (ACS, 

2020b). Büyük veya şüpheli polipler, kalıtsal hastalıkların cerrahisi ve 

polipektomi olan hastalarda ameliyat altı aya kadar ertelenebilir. 

Rezeksiyonel cerrahide erken kanser, evre I ve II kolerektal kanserler 

yoğun bakım yatak, ventilatör ve kaynakların durumuna göre 

ertelenebilir. Ancak, cerrahinin üç aydan fazla geciktirilmesi tümörü ve 

onkolojik sonuçları olumsuz etkileyecekse küratif rezeksiyon 

yapılmalıdır (ACS, 2020b). 

Ameliyatı ertelenen hastalarda, COVID 19 pandemisinin etkileri 

azalıncaya kadar yüksek riskli kolorektal kanserler için adjuvan 

kemoterapi veya kemoradyoterapi önerilmektedir. Transfüzyon, 

obstrüksiyon ve perforasyon gerektiren kanamaya neden olan kanserli 

hastalar için acil cerrahi zorunludur (ACS, 2020b; Gallo ve ark., 2020). 

İnflamatuvar bağırsak hastaları için, steroidler ve immünomodüller gibi 
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cerrahi olmayan seçenekler pandemi döneminde cerrahiye alternatif 

olabilmektedir (Remzi, 2020). 

2. Hepato-Pankreato-Biliyer Cerrahi 

COVID-19 pandemisi, hepato-pankreato-biliyer (HPB) cerrahi 

uygulamalarını da etkilemiştir. 

SARS-CoV-2 virüsü için reseptör görevi gören ACE2, safra ve 

karaciğer epitel hücrelerinde bulunur ve bu nedenle karaciğer, COVID-

19 enfeksiyonu için potansiyel bir hedeftir (Fix ve ark., 2020). 

Hastanede yatan COVID-19 hastalarının %14-53’ünde, karaciğer 

enzimlerin yükselme ve karaciğer hasarı görüldüğü bildirilmiştir (Fix 

ve ark., 2020; Sun ve ark., 2020). HPB cerrahisi akut kolesistit gibi iyi 

huylu hastalıkları tedavi etmek için kullanılırken, esas olarak kötü 

huylu tümörlerin ve diğer kanserlerin çıkarılması için yapılır. Bununla 

birlikte, kanser hastaları, COVID-19 enfeksiyonuna maruz kalırsa, 

sağlıklı bireylere göre hastalık seyri daha şiddetli olabilmektedir (Liang 

ve ark., 2020) Genel olarak, HPB cerrahinde malign hastalığın 

prognozu kötü seyreder ve HPB cerrahisini takiben morbidite ve 

mortalite oranları yüksektir (Otsubo ve ark., 2017; Luu ve ark., 2020) 

COVID-19 ile enfekte olan bu hastalarda ölüm oranı daha da yüksektir 

(Aminian ve ark., 2020). Bu nedenle, COVID-19 pandemisi sürecinde 

HPB ameliyatı dahil her türlü ameliyatı uygulama kararının dikkatli 

verilmesi gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Cerrahi Onkoloji 

Derneği'nin (Society of Surgical Oncology in the United States- SSO:) 

COVID-19 pandemisi sırasında HPB kanserlerine ilişkin tedavi önerisi; 
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agresif HPB maligniteleri, pankreas adenokarsinomu,  mide kanseri, 

kolanjiyokarsinom, duodenal kanser ve kolorektal kanserin karaciğer 

metastazı olan tüm hastalarda cerrahi girişim uygulamalarının 

yapılmasıdır (Bartlett ve ark., 2020).  

Cerrahi girişime ek olarak, kemoterapinin endike olduğu durumlarda 

hasta tedaviye yanıt verir ve tolere edebilirse neoadjuvan kemoterapi 

cerrahiyi geciktirmenin bir yolu olarak düşünülmelidir. Asemptomatik 

pankreatik nöroendokrin tümörler (NET), duodenal ve ampuller 

adenomlar ve yüksek riskli intraduktal papiller müsinöz neoplazma 

ameliyatları ertelenmelidir. Karaciğer metastazları için, cerrahi 

rezeksiyon yerine neoadjuvan kemoterapi, ablasyon veya stereotaktik 

radyocerrahi kullanılmalıdır. Hepatoselüler karsinom için, cerrahi 

rezeksiyona alternatif olarak ablasyon veya embolizasyon 

düşünülmelidir. Amerikan Cerrahlar Koleji (ACS, 2020b) acil olmayan 

cerrahi prosedürlerin yönetimi konusunda rehberlik ederek, düşük riskli 

kanser cerrahisinin mümkünse ertelenmesini ve diğer kanserlerin 

çoğunun ise ertelenmemesini önermektedir. Ayrıca ACS’nin pankreas 

ve periampuller kanserli hastaların triyajı ve yönetimi için yayınladığı 

kılavuzda; tümörle ilişkili faktörler (kaşeksi, malnütrisyon vb.) ve 

hastayla ilişkili faktörlere (yaş, komorbidite vb.) bağlı olarak hastanede 

kalış süresinin uzadığını ve cerrahiyi takiben yeniden yatış oranlarının 

arttığını vurgulanmaktadır. Bu advers olaylar, asemptomatik COVID-

19 pozitif hastalarda yüksek perioperatif morbidite ve mortalite ile 

ilişkili olabilir. Bu nedenle, ACS pandemi sırasında her hasta için 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II | 25 

 

 

 

ameliyat gereksiniminin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır (ACS, 2020b).  

İtalya’da, hem yoğun bakım ünitesinde hem de hastanede kalış 

sürelerini azaltmak için cerrahi rezeksiyon yerine ablasyon tedavisi gibi 

bölgesel tedavileri tercih ederek, COVID-19 pandemisi sırasında 

hepatosellüler karsinom için yeni bir algoritma geliştirildi (Iavarone ve 

ark., 2020). Uluslararası Karaciğer Kanseri Birliği (ILCA: International 

Liver Cancer Association) pandemi sırasında hepatosellüler 

karsinomun tedavisi için geliştirdiği rehberde; cerrahi rezeksiyonların, 

düşük dekompansasyon riski olan ve komorbiditeleri olmayan 

hastalarla sınırlandırılması gerektiğini vurgulamaktadır (International 

Liver Cancer Association, 2020).  

Fransa’da, pankreatektomiye bağlı yüksek morbidite ve mortalite oranı 

göz önüne alındığında, pandemi sırasında sindirim ve onkolojik cerrahi 

uygulaması için yeni stratejiler önerilmiştir. Pankreatikoduoenektomi 

gerektiren pankreas adenokarsinomları için, ara kemoterapi önerilerek 

ameliyatın ertelenmesi gerektiği önerilmektedirler (Tuech ve ark., 

2020). 

3. Kardiyovasküler Cerrahi  

COVID-19 pandemisi, dünya çapında kardiyovasküler cerrahiyi de 

etkileyerek, kardiyovasküler cerrahide önceliklerin belirlenmesi ve 

düzenlenmesine gereksinim duyuldu. ACS, 24 Mart 2020'de kalp 

cerrahisinin genel ilkelerini özetleyen "COVID-19: Elektif Cerrahi 

Bakım İçin Triyaj Kılavuzu" yayınladı. Triyaj, yatan COVID-19 hasta 
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sayısına ve ameliyat kapasitesindeki azalmaya göre yetişkin hastalar 

için dört katagoriye ayrılmıştır. Bu triyaj önerilerinin, transkateter 

girişimleri için de uygulanabilir olduğu belirtilmiştir. Tedavi güvenliği 

ve etkinliği için risk oluşturmuyorsa, perkütan tedaviler alternatif 

olarak düşünülmelidir (ACS, 2020c).  

4. Göğüs Cerrahisi 

COVID-19 akciğerleri etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Sigara 

içen bireylerin COVID-19’a yakalanma riskinin 1.4 kat arttığı ayrıca 

yoğun bakımda ventilasyon gereksiniminde ve ölüm oranında 2.4 kat 

artış olduğu bildirilmektedir (Passaro ve ark., 2020; Vardavas ve ark., 

2020). COVID-19 pozitif hastalarda ölüm oranı ileri yaş, 

kardiyovasküler hastalık, diyabet, kronik solunum hastalığı ve 

hipertansiyonu olan hastalar arasında anlamlı olarak daha yüksektir 

(Wu ve ark., 2020). Akciğer kanseri hastaları, sigara geçmişleri ve eşlik 

eden diğer hastalıkları nedeniyle daha yüksek risk altındadır. Cerrahi 

girişim akciğer fonksiyonunu bozabileceğinden, akciğer kanseri 

hastalarında ameliyata özel dikkat gösterilmelidir. 

Göğüs hastaları için çift lümenli endotrakeal tüp yerleştirilmesi, akciğer 

ve hava yolu cerrahisi gereklidir. Ortaya çıkan parankimal akciğer 

sızıntıları, enfeksiyonun yayılması için büyük bir risk oluşturmaktadır. 

Bu durumda akciğer kanseri cerrahisini enfeksiyon için yüksek bir risk 

haline getirmektedir. Solunum fonksiyon testi, bronkoskopi ve 

endobronşiyal ultrasonografi gibi ameliyat öncesi muayeneler de 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II | 27 

 

 

 

aerosol üretmektedir. COVID-19 pandemisi sırasında, göğüs cerrahisi 

uygulaması için üç önemli nokta dikkate alınmalıdır. 

4.1. Asemptomatik COVID-19 Pozitif Hastaların Taranması 

Küresel COVID-19 pandemisinin yayılmasında, asemptomatik 

taşıyıcıların tüm enfeksiyon vakalarının %17.9-33.3'ünü oluşturduğu 

tahmin edilmektedir (Mizumoto ve ark, 2020; Nishiura ve ark. 2020). 

Nodüler/buzlu cam görüntüsü ve göğüs BT'nde düzensiz alveolar 

konsolidasyon tipik COVID-19 pnömoni görüntüleridir (Zheng, Yun, 

ve ark., 2020). 

Akciğer kanseri cerrahisi sonrası postoperatif dönemde genel durumu 

kötüleşen ve      COVID-19 testi pozitif vakalar bildirilmiştir (Tian ve 

ark., 2020). Bu durumu önlemek ve asemptomatik hastaları belirlemek 

için, rutin preoperatif PCR taraması önerilir. Aksi takdirde, hasta için 

ciddi postoperatif komplikasyonlar, sağlık çalışanları ve diğer hastalar 

için  COVID-19 bulaşma riski ortaya çıkabilir. 

4.2.  Bronkoskopi 

Bronkoskopi uygulaması sırasında sağlık çalışanlarına COVID-19 

bulaş riski göz önüne alındığında, invazif olmayan bir tanı yöntemine 

öncelik verilebilir. Pulmoner lezyonlar kanser nedeni olarak 

düşünülüyorsa, intraoperatif tanı ile cerrahi rezeksiyon önerilir. Ancak 

tedavi biyopsi örneğinin doğru evrelemesine ve moleküler analizine 

dayandığı için invaziv kanserlerde bronkoskopi gereklidir.  
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4.3. Göğüs Cerrahisi Triajı 

Cerrahi gecikmenin hastada yaşamsal risk oluşturması durumunda, 

cerrahi girişimler ertelenmemelidir. Yönetim yaklaşımı; tümör 

histolojisine, evresine, hastanın genel durumuna, ameliyatın mümkün 

olan en kısa sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine veya 

alternatif tedavi düşünülüp düşünülmeyeceğine göre multidisipliner 

ekip tarafından belirlenmelidir. Uzmanlar tarafından önerilen göğüs 

cerrahisi genel triyaj planı aşağıda yer almaktadır (Rakovich ve ark. 

2020). 

➢ Ameliyatın mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekli olduğu 

durumlar: 

• Solid veya solid baskın görünümlü akciğer kanseri> 2 cm, 

• Nodüllü akciğer kanseri, 

• İndüksiyon sonrası akciğer kanseri tedavi, 

• Metastaz yapan mediastinal tümör, 

• Pnömotoraks (etkisiz drenaj), 

• Büyük hava yollarının ileri derecede darlığı. 
 

➢ Ameliyatın ertelenebileceği durumlar: 
 

• Buzlu cam görümlü akciğer kanseri, 

• Solid veya solid baskın görünümlü akciğer kanseri < 2 cm, 

• Karsinoid gibi low-grade malign seyirli tümörler, 

• Metastaz yapmamış mediastinal tümörler, 

• Benign tümörler.  
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5. Laparoskopi / Endoskopi 

Laparoskopinin aerosol oluşturan bir uygulama olması ve işlem 

sırasında oluşturduğu cerrahi duman içinde diğer virüslerin tespit 

edilmesi nedeniyle, işlem sırasında COVID-19 bulaşma riski 

bulunmaktadır (DesCoteaux ve ark., 1996; Kwak ve ark., 2016) Tao ve 

ark. (2020) akciğer kapasitesi azalmış hastalarda; hava yolu basıncının 

artması, CO2 retansiyonu ve akciğer kompliyansının azalmasına neden 

olan yapay pnömoperiton nedeniyle laparoskopiden kaçınılması 

gerektiğini vurgulamaktadır (Morris ve ark., 2020). Çin ve İtalya'daki 

minimal invaziv cerrahi deneyimlerin bildirildiği çalışmada, 

pnömoperitonun pulmoner komplikasyonları riskini daha da azaltmak 

için Trendelenburg pozisyonunun kullanımından kaçınılması gerektiği 

önerilmektedir (Zheng et al, 2020).  

Amerikan Gastrointestinal ve Endoskopik Cerrahlar Derneği (The 

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons) 

sızıntıyı en aza indirmek için insizyonların mümkün olduğunca küçük 

yapılmasını, duman tahliye sistemlerinin kullanılması (Schultz, 2015) 

trokarların veya portun kapatılmasından önce CO2 insüflasyonu 

bitirilmesi bir filtreden havalandırılması gerektiğini vurgulamaktadır 

(Al-Jabir ve ark., 2020). Endoskopik prosedürler sırasında, 'temiz' 

ameliyathanelerin ve filtrasyon cihazlarının kullanımı gerekmektedir. 

Ayrıca endoürolojik ameliyatlarda irigasyon sıvısının kapalı bir 

sistemde toplanması önerilmektedir. 
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Ayaktan Tedavi Klinikleri ve Tele-sağlık 

COVID-19 pandemisi sırasında, mümkünse yüz yüze ayakta hasta 

randevularından kaçınılmalıdır. Bunun nedeni, hem hasta hem de sağlık 

çalışanları için enfeksiyon riskinin artmasıdır. Yüz yüze randevuların 

gerekli olduğu durumlarda, enfeksiyon riskini en aza indirmek için tek 

hasta ve tek oda politikası izlemektir. Ancak mümkün olan yerlerde 

telefon ve video randevuları tercih edilmelidir. Sanal klinikler yıllardır 

başarılı bir şekilde çalışmaktadır (Browne ve ark., 2018; Evans ve ark., 

2018; Sultan ve ark., 2020) ancak COVID-19 pandemisinde yapılacak 

düzenlemeler ile kullanımı kolaylaştırılarak yaygınlaştırılmalıdır 

(Connor ve ark., 2020). 

Preoperatif tele-sağlık değerlendirmelerinde genel cerrahi için güncel 

bir kılavuz bulunmamakla birlikte literatür tüm cerrahi girişimlerde 

hastanın ameliyat sabahı cerrah tarafından değerlendirilmesi gerektiğini 

önermektedir (Asiri ve ark., 2020; Cerfolio ve ark., 2019; Schroeder ve 

ark., 2019). Tele-sağlıkta fiziksel muayenenin yapılamaması nedeniyle 

sınırlılıklar olsa da, hekime danışma için video konferans kullanımı 

oldukça yaygındır. 

Postoperatif dönemde tele-sağlık, hastalar ve cerrahlar için süreci 

kolaylaştıran yöntemler sunmaktadır. Akıllı telefonda çekilen videolar 

ve resimler ameliyat sonrası komplikasyonların tespiti ve hasta ve 

doktorlara zaman kazandırması açısından önemlidir. 2017'de yapılan 

bir çalışmada, apendektomiyi takiben (laparoskopik veya açık) 

ameliyat sonrası komplikasyonların erken tespiti için cep telefonu 
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resimleri kullanımının olumlu sonuçları bildirilmektedir (Schroeder, 

2019) . 

SONUÇ 

COVID-19'un cerrahi girişimler üzerine çok büyük etkisi olmuştur. Bu 

bölüm, uzman kuruluş ve topluluklar tarafından COVID-19 sürecindeki 

cerrahi girişimler ile ilgili yayınlanan en güncel kılavuzların kapsamlı 

bir analizi niteliğindedir. Pandemi dinamik bir süreç olduğu için bu 

kılavuzlar yayınlanan yeni çalışmalarla birlikte değişkenlik 

gösterebilmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünyada milyonlarca insanın enfekte olmasına ve çok fazla kişinin 

hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını, 11 Mart 2020 

tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul 

edilmiştir. Henüz bir tedavisi olmayan bu hastalık Dünya da ve 

ülkemizde milyarca insanın geçimini, sosyal hayatını, sağlığını 

bedenen ve ruhen olumsuz etkilemektedir (Ali ve Alharbi, 2020).  

Dünya, halk sağlığını tehdit eden ciddi boyutta birçok salgın yaşamıştır. 

2002 yılında 8098 vakadan 774 kişinin ölümüne neden olan SARS 

salgını, 2009 yılında 18.500 kişinin ölümüyle sonuçlanan H1N1 salgını, 

2012 yılında Orta Doğu da 2494 vakadan 858 kişinin ölümüne neden 

olan MERS salgını, 2014 yılında 28616 vakanın 11310 kişinin öldüğü 

Ebola salgını ve günümüzde COVID-19 salgını birer küresel sağlık 

sorunu olmaktadır. Ortaya çıkan bu bulaşıcı hastalıklar insan nüfusunu 

enfekte etmekte ve azaltmaktadır (Anjorin, 2020). 

1.COVID-19 ve PANDEMİ 

Kuru öksürük, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve solunum problemleri ile grip 

benzeri semptomlar gösteren vakalar ilk olarak Çin’in Wuhan 

şehrindeki pazar yerindeki personelin %66’sını kapsıyordu. Daha sonra 

hastalık hızla diğer şehirlere ve ülkelere yayılım göstermeye başladı 

(Yi-chi, ve ark., 2020).  

DSÖ’nün COVID-19 istatistiklerine göre; Dünya da toplam vaka sayısı 

141 milyon, vefat sayısı ise 3.01 milyon insandır. Türkiye de ise toplam 
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4.5 milyon vaka sayısı var iken, 37.329 kişi bu hastalık nedeniyle 

hayatını kaybetmiştir. Japonya, Kore Cumhuriyeti, Vietnam, Singapur, 

Malezya, Avustralya, Kamboçya, Filipinler, Tayland, Nepal, Hindistan, 

Sri Lanka, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Almanya, 

İtalya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Belçika, Finlandiya, 

İspanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 101 ülkede vakalar 

görülür iken, bu oran gittikçe artarak devam etmektedir (WHO, 2021a).  

Pandeminin seyrini belirleyen birçok faktör vardır. Bunlar: İnsanların 

bağışıklık kazanması, virüsün virülansı, enfektivitesi, ulaşım niteliği, 

risk etmenleri, ölüm oranı, asemptomatik ve hafif vakaların oranıdır 

(Şahin, 2020). İlk faktörler etkenin özellikleri ile ilgili olduğu için 

değiştirmek mümkün değildir. Salgınlarda enfeksiyon zincirini bir 

yerden kırmak temel yaklaşımdır. Salgın yönetiminin ilk basamağı 

salgını erken fark etmek ve gerekli önlemleri almaktadır. COVID-19 

pandemisinde de ilk olarak yapılması gereken insanların birbirleriyle 

temasını azaltarak hasta kişiden sağlıklı kişiye bulaşmasını azaltmak 

olmalıdır (Varol ve Tokuç, 2020). 

Salgın için esas belirleyici faktör ise, bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi 

sayısını gösteren “R0” değeridir. Yani virüsün bulaştığı bir kişinin, 

virüsün görülmediği bir ortamda bunu kaç kişiye bulaştıracağını 

gösterir. Hesaplama da virüsün kuluçka süresi, bulaşıcılık süresi, 

bulaşma yolu ve bulaşma biçimi de yer almaktadır. Salgın sırasında 

yayılma sayısı 1’in üzerinde ise enfekte kişi sayısı artar, eğer değer 1’in 

altında ise enfekte kişi sayısı azalır ve salgın durur (Rahman ve ark., 

2020; Metintaş, 2020). 2020 yılında DSÖ SARS-CoV-2’in yayılma 
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hızını 2-2.5 arasında hesaplar iken, Türkiye’de bu değer 1.56’dır (BBC 

Türkçe, 2020). Başarılı kontrol önlemleri veya artan sayıda toplum 

bağışıklığı ile bu oran 1’in altına düşebilir. Sokağa çıkma kısıtlamaları, 

sosyal mesafe ve izolasyon’un R0 üzerindeki etkisine bakılan 

çalışmalarda Çin’de sınır kontrolü ve karantina uygulaması sonucu R0 

değeri 2.92’den 1.4’e düşmüştür (Hossain ve ark., 2020). İran’da 4 hafta 

süren sosyal mesafe ve seyahat kısıtlamaları sonucu R0 oranı 2.38’den 

1.66’ya düşmüştür (Sahafizadeh, 2020). Toplumda yeterince büyük 

oranda bağışık birey bulunduğunda, diğer bireylerin bu hastalıktan 

dolaylı olarak korunmasını ifade eden sürü bağışıklığı da R0 oranını 

düşürmektedir. Sürü bağışıklığı oluşturma yeteneği, virüsle 

enfeksiyonun yeterli koruyucu bağışıklık oluşturduğu varsayımına 

dayanır. SARS-CoV-2 bağışıklığı oluşturmak için iki yol vardır. Bunlar 

toplu aşılama kampanyaları veya küresel popülasyonların zaman içinde 

virüsle doğal aşılanmasıdır (Randolph ve Barreiro, 2020). 

SARS-CoV-2 yayılmasının etkisini değerlendirmek için önemli bir 

diğer ölçü, vaka ölüm oranıdır.  Vaka ölüm oranı ülke başına test 

kapasitesindeki farklılıklar, bireylerin test aldığı seçim önyargısı ve 

ölümlerin resmi olarak COVID-19'a atfedilme şeklindeki farklılıklar 

nedeniyle belirsizdir. Ancak yaş ve komorbidite varlığında daha yüksek 

ölüm hızları görülmektedir (Randolph ve Barreiro, 2020; Metintaş, 

2020).  

SARS-CoV-2 sürü bağışıklığına ulaşmanın toplumsal maliyetini 

değerlendirmek için en uygun ölçü ise, enfeksiyon ölüm oranıdır. Tüm 

enfekte bireyler arasında belirli bir hastalığın neden olduğu ölüm oranı 
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olarak tanımlanır. Özellikle asemptomatik konakçılar veya hafif 

semptomları olan kişiler arasında bazı vakalar rapor edilmeyeceğinden, 

enfeksiyon ölüm oranı vaka ölüm oranından daha düşük olacaktır 

(Randolph ve Barreiro, 2020). 

2.COVID-19 BENZERİ BULAŞICI HASTALIKLAR 

SARS-CoV-2, sırasıyla 2002 ve 2012 yıllarında ortaya çıkan şiddetli 

akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu 

(MERS), ciddi solunum yolu hastalığı salgınlarına neden olan 

koronavirüs sınıfının bir üyesidir. SARS ve MERS, COVID-19'a 

benzer hastalıklardır, ancak daha yüksek vaka ölüm oranlarına sahiptir 

(DiMaio ve ark., 2020). SARS-CoV-2, SARS ile yaklaşık %79.5, 

MERS ile % 50 benzerlik göstermektedir, bu da SARS-CoV-2'nin 

SARS'a daha yakın olduğunu gösterir (Lu ve ark., 2020). 

Koronavirüsler (CoV)’ler pozitif olarak algılanan tek sarmallı RNA’dır. 

Koronavirüs familyasında yer alan 4 alt ailesinden; alfa CoV’ler ve beta 

CoV’ler yarasa ve kemirgenlerde, delta CoV’ler ve gama CoV’ler 

kökenlerini kuş türlerinden almaktadır (Anjorin, 2020). Yuvarlak 

çevresi çıkıntılarla sarılı olan virüsün ortalama çapı 60-140 nm’dır.  

SARS-CoV-2 S proteini, nükleoproteinler, poliproteinler ve membran 

proteinlerine sahiptir. Virüs yüzeyindeki çıkıntıları oluşturan S 

proteinleri hedef hücre membranına bağlanır, E proteini virüs 

toparlanmasında, N proteini ise hücre içi savunma sistemlerine karşı 

virüsün bütünlüğünü korumasını sağlar. S proteinin hücre yüzeyindeki 

anjiotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE-2) reseptörlerine bağlanması ile 
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virüsün yaşam siklusu başlar. Akciğer, bağırsak, böbrek ve kalp gibi 

birçok dokuda bulunan ACE-2 reseptörü ile virüsün hücre içine 

alınması sonucu renin-anjiotensin-aldosteron sistemini (RAS) 

etkileyerek anjiotensin II artışına neden olur. RAS mekanizması 

bozulması sonucu hastalarda inme, hipertansif kriz, ödem, 

hiperkoagülabiliteye neden olabilmektedir (Hasöksüz ve ark., 2020). 

Zoonotik kökenli olan virüs, enfekte hayvanın etinin insan tarafından 

tüketilmesi sonucu insana geçmektedir. İnsan dan insana enfekte 

bireyin öksürük, konuşma, hapşırma gibi etrafa saçtığı damlacık 

çekirdekleri ve kontamine yüzeylere dokunulmasından sonra kişinin 

kendi yüzüne gözlerine ağzına götürmesi sonucu bulaş olmaktadır 

(McArthur, 2020). Koronavirüsler zarflı virüs oldukları için dış ortama 

ve dezenfektanlara duyarlıdır. Virüs alüminyum, kağıt, ahşap, plastik 

ve cam gibi materyaller üzerinde 4-5 gün canlı kalmaktadır. Virüsün 

temas ile bulaş sağlaması için dokunma süresi ve nem oranı da önemli 

parametrelerdir. Normal koşullarda 10 sn.lik temas sonucu enfekte 

olunur iken, bu değişkenler eklendiği zaman süre 3 saniye’ye kadar 

düşmektedir (Aslan, 2020). Entübasyon gibi aerosol oluşturan 

işlemlerin ve 30 dakika süresince havalandırılmayan ortamlarda virüse 

maruz kalma durumunda da hastalık bulaşabilmektedir. Bu nedenle 

kapalı ortamların havalandırılması ve aerosol üreten işlemler sırasında 

N95 maske takımı gibi koruyucu önlemlerin alınması önemlidir 

(Klompas ve ark., 2020).  

SARS-CoV-2 kuluçka süresi 4-12 gündür. Semptomların başlangıcında 

yüksek viral bir yüke sahiptir, 5-6 gün sonra azalır. Soğuk algınlığı 
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benzeri solunum yolu enfeksiyonu ile başlayan hastalık yüksek ateş, kas 

ağrısı, ishal, zor nefes alma, öksürük gibi semptomlara neden 

olmaktadır. İmmunosüpresif kişilerde, ileri yaş ve komorbiditenin eşlik 

ettiği vakalarda hastalık daha ağır geçirilmekte zatüree, ağır solunum 

yolu yetmezliği, multipli organ yetmezliği ve ölüm ile 

karşılaşılmaktadır (Fung ve Liu, 2021).  

2.1. Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu- SARS Salgını 

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü (SARS-CoV) 2002 

yılında Güneydoğu Asya'da ortaya çıktı ve halk sağlığı müdahale 

stratejileriyle kontrol edilmeden önce hızla tüm dünyaya yayıldı (Peck 

ve ark., 2015). Beta coronavirüs grubunda yer alan SARS-CoV’un 

yarasa kaynaklı olduğu, SARS- CoV-2 ile %75- %80 benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir (Perlman, 2020). Damlacık yoluyla insandan 

insana bulaşan hastalık, 37 ülkeye yayılarak %50 oranında 65 yaş ve 

üzerini etkilemiştir (CDC, 2017). DSÖ’ye göre diğer yaş gruplarındaki 

ölüm oranları ise; 24 yaş altında %1, 25-44 yaş arasında %6, 45-64 yaş 

arasında %15 olarak bildirilmiştir (Kolifarhood ve ark., 2020). Enfekte 

hastaların %20-30’una mekanik ventilasyon desteği verilir iken, %10 

ölüm oranıdır (Paules ve ark., 2020). SARS virüsü’nün %2.3 mortalite 

oranına sahip COVID-19’na göre ölüm oranı daha yüksektir. Fakat R0 

oranı 2.0-2.5 oranı olan SARS-CoV-2’ye göre SARS virüsünün R0 

oranı 1.7-1.9 ile daha az yayılım göstermiştir (Petrosillo ve ark., 2020).  

SARS- CoV da SARS- CoV-2 gibi insan hücre içerisine girmek için 

anjiyotensin dönüştürücü enzim II’yi kullanmaktadır, MERS-CoV ise 
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konakçı hücrelere girmek için dipeptidil peptidaz 4’ü kullanmaktadır 

(Petrosillo ve ark., 2020).   

İnkübasyon süresi tahmini 2-10 gündür, hastalık 10. gününde en çok 

bulaştırıcılığa sahiptir. SARS ve MERS hastalarında görülen ateş, 

öksürük, nefes darlığı, zatüree, toraks tomografi de buzlu cam görümü 

SARS-CoV-2’ye benzer semptomlar görülmektedir (Huang ve ark., 

2020). Ayrıca SARS-CoV-2 ve SARS-CoV arasındaki yüksek virolojik 

benzerliğe rağmen, gastrointestinal semptomlar ve ishal SARS'ta çok 

daha yaygın görünmektedir (Petrosillo ve ark., 2020).  Hastaların % 

70’inde, kan veya mukus olmadan hacimli ve sulu olarak tanımlanan 

ishal görülmektedir (Skowronski ve ark., 2005). 

Virüs çeşitli dezenfektanlar veya 56 0C’ye kadar düşük ısı da 15 dakika 

bekletilmesi halinde etkisiz olmaktadır. Temas, damlacık ve aerosol 

yayılmasını azaltmak için enfeksiyon kontrol önlemleri, bulaşmanın 

azaltılmasında etkilidir (Skowronski ve ark., 2005). 

2.2. Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu- MERS Salgını 

Ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomları gösteren beta CoV 

grubunda yer alan MERS-CoV virüsü tüm yaşlarda görülebilen, 

insandan insana bulaşan bir enfeksiyondur. Suudi Arabistan’da Eylül 

2012’de görülen ilk vaka, 2018 yılına kadar 5 kıta ve 27 farklı ülkeye 

yayılım gösteren, viral kaynaklı bir solunum yolu hastalığıdır (Ay, 

2020). Develerin konakçı olduğu hastalıkta enfekte kişilerin %36’sına 

mekanik ventilasyon uygulanır iken, mortalite oranı %34- %50 

şeklindedir (Paules ve ark., 2020; WHO, 2019). Enfekte olan hastaların 
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çoğunda deve teması veya deve sütü tüketme öyküsü bulunur iken, 

ikincil vakalar ise hastaneler de sağlık personeli arasında nozokomiyal 

bulaş olarak görülmüştür (Petrosillo ve ark., 2020). 

MERS de inkübasyon süresi 3-5 günden 10-14 günde kadar 

uzayabilmektedir. Bu nedenle hastada belirtiler ortaya çıkmadan 14 

güne kadar bulaştırıcılığı vardır. İnsandan insana yakın temas ile 

bulaşan hastalık, enfekte kişilerin kontamine ettiği materyallere sağlıklı 

bir kişinin dokunup ağız, burun, gözlerine sürmesi ile de bulaşabilir. 

Fakat MERS-CoV daha yüksek bir mortaliteye, düşük bir bulaşıcılığa 

sahiptir. Bunun nedeni daha sık hastaneye yatış gerektirmesi, 

enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltması ve nozokomiyal 

bulaşmayı artırması ile   COVID-19 ve SARS'tan daha ciddi bir klinik 

tabloya neden olmaktadır (Chen, 2020). 

Hastanın klinik tablosunda SARS-CoV-2 ve SARS’a göre daha sık akut 

distress sendromu görülmektedir. Yaşlı, immunosupresif kişiler, 

kanser, kronik akciğer hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar ve 

sigara içenlerde daha şiddetli görülmekte, invaziv yaşam desteği 

ihtiyacı daha da artmaktadır. Akut böbrek hasarı komplikasyonu ise 

daha çok MERS’e özgü bir sorun olarak görünmektedir (Petrosillo ve 

ark., 2020).  

MERS enfeksiyonları asemptomatik ya da hafif solunum 

semptomlarından şiddetli akut solunum yolu hastalığı ve ölüme kadar 

uzanabilir. En önemli belirtileri; öksürük, nefes darlığı, ishal, bulantı, 

kusma ve ateştir (WHO, 2019).  
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SARS gibi eller sık sık yıkanmalı, alkol bazlı dezenfaktanlar 

kullanılmalıdır, Çiğ ve az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden 

kaçınılmalı, pişirme ve pastörizasyon yoluyla işlenen hayvansal ürünler 

kullanılmalıdır (WHO, 2019). Hac ve umre ibadeti sırasında MERS 

enfeksiyonu hacılarda hiç bildirilmemiştir. Fakat risk düşük olmakla 

birlikte bulaş riski göz ardı edilmemeli ve hac umre ziyareti yapanlar 

koruyucu önlemlere dikkat etmelidir. Üst solunum yolu 

enfeksiyonlarından korunmalı, soğuk su içilmemeli, klimalardan uzak 

durulmalıdır. Kalabalık ortamlarda (tavaf, şeytan taşlama gibi) mutlaka 

cerrahi maske takılmalı, hayvanlarla temastan kaçınılmalı ve sık sık el 

yıkanmalıdır (HSGM, 2019). 

3. BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA 

Salgınlar ile mücadelede en etkili stratejiler, hastalıkların etkenine göre 

değişmekle birlikte hastalık kaynağının bulunması, izolasyon, 

karantina, aşılama ve erken tanı, takip ve tedavinin yeri çok önemlidir. 

Salgın kontrolünde baskılama ve azaltma stratejisi önerilmektedir. 

Baskılama stratejisinde R0 değerini 1’in altına düşürerek insandan 

insana bulaştırıcılığı azaltmak gerekir. Bunu yerine getirmek için 

alınacak önlemler içinde karantina yeterince etkili olamayacaktır. 

Ayrıca toplumsal hijyen kurallarına uyulması, sağlıklı su ve 

kanalizasyon sistemlerinin sağlanması, sağlıklı ve yeterli beslenme, 

bağışıklama, erken tanı, tedavi ve takip gibi her düzeyde koruyucu 

önlemler de yapılmalıdır (Anjorin, 2020, Yi-Chi ve ark., 2020).  
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Azaltma stratejisinde ise enfekte hastalar erken tanı konularak izole 

edilmesi, tedavi ve takip, seyahatlerin sınırlandırılması, işyerlerinin 

kapatılması, toplantıların engellenmesi gibi önlemleri kapsamaktadır 

(Ferguson ve ark., 2020).  

Dünya Sağlık Örgütü COVID-19’a karşı beş ana kişisel koruyucu 

önlem önermektedir. Bunlar; Ellerinizi sık yıkayın, sosyal mesafeyi 

koruyun, gözlere, buruna ve ağıza dokunmaktan kaçının, elinize 

hapşırmayın öksürmeyin, kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde 

kalınmasıdır (WHO, 2020). Japonya’da 2400 kişiye WHO’nun 

önerdiği kişisel koruyucu önlemlerin uygulama durumuna bakılmıştır. 

Bu çalışmaya göre; kişisel koruyucu önlemlerinin yaygınlığı yaklaşık% 

60-85, en düşük uygulanan göze, buruna ve ağıza dokunma olarak 

bulunmuştur (Mashida ve ark., 2020). 

Hastalık damlacık yolu ile bulaştığı için maske takılması, mesafenin 

korunması ve el yıkama önemlidir. El temizliği sabun ile sağlanamadığı 

durumlarda %60’lık alkol içeren dezenfektanlar kullanılmalıdır. Eller 

yıkanmadan burun, ağız, gözlere temas edilmemelidir. Sık kullanılan 

yüzeyler sık sık temizlenmeli, kapalı alanlar havalandırılmalıdır 

(Anjorin, 2020). Sağlıklı ve güvenilir gıdalar ile beslenilmeli, çiğ sebze 

ve meyveler iyice yıkanmalı, hayvansal ürünler pastörize edilmeden 

tüketilmemeli, iyi pişmemiş ya da çiğ et tüketilmemeli, bol sıvı 

alınmalıdır. 

Giysiler, yatak çarşafları, havlular çamaşır suyu ve su ya da çamaşır 

makinesinde çamaşır deterjanı ile 60-90 0C yıkanmalıdır (Güner ve ark., 
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2020). Bu virüs 22-250C’de canlı olmayan yüzeylerde %40-50 oranında 

hayatta kalmaktadır. Bu nedenle enfekte kişilere ait eşyalara 

dokunulmamalı, tek kullanımlık malzemeler kullanılarak tıbbi atık 

imha yönergelerine göre dezenfeksiyon yapılmalıdır (Ağalar ve Engin, 

2020). 

Bulaşıcı hastalığın yayılmasını yönetiminde kişisel koruyucu 

önlemlerin uygulanması anahtar olsa da aşılama da COVID-19'a karşı 

kilit bir koruyucu önlem olabilir. COVID-19 aşısının aşı kabul 

edilebilirliği ve etkileri üzerine yeterli düzeyde henüz veriler 

bulunmamaktadır. Bu alanda çalışmalar hala devam etmektedir 

(Machida ve ark., 2021). 
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GİRİŞ 

COVID-19, dünyada ve ülkemizde ekonomi, sağlık, ticaret ve birçok 

alanda ciddi şekilde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Pandemi sürecinin 

ne kadar süreceği tahmin edilemezken, bu sürecin yarattığı ve 

yaratacağı etkiler tüm dünya ülkelerindeki özelliklede sağlık 

sistemlerini olumsuz etkilemektedir. Dünya bu salgınla mücadele 

etmeye çalışırken virüsün 10 kat daha yayılım hızına sahip varyantları 

olduğu bildirilmiştir. Bu virüs başlangıç olarak solunum sisteminde 

ortaya çıkmasına rağmen solunum sistemi de dahil diğer sistemler 

üzerinde de uzun dönemli etkileri tartışılmaktadır.  

Vücut sistemleri içerisinde solunum sisteminden sonra en fazla etkinin 

üreme sistemi üzerinde olduğu ve son dönemdeki çalışmalarla bu 

noktaya dikkat çekilmektedir. Yalnız virüsün uzun dönem etkileri de 

yarattığı tahribat nedeniyle tahmin edilmektedir. 

Üreme sağlığı temel insan hakları içerinde olup, genellikle kadınlarda 

mağduriyet yaşanan bir durum olmaktadır. COVID-19 etkeni cinsiyet 

bakımından en çok erkekleri etkilemektedir. Bu süreçte üreme sağlığı 

problemleri hem kadın hem de erkeklerde ortaya çıkmasına rağmen 

kadınlarda erkeklere oranla daha fazla üreme sitemini etkilemektedir.  

Bunun nedeni kadınların gebelik, doğum gibi üreme sağlığı ile ilgili 

durumları yaşamasıdır. Diğer bir taraftan ise dolaylı olarak da kadınlar 

pandemi sürecinde daha çok bakım verici olarak çalıştıkları için virüse 

yakalanma ihtimalini de artırmaktadır.  
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COVID-19 hastalığı her iki cinsiyet üzerinde üreme sağlığında 

olumsuzluklar getirse de bu durum halen tam olarak ifade 

edilememiştir. Geçmişteki benzer virüslerin yarattığı etki göz önüne 

alınmakta ve de ACE2 enzimin COVID-19 ile ilişkisi tespit edilerek 

çıkarımlarda bulunulmaktadır. Aynı zamanda ACE2 enzimi vücutta 

birçok organ ve sistemlerde görev almaktadır. Bu enzim kadın ve erkek 

üreme organlarında yer aldığı vurgulanmakta, ayrıca bu alanda 

deneysel çalışmalarla kanıtlanması gerektiği savunulmaktadır.   

Bu kitapta hem kadın hem de erkek üreme sağlığının COVID-19 ile 

ilişkisi, COVID-19’da kadın ve erkekte yardımcı üreme teknikleri ve 

aynı zamanda bu süreçte yaşanılan üreme ile ilgili problemlerden 

bahsedilmektedir. 

1. COVID-19 ve Kadın Üreme Sağlığı  

Salgınla beraber yaşamın her alanında kısıtlamalara neden olmuş, 

insanları ve hatta devletleri zorlu bir mücadele ile karşı karşıya 

bırakmıştır. Salgın bir stresör görevi görmekte ve kadın üreme 

sisteminde istenilmeyen etkiler ortaya çıkarmıştır. Stres kadın edeninde 

hipofiz-hipotalamus-over ilişkisini sekteye uğratmaktadır. Dolayısıyla 

menstruasyon siklusunda ameneroye ve premenstrual semptomlarda 

artış olduğu bildirilmektedir. Buna ek olarak salgında kısıtlamalar 

nedeniyle ev içinde fazla zaman harcanması yeme alışkanlıklarında 

değişiklik yapmasıyla beraber menstruasyonda olumsuz sonuçlar 

yapabilmektedir.   
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Eylül 2020 tarihinde hamile, emziren ve patolojik amenore olan 

durumlar hariç tutularak 1031 kadınla yapılan bir anket çalışmasına 

göre; pandemi döneminin yarattığı stresle beraber amenore ya da 

premenstrual rahatsızlıklarda artış olduğunu bildirmiştir (Phelan ve 

ark., 2021). Yaşanılan bu sorunlar pandemi sürecinde kısa vadeli ortaya 

çıkabilen sorunlardır.  

COVID-19’un en bilindik hasarı solunum sistemi üzerine olsa da diğer 

organ ve sistemler üzerinde de olumsuz sonuçlar verdiği yapılan 

araştırmalarla ortaya koyulmaya başlanmıştır (Yurt ve Saygın, 2020).  

En son edinilen bilgiler ışığında COVID-19’un üreme sistemine etki 

etmesi ACE2 enziminden dolayı olduğu saptanmıştır (Sharma ve ark., 

2021b).  

ACE enzimi kalp, damar ve böbreklerde rol oynayan enzimdir. Bu 

enzim kalp-damar hastalıklarında damarların daralmasına ve oksidatif 

streste etkisi olan anjiotensin-II’ nin (Ang-II) üretilmesinde rol oynayan 

asıl enzimdir. ACE2 (Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2) ise Ang-

II’nin etksini azaltarak oksidatif stresin oluşturduğu doku, organ ve 

kalp-damar hasarına karşı koruyuculuk sağlamaktadır (Yurt ve Saygın, 

2020; Seymen, 2020).   

ACE2 enzimi kadınlarda overlerde folikülün olgunlaşmasında rol 

oynayarak ovülasyon üzerinde etkilidir. Ayrıca Ang II’nin 

endometriyumun fonksiyonunu ve siklusun düzenlenmesinde görev 

almaktadır (Sharma ve ark., 2021a; Yurt ve Saygın, 2020). COVID-19 

etkeniniACE2 enziminin aktivitesini azaltarak kadın üreme sistemi 
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üzerinde de olumsuz etkiler yapacağı tahmin edilmektedir (Sharma ve 

ark., 2021a). COVID-19 enfeksiyonu kadın doğurganlığı üzerinde over 

fonksiyonlarını etkileyip, oosit kalitesini düşürmekte bunun sonucunda 

da infertilite veya abortuslara neden olabilmektedir. Fallop tüplerine 

etkisi ise henüz çalışmalarla kanıtlanmamıştır (Li ve ark., 2020).  

Dünya sağlık örgütü; tüm insanların şiddetle karşı karşıya kalmadan, 

zorlamadan ve ayrımcılık yapılmadan en yüksek standartlarda cinsel 

sağlık/üreme sağlığına ulaşma hakkı olduğunu vurgulamıştır (Yılmaz, 

2020).  

COVID-19 salgınında cinsel ve üreme sağlığı üzerindeki etkisini 

tanımlamak için yalnızca sınırlı bilimsel kanıt mevcuttur. Pandemide 

sağlık çalışanlarının salgınla mücadele için mevcut çalışma 

alanlarından alınması bu hizmetlerin düzenli sunumunda kesintilere 

neden olmuş olabilir (Tang ve ark., 2020). Bu duruma ek olarak 

gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde salgın nedeniyle halk sağlığı 

harcamalarında dengesizlik olduğu bildirilmiştir. Örneğin; Belçika’nın 

Valon ve Brüksel bölgelerinde tüm aile planlaması merkezleri açık 

gözükmesine rağmen buralara yapılan ziyaretlerde %80 oranında düşüş 

olduğu, bu merkezlerdeki sağlık personel sayısında azalma 

(karantinada-hasta ya da başka yerlere görevlendirilmiş) olduğu 

belirtilmektedir (Yılmaz, 2020).  

Geçmişte yaşanılan ebola sırasında aile planlaması, doğum öncesi 

bakım ve kurumsal doğumların kullanımının azaldığı ve 6 ay boyunca 

salgın öncesi seviyelere tam olarak düzelmediğine dair kanıtlar vardır. 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II | 67 

 

Günümüz salgını için de ulusal ve il sağlık otoriteleri tarafından 

gebelerin doğum hizmetlerine erişimini korumak için Şubat 2020'nin 

başlarında yayınlanmış öneriler bulunmaktadır. Doğum öncesi ve 

sonrası kontroller, güvenli kürtaj, doğum kontrolü, HIV / AIDS ve 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar dahil olmak üzere temel cinsel sağlık 

ve üreme sağlığı hizmetleridir (Tang ve ark., 2020).  

Salgın sürecinde sosyal izolasyon önlemlerinden dolayı aile planlaması 

hizmetlerine ulaşılamamasından kaynaklı olarak istenmeyen 

gebeliklerin olması, güvenli kürtaj hizmetlerinden yararlanılamama ya 

da yeterli doğum öncesi bakım alamama durumların sonucunda ise anne 

ve bebek ölüm oranlarında artış olması beklenmektedir (Yılmaz, 2020).  

COVID-19’un etkilediği bir diğer durum kürtajlara yöneliktir. 

Özelliklede kürtaj hizmetinin bulunmadığı yerde yaşayan kadınlar için 

yolculuk durumunu da üzerine eklersek pandemi risklerini 

artırmaktadır. Bu durum üreme/cinsel sağlığı olumsuz etkileyen bir 

diğer faktördür (Jones ve ark., 2020). 

 COVID-19 salgını sırasında güvenli kürtaj bakımı sağlamak yeni 

zorluklar yaratmaktadır. Bazı kliniklerin kapasitesinin sınırlı olması 

personelin enfekte, karantinaya alınmış veya evde çocuklarla kalmak 

zorunda olduğu için hasta güvenliğini sağlamada bilerek hasta 

kabulünü azaltma kararları alınmıştır. Ancak kürtaj yasakları, COVID-

19’un azaltılmasına yönelik kanıtlara dayanmamaktadır. Mevcut tıbbi 

ve halk sağlığı rehberliğine de aykırıdır. Gerçektende, kürtaj isteyen ve 
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buna ihtiyaç duyan gebeleri reddederek onları daha büyük risk altına 

sokabilir (Jones ve ark., 2020). 

COVID-19’da cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili diğer bir eşitsizlik 

durumu da ırk /etnik köken, yaş, cinsel yönelim, engellilik durumu ve 

göçmenlik durumu gibi diğer faktörler de pandeminin muhtemelen 

sağlık hizmetleri sunumunda ve erişiminde sorunların 

şiddetlendirmesine katkıda bulunmaktadır (Bruno ve ark., 2021).   

Son olarak, hükümetler ve sağlık sistemleri, hasta ve personelin 

COVID-19 temasını önlemede kaynakları bu alanda korurken sağlık 

eşitsizliklerinde artışı göz önünde bulundurmalıdır. Özellikle kadın 

sağlığı ile ilgili bu tür politikaların örnekleri arasında doğum eylemi ve 

doğuma izin verilen ziyaretçi sayısının hatta doğum sonrası ve 

yenidoğan yoğun bakım ünitelerini azaltan hastanelerin olması, 

doğumda destek sağlayacak yakınının reddedilmesi ve yüz yüze 

emzirme desteğinin azaltılması söylenebilir. Doğum sırasında destek, 

daha düşük sezaryen oranları, daha yüksek 5 dakikalık Apgar skorları 

ve artan hasta memnuniyeti ile ilişkilendirilmiştir, ancak desteği azaltan 

politikalar bu eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir (Bruno ve ark., 

2021).   

2. COVID-19 ve Erkek Üreme Sağlığı  

Günümüz acil halk sağlığı problemi olarak görülen COVID-19’un çok 

yüksek bulaşıcılığı, büyük ölçüde hızlı topluluk geçişine, yüksek 

virülansına ve sürekli yüzey canlılığına bağlanarak yayılım 

yapmaktadır. Yeni evrimleşen virüs, normal mevsimsellere göre 
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tahminen 10-15 kat daha fazla ölüm oranına sahiptir (Younis ve ark., 

2020). Bu durum virüsün patofizyolojisini incelenmeye muhtaç 

olduğunu göstermektedir. Vakaların cinsiyetine bakıldığında ise erkek 

hastaların enfeksiyona yakalanması, morbidite ve mortalite oranlarının 

kadınlara kıyasla daha fazla olmasından dolayı dikkatler erkek genetik 

yatkınlığın araştırılmasına kaymıştır (Eisenberg, 2020).  

COVID-19’un hücreye girişinin ana yolu anjiyotensin dönüştürücü 

enzim 2'ye (ACE2) bağlanarak vücutta birçok sistem ve organlara zarar 

vermektedir. ACE2 enzimi erkek üreme sisteminde testislerde leyding 

hücrelerinde, prostat bezinde, olduğu tespit edilmiştir (Eisenberg, 2020; 

Kaya ve ark., 2020). Bu yüzden COVID-19 enfeksiyonunun 

spermatogenezide olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır (Eisenberg, 

2020; Morelli ve ark., 2021).   

COVID-19’un testislerde enfeksiyon ve olası cinsel yolla bulaşma 

konusunda endişeler ortaya çıkmıştır (Morelli ve ark., 2021). 

Dolayısıyla androjenlerin etkilenmesiyle erkeklerde daha fazla 

hastalığın görüldüğü şeklinde yorumlanmaktadır (Kaya ve ark., 2020).   

SARS-CoV-2 virüsünün RNA’sı da kanda, idrarda, yüz-anal 

sürüntülerde meni ve vajinal sekresyonda tespit edilmiştir, bu da diğer 

potansiyel bulaşma yollarını düşündürmektedir. Enfekte olanların 

%80'inin hafif semptomları olduğu veya asemptomatik olduğu 

düşünüldüğünde, en azından karantina sırasında bazı önlemler alınması 

tavsiye edilmektedir. Ayrıca orta dereceli enfeksiyonu olan ve hafif 

belirtiler gösteren erkekler karşılaştırıldığında sperm kalitesinde 
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istatistiksel olarak önemli bir bozulma (sperm konsantrasyonu, ejakülat 

başına toplam sperm sayısı, toplam progresif hareketlilik sayısı ve 

toplam hareketlilik sayısı) olduğu bildirilmiştir. COVID-19 

hastalarında seks hormonlarının anormal salgılandığı belirtilmiş ve 

üreme fonksiyonlarının değerlendirilmesinin yapılmasını öne 

sürülmüştür (Morelli ve ark., 2021). 

Erkek doğurganlığını etkileyebilecek COVID-19 salgınının bir başka 

endişesi de ateştir. Vücut ısısında özellikle ateşin yüksek ve sürekli 

olması nedeniyle testis sıcaklığının yükselmesine, bu da 

spermatogenezde bozulmaya yol açacağı şeklinde kabul edilmektedir 

(Younis ve ark., 2020; Youssef ve Abdelhak, 2020). 

İnfertil erkeklerde sperm üretimi ve niteliği anlamında problemler 

olmaktadır. COVID-19’da sperm üretiminde problemler yarattığı için 

infertil erkeklerin ileride fertilizasyon tedavisi alırken bu noktalara göre 

tedavisi planlanmalıdır. Yine COVID-19 enfeksiyon geçiren erkeklerin 

sperm bankasına baş vurduğunda gelecekte sperm bankacılığı ve 

güvenliği de problem olarak karşımıza çıkabilecek bir diğer durumdur 

(Younis ve ark., 2020). 

Pandemi nedeniyle kısıtlamaların artması, okulların kapanması ve artan 

işsizlikle birlikte cinsiyet rollerini hızla değiştirmiştir.  Dünyanın dört 

bir yanında, evden tam zamanlı çalışan birçok baba şimdilerde ise 

konferans görüşmeleriyle çocuk bakımı ile uğraştığı bildirilmiştir 

(Betron ve ark., 2020).  
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Kadınlar hem sağlık iş gününü oluşturup hem de çoğu bakım işlerini 

yürütmektedir. Ev içi şiddetin arttığını belirten pandemi raporlarında 

kadınların sağlığına ve refahına yönelik COVID-19 ile ilgili tehditleri 

ele almaya erkeklerin de dahil edilmesi gerektiğini bildirmektedir. 

Örneğin Ruanda’da çatışmanın hafifletilmesi ve çiftlerin iletişim 

becerileri geliştirmenin eş ve aile şiddetini önlediği, ebeveynlik 

becerilerini geliştirdiği kanıtlanmıştır. Bu strateji aileler için hızla 

uyarlanabilir (Betron ve ark., 2020).  

Çevrimiçi tartışma forumları ve şiddeti önleme medyası aracılığıyla 

eleştirel düşünme gibi etkinlikleri entegre ederek erkekler ve erkek 

çocuklar arasında sağlıklı, şiddet içermeyen davranışları teşvik etmede 

önemli bir rol oynayabilecek ve herkesin yararına olacak şekilde 

erkekleri ve erkek çocuklarını dahil etmek için bir fırsattır. COVID-19 

müdahalesinde cinsiyet üzerine stratejik bir odaklanma, pandeminin 

etkilerini hafifletmesine yardımcı olacaktır (Betron ve ark., 2020).  

3. COVID-19 ve Yardımcı Üreme Teknikleri 

COVID-19 enfeksiyonunun yayılımını engellemek için çok fazla tedbir 

kararları alınmıştır. Bu kararların biride yardımcı üreme tekniklerinin 

ertelenmesi yönündedir (Younis ve ark., 2020).  

Pandemi süreci ekonomik çöküşü beraberinde getirmiş, beraberinde 

işsizlik oranında zirve yapmış ve doğum oranında düşüş meydana 

gelmiştir. Pek çok çift; beslenme, eğitim ve refahları ile ilgili maliyetler 

nedeniyle ekonomik bağlamda çocuk sahibi olamayacak durumdadır. 

Buda birçok doğurgan çiftin ekonomik nedenlerle ebeveynliği 
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ertelemeye karar verdiğini göstermektedir. Diğer bir taraftan ise 

çiftlerin infertilite tedavisine ulaşamamalarıdır (Trincihant ve ark., 

2020). 

İnfertilite tedavisinde kadın yaşı en önemli bağımsız değişkendir. Yaş 

ilerledikçe biyolojik olarak ovum rezervi azalmaktadır. Bu da tedavinin 

başarısını etkilemektedir. COVID-19’un hem erkeklerin hem de 

kadınların üreme potansiyelindeki engellerle ilişkilendiren tam bir kanıt 

olmamasına rağmen, küresel infertilite sorununda kısa ve orta vadeli 

artışlarla bir bağlantısı olabilir. Bu salgın dünya çapında milyonlarca 

hayatı tehdit ederken, ekonomik problemleri oluşturması sonucunda 

kısa ve orta vadeli doğum oranlarını azaltarak uluslararası düzeyde 

ülkelerin demografik yapısını tehlikeye atmaktadır (Trincihant ve ark., 

2020).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), infertiliteyi küresel bir sağlık sorunu 

olarak kabul etmiş, tüm çiftlerin ve bireylerin temel haklarının 

tanınmasına dayandığından kendi başına üreme haklarını da tehdit 

ettiğini vurgulamaktadır. Çiftlerin ya da bireylerin çocuklarının 

sayısına, aralıklarına ve zamanlamasına özgürce ve sorumlu bir şekilde 

karar vermeyi, bunu yapacak bilgi ve araçlara sahip olmayı ve en 

yüksek üreme sağlığı standardına ulaşma hakkına sahiptir. Bu nedenle, 

pandemiyi takip edecek ekonomik etkinin, ideal gebe kalma zamanını 

erteleyerek, çiftlerin arzu edilen aile planlaması üzerinde baskı 

oluşturacağı öngörülmektir. Dolayısıyla hükümetler, önümüzdeki 

ekonomik durgunluk döneminde birçok çiftin karşılaşabileceği yükü 

hafifletmek ve istenmeyen gebeliklere yönelik uygun önlemler 
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almalıdır. Bunun için aileler ve çocuklar için mali destek veya sağlık ve 

barınma gibi diğer sosyal alanlarda ailelere destek yardımları 

planlanmalıdır (Trincihant ve ark., 2020). 

In vitro fertilizasyon (IVF) döngülerinin durdurulması, COVID-19 

pandemisiyle başa çıkmak için personel ve kaynakların yeniden tahsis 

edilmesini sağlamak için sağlık hizmeti sunumunun radikal 

dönüşümünün bir parçası olmuştur (Smith ve ark., 2020).  

Yardımcı üreme teknolojisi, ekonomik durgunluğun doğurganlık 

üzerindeki etkisinin hafifletilmesine de katkıda bulunabilir. Örneğin, 

fertilitenin elektif olarak korunması, bireylerin üreme haklarını 

korumaya yönelik; over rezervini ve oosit kalitesini tehdit eden yaş 

faktörünün üstesinden gelmede bir seçenek olarak kabul edilebilir. 

Benzer şekilde, embriyo kriyoprezervasyonu da çocuk doğurmayı 

ertelemek için bir seçenek olabilir (Trincihant ve ark., 2020). 

ABD’de; IVF planlamasını yaş ve tedavi durumuna göre 1 aylık, 3 aylık 

ve 6 aylık kapatma uygulanmıştır. ABD’de yapılan bu kararla ilgili bir 

çalışma yapılmış; IVF tedavisinin 1 aylığına bile kesilmesinin 

hastaların yaşındaki artış nedeniyle 369 kadının daha az canlı doğum 

yapmasına neden olabileceğini göstermiştir (Smith ve ark., 2020). 

İnfertil çiftler arasında yeni koronavirüs salgını sırasında yardımcı 

üreme teknolojileri tedavisine devam etme konusundaki tutumun 

değerlendirilmesi yapılan bir araştırmada; birinci sırada fetüse bulaşma 

korkusu yer almış, her şeye rağmen tedaviye devam etme ve başlama 

eğilimin yüksek olduğu ve bireylerin COVID-19 enfeksiyonuna 
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yakalanma korkusunun yer aldığı tespit edilmiştir. Bu elde edilen 

verilere göre hastaların COVID-19 hakkındaki bilgilerinin ve tedavi 

ekibine olan güveninin infertilite tedavisinin seçilmesi ve 

sürdürülmesinde etkili bir rol oynadığını göstermiştir (Peivandi, 2020).   

Arjantin Sağlık Bakanlığı ulusal düzeyde COVID-19 sürecinde risk 

değerlendirmesi ve güvenlik yönetimi hakkında kılavuz oluşturmuştur. 

IVF tedavisi merkezlerinin yeniden açılmasını, tüm sağlık 

çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve öğretim sorumluluğu ile yeni bir 

organizasyon kültürü geliştirmesini önermiştir (Alaluf, 2020).  

COVID-19’la beraber teletıp uygulaması yaygınlaşmaya başlamışına 

neden olmuştur. Özellikle bu durum hastanın ev ortamında takip, tedavi 

ve muayene yöntemleri ile hizmet verilmesi amaçlanmıştır. Teletıp 

mevcut şartlarda tam olarak oturmasa da IVF yöntemi içinde hastanın 

takip, değerlendirilmesi ve psikolojik desteğin verilmesinde 

yararlanılması sağlanabilir (Ulustal ve Blackmon, 2020).   

Çinko eksikliğinin viral solunum yolu enfeksiyonlarına daha kötü 

sonuçlar oluşturması arasında bir ilişki olduğu vurgulanmaktadır. Bu 

nedenle çinko, tek başına bir müdahale olarak veya COVID-19 

enfeksiyonunun profilaksisi ve tedavisinde diğer besinler ile birlikte 

kullanılan bir besin takviyesi olarak denenmektedir (Sethuram ve ark., 

2021).  

Çinkonun hücre hasarını önlemedeki iyi belgelenmiş rolleri ve anti-

viral özellikleri, çinkonun COVID-19 yönetimindeki potansiyel rolünü 

açıklamada yardımcıdır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda çinkonun 
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kadın ve erkek üreme sistemi üzerindeki etkisi olup, tablo 1’de 

gösterilmiştir. COVID-19 klinik deneylerinde daha yüksek dozlarda 

çinko kullanılmış olsada, sağlam veriler elde edene kadar tüm 

yetişkinlerde, maksimum 50 mg/gün ile desteklenmesi önerilmektedir 

(Sethuram ve ark., 2021). 

Tablo 1. Erkek ve Kadın Üreme Sisteminde Çinkonun İşlevleri 

Çinkonun Erkek üreme 

sistemine etkisi 

Çinkonun kadın üreme sistemine 

etkisi 

Sperm kalitesi ve sayısını artırır. 
Cinsel olgunlaşmaya katkısı vardır. 

Kemoterapiye bağlı testis hasarına 

karşı koruma sağlar. 

Meme ve cinsel organın gelişimi 

üzerine etkilidir. 

Varikoselektomi sonrası spermi 

önemli ölçüde iyileştirir.  

Oosit olgunlaşmasını sağlar. 

Testesteron sentezini sağlar. 
Gebeliğin idame etmesini sağlar. 

Testis gelişimini sağlar. 
Fetal büyümeye katkısı vardır 

(eksikliğinde IUGG). 

 

Doğum sonrası bağışıklık ve ruhsal 

sistem üzerinde etkileri vardır. 

(Sethuram ve ark., 2021). 

Mart 2020'de SARS CoV-2 virüs enfeksiyonunun ilk gelişiyle, 

Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), hastalığın oldukça bulaşıcı 
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doğasını ve gebeliklerle ilişkili potansiyel komplikasyonlarını kaydetti 

ve tüm yeni tedavi döngülerinin askıya alınmasını tavsiye ederek 

embriyo transferlerinin durdurulmasını önermektedir (Sethuram ve 

ark., 2021).  

IVF tedavisindeki insan embriyoları COVID-19 veya diğer 

koronavirüslerden etkilenmesi durumu henüz bilinmemektedir (Colaco 

ve ark., 2020); ASRM, 2020). Colaco ve ark. (2020) araştırmasında, 

insan embriyolarının gelişmesinde rol oynayan birçok hücrenin 

koronavirüs reseptörlerini gösterdiği ayrıca virüslerin hücreye giriş ve 

kopyalama mekanizması yaptığı bildirilmiştir. Bu yüzden COVID-19 

pozitif olan kadınlarda gebelikten kaçınılması gerektiğini belirtmiştir 

(Öçal ve ark., 2020; TSRM ve Klinik Embriyoloji Derneği, 2020; 

ASRM, 2020). Dolayısıyla pozitif ve in vitro fertilizasyon tedavi 

programında olan hastalarda tedavinin iptal edilmesi gerektiğini 

bildirmiştir (Yılmaz ve Tekin, 2020; ASRM, 2020).  

ASRM’nin 23 Mart 2021’de yayınlanan klavuzda ise gebelerde ve in 

vitro fertilizasyon tedavisi görenlerde aşılama yapılmasında hiçbir 

sakıncanın olmadığını belirtmektedir. Sadece oosit toplama, embriyo 

transferi ve intrauterin dölleme dahil olmak üzere elektif cerrahi veya 

ayakta tedavi prosedürleri planlanan hastalara, prosedürlerinden en az 

üç gün önce ve üç gün sonra COVID-19 aşılanmasından kaçınılmalıdır. 

Bunun nedeni ise; aslında aşının güvenli olmadığı değil, hastanın 

ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası izlemeyi etkileyebileceği içindir. 

Aşının olası yan etkileri düşünüldüğünde görülen belirtiler aşı mı yoksa 

cerrahi işlemin etkisi olduğunu ayırt etmede kullanılmasındandır. 
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Özelliklede bu tedavi programına katılan ya da katılmayı 

planlayanlarda aşılamanın zamanlanması planlanmalıdır (ASRM, 

2021).  

SONUÇ 

COVID-19’un yapılan çalışmalar ve virüsün enzimlerle olan ilişkisi 

incelenerek her iki cinsiyette de üreme sistemine ait problemler 

oluşturabilmektedir. Zaten birçok ülke pandemi öncesinde cinsel/üreme 

sağlığı hakkında yeterince yürütemedikleri politikalarının olduğunu ve 

bu süreçte bu problemlerin üstesinden gelmek için bir fırsat olduğu 

vurgulanmıştır. Vakaların durumunda ise erkeklerde daha fazla 

morbidite ve mortalite olduğu tespit edilmiştir. He iki cinsiyette de 

üreme üzerinde infertilite problemi doğuracağı bildirilmektedir. 

İnfertilite tedavisi alan ya da alacak olan bireylerde işlemler sırasında 

ve sonrasında ateş olma ihtimalinden dolayı COVID-19 aşısını 

belirtilen zamanlarda yapılması ön görülmektedir. ACE2 enzimin 

gizemi çözüldükçe gelecekteki çalışmalara da katkı bulunacaktır. 
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GİRİŞ 

Solunum sistemini etkileyen ve hızlı yayılım gösteren COVID-19 tüm 

dünyayı kısa sürede etkisi altına almıştır. Virüsün kendisine etki eden 

bir ilacın olmaması ve mortalite etkisinin yüksek olması hastalığın 

yarattığı etkiyi artırmıştır. Özellikle solunum sistemi üzerinde etki 

yaratmakta ve de bu sisteme ait belirtiler meydana gelmektedir. 

Hastalık hafif, şiddetli ya da asemptomatik olarak seyretmektedir.  

Gebelerde diğer gruplara nazaran etkisi tam olarak belirlenememiştir. 

Gebeliğin yarattığı fizyolojik ve hormonal etkilerin enfeksiyonlara 

yatkınlığı artırması, gebelerin gebe olmayanlara kıyasla daha hassas 

olması, morbidite ve mortalite riskinin daha fazla olması ve geçmişteki 

benzer SARS-CoV ve MERS-CoV virüslerin gebelikte ölüm 

oranlarının yüksek olmasından dolayı COVID-19’un yarattığı ya da 

yaratacağı etkiler gebelikte risk olarak algılanmasına sebep olmuştur. 

COVID-19 salgınını yok etmek için birçok aşı üretilmiş fakat gebe ve 

emziren annelerde aşının, bu grupta tam olarak etkisinin bilinmediği 

için kişilerin isteğine bırakılmıştır. Bu yüzden COVID-19; gebelik, 

doğum ve doğum sonrası dönemde hem anne hem de bebek için acil 

obstetrik bakım gerektiren bir durumdur. 

1. COVID-19 ve ACİL OBSTETRİ 

Obstetri; gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri normal ve 

patolojik yönleriyle ele alınması olarak tanımlanmaktadır.  
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Gebelik; fizyolojik ve hormonal değişiklikler oluşturan ve immün 

sistemde kısmi baskılanma meydana getiren ve bunların sonucunda 

kadınları viral enfeksiyonlara olan yatkınlığı artıran bir süreçtir. 

Gebelik döneminde kış mevsiminde ortaya çıkan mevsimsel gripte bile 

morbidite oranlarında artış olmaktadır. Bu yüzden COVID-19 gebelikte 

ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Çok fazla yayılım 

gösteren COVID-19, kadınlarda gebelik süreciyle ilgili kaygıları da 

artırmaktadır (Şahin, 2020). 

Gebelerde bağışıklık direncinin azalması ile solunum sistemi 

hastalıklarına neden olan etkenlere karşı hasas olmaktadırlar. Aynı 

zamanda solunum yollu mukozasında ödem olması, diyaframın 

yükselmesi, oksijen tüketiminde artış olmasıyla beraber hipoksiye karşı 

dayanma gücünde azalma gelişmektedir. Yapılan bir çalışmada grip 

olan 1918 vakada gebe olanların   mortalite oranı %37, diğer bireylede 

ise bu oran %2-6 olarak bulunmuştur (Gottfredsson, 2008). 

Doğum; fertilizasyondan sonra fetüs ve eklerinin dışarı atılması olarak 

tanımlanmaktadır (Taşkın, 2003). COVID-19 salgınında hem pozitif 

hem de hasta olmayan anne adayları için doğum eylemi endişeler 

oluşturmaktadır. Bu yüzde kadınların doğum sırasında ve sonrasında 

yakınlarının desteğini almasına izin verilmelidir. Bu süreçlerde alınan 

destek, klinik durumda tıbbi müdahale durumunu azaltmaktadır. 

Dolayısıyla hastalık belirtisi veren ya da vermeyen her kadın için 

yanında birinin kalması tavsiye edilmektedir (UNFPA, 2020). COVID-

19 durumu doğrulanan bir gebe için doğum; fetal- maternal sağlık ve 

obstetrik hikayeye göre karar verilmektedir (Çağlar ve Oskay, 2020). 
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Doğum sonu dönem ise doğumdan sonraki ilk 6-8 haftalık dönemdir 

(Taşkın, 2003). Özellikle COVID-19 tanısı doğrulanan annelerin 

bebekleri içinde tanı testi yapılması önerilmektedir. Bu süreçte 

izolasyon kurallarına uygun olarak anne-bebek bağlanması 

engellenmemelidir. Bebeğin beslenmesinde annenin maske kullanarak 

emzirme işlemi desteklenmelidir. Şu anki verilere göre anne sütünden 

ya da doğumla bebeğe geçiş bildirilmemiştir (Desdicioğlu ve Yavuz, 

2020; RCOG, 2020). 

Sağlık Bakanlığı’nın “Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberinde” 

obstetrik acilleri gebelikte vajinal kanama, postpartum kanama, 

preeklamsi-eklamsi, acil obstetrik enfeksiyon ve yüksek ateş, acil 

obstetride şiddetli karın ağrısı, gebelikte batın içi travma olarak 

ayırmaktadır (Sağlık Bakanlığı, Acil Obstetrik Bakım Yönetim 

Rehberi, 2018).  

1.1.  Gebelikte Vajinal Kanama 

1.1.1. Gebelikte Erken Vajinal Kanama 

Gebelikte vajinal kanama gebeliğin erken dönemlerinde karşılaşılan bir 

sorundur. Bu sorun tüm gebelerde görülme oranı %20’dir. Gestasyonel 

trofoblastik hastalık, servikal lezyonlar, ektopik gebelik ve abortuslar 

gebelikte kanama ortaya çıkaran durumlardır (Gezginç ve Utku 

Dalkılıç, 2011).  
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✓ Abortuslar 

Gebeliğin 20. haftasından önce ya da 500 gramın altında olan fetüs 

kaybı olarak tanımlanmaktadır. Abortus imminens (düşük tehdidi), 

abortus incipiens (kaçınılmaz düşük), inkomplet abortus (tam olmayan 

düşük), komplet abortus (tam düşük), missed abortus (farkedilmemiş 

düşük) ve blighted ovum (boş gebelik) olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır (Nas ve Yılmaz 2006; Gezginç ve Utku Dalkılıç, 

2011). Abortusa neden olan fetal durumlar kromozal anamolilerdir, 

maternal durumlar ise; çevresel problemler, enfeksiyonlar, endokrin 

hastalıklar, beslenme bozuklukları, ilaçlar, uterus patolojileri, 

immunolojik faktörler, trombofili ve servikal yetmezlik şeklinde 

bahsedilmektedir (Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011). 

Abortus imminensin kliniğinde; hafif bir vajinal kanama, kanamaya 

ilaveten alt karın ağrısı olabilir ve serviks kapalıdır (Gezginç ve Utku 

Dalkılıç, 2011). Vital bulgular ve kanama değerlendirilir, cinsel aktivite 

ve zorlayacı hareketlerden uzak kalması ve kanama durunca da evine 

gönderilmektedir (Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim 

Rehberi, 2018). Abortus incipienste; vajinal kanamanın miktarı ve alt 

karın ağrısı artmıştır, hastanın kanamasında parça olup olmadığı 

araştırılmalıdır.  Vital bulgular değerlendirilip, USG ile fetüs ya da 

gestasyonel kese kontrol edilir ve bunların varlığı varsa gebelik 

sonlandırılmaz, aksi durumda gebelik sonlandırılmaktadır. Gebelik 

sonlandırıldığında ise enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisi 

başlatılmaktadır (Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011; Sağlık Bakanlığı 

Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi, 2018).  Komplet ve inkomplet 
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abortuslarda vajinal kanamada parça öyküsü ve beraberinde alt karında 

artmış ağrı belirtileri olmaktadır. Vital bulgular değerlendirilir, uterus 

tahliyesi yapılarak hastanın kanaması durdurulmaktadır. Hastaya (40-

60 mg/gün) oral demir takviyesi önerilmektedir (Gezginç ve Utku 

Dalkılıç, 2011; Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim 

Rehberi, 2018).  Son olarak missed abortus ve blighted ovumun (boş 

gebelik) kliniğinde ise çok az bir miktarda kanama veya hastanın 

herhangi bir şikâyeti olmayabilir. Bu durumda tanı için ultrason 

kullanılmaktadır. Vital bulgular değerlendirilip, tanı doğrulandıktan 

sonra uterus tahliyesi yapılmalıdır (Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011; 

Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi, 2018). 

Abortuslar sonrasında Rh negatif olan ve gestasyonel yaşın 6 haftanın 

üzerinde olan tüm anne adaylarında anti-D immunglobulin 

yapılmaktadır (Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011). 

✓ Trofoblastik Hastalıklar 

Mol hidatiform, lokal invaziv mol, metastatik mol ve koryokarsinomayı 

da kapsayan hastalık grubuna verilen isimdir (Gezginç ve Utku 

Dalkılıç, 2011). 

Molar gebeliğin kliğinide kramp tarzında alt karın ağrısı, vajinal 

kanamaya dilate olmuş serviks eşlik etmektedir. Tanı üzüm şeklinde 

uterus görüntüsü ile konulmaktadır. Vital bulgular değerlendirilir, 

vakum aspirasyon ile uterus tahliye edilerek ve materyal patolojiye 

gönderilmelidir. Boşaltma esnasında gerekli analjezi ve anestezi 

sağlanmalı, kanamayı önlemek için 1000 cc sıvı içinde 40 Ü oksitosin 
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60 damla/dakika hızında verilmelidir. Eğer kadın çocuk sahibi olmak 

istemiyorsa histerektomi de uygulanabilir. İşlem sonrasında en az bir 

yıl süre ile gebeliği önlemek için oral kontraseptif yöntemle gebelik 

engellenmelidir. Dirençli trofoblastik hastalık veya koryokarsinom 

riski nedeni ile bir yıl süre ile β-HCG ve USG ile takip edilmelidir 

(Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011; Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik 

Bakım Yönetim Rehberi, 2018).  

1.1.2. Gebelikte Geç Vajinal Kanama 

İkinci veya üçüncü trimestrda ortaya çıkan hem anne hem de fetal 

sağlığı olumsuz etkileyen ve bazen de ilk trimestr kökenli problemlerin 

devam etmesiyle olabilen klinik durumlardır (Benrubi, 2006).  

Gebelikte geç kanamaya neden olan durumlar Tablo 1’ de belirtilmiştir. 

Vital bulgular ve Non Stres testi ile uterus kontraksiyonlarını ve fetal 

kalp atımı değerlendirilmesi yapılır. USG ile fetal sağlığı 

değerlendirilmesi de yapılabilir. Damar yolu ile acil sıvı tedavisi 

başlanmaktadır.  Tokoliz tedavisi uygulanabilir. Anne ve fetal sağlığın 

etkilenmesi durumunda ise doğum planlanmaktadır (Ngeh ve Bhide, 

2006; Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011).  
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Tablo 1: Gebelikte Geç Vajinal Kanama 

Doğum (Term ve Preterm) Uterusta kontraksiyonların olmasıyla fetüs ve ona 

ait olan eklerinin atılmasıdır. 

Plasenta Previa Plasenta servisksin iç kısmına ya da bu kısma yakın 

bir alana yerleşmesidir. 

Ablasyo plasenta Plasenta yerleşimi normal olmasına rağmen fetüsün 

doğumundan önce plasenta uterustan ayrılmasıdır.  

Vasa previa Fetüse ait damarların internal osa yaklaşmasıyla 

fetüsün yerleşimine engel olmasıdır. 

Servikal yetmezlik Serviksin zamanından önce dilatasyonudur. 

Servikal ya da vajinal 

enfensiyonlar ve lezyonlar 

Serviks ya da vajinada enfeksiyon ve lezyonların 

varlığı ile kanamaya neden olmaktadır. 

(Benrubi, 2006).   

1.2. Postpartum Kanaması ve Yönetimi 

Postpartum dönemde ortaya çıkan kanamalar sezaryanla doğum 

yapanlarda 1000 ml’den fazla ya da hemotokrit oranında %10’dan fazla 

düşüş olması, vajinal doğum sonrasında ise 500 ml’den fazla olmasıdır. 

İlk 24 saat içerisinde olan kanamalar erken, 24 saat ile 6. hafta arasında 
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olan kanamalar ise geç olarak değerlendirilmektedir (Yapar ve 

Danışman, 2006; Gezginç ve Utku Dalkılıç, 2011).  

Yaşam bulguları değerlendirilerek, 10-15 L/dak oksijen başlanmalı ve 

hasta monitorize edilerek takip edilmelidir. Kanama durumu ve kan 

değerlerine göre kan transfüzyonuna başlanabilmektedir. İdrar sondası 

takılarak mesane boşaltılmalıdır. Damar yolu ile sıvı tedavisi 

verilmelidir. Kanamaya neden olan duruma göre (atoni ya da plasenta 

retansiyonu) tedavi planlanılmaktadır. Hastanın kanama miktarı, vital 

bulguları ve genel durumuna göre cerrahi girişim uygulanabilmektedir 

(Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi, 2018).   

1.3.  Preeklamsi-Eklamsi 

Preeklamsi; gebelik öncesinde tansiyon değerleri normal olup, 

gebeliğin 20. haftasından sonra hipertansiyon ve proteinüri tablosu 

oluşturan ve tam olarak nedeni açıklanamayan durumdur (Doğan 

Yüksekol ve Başer, 2019). Yakın zamana kadar preeklamsi tanısı için 

proteinürinin görülmesi şart olmamaktadır. Bunun yerine 

trombositopeni varlığı, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu, 

pulmoner ödem ve yeni oluşan serebral işlev bozulması gibi belirtilerin 

ortaya çıkması preeklamsi olarak değerlendirilmektedir (ACOG, 2013; 

Uslu Yuvacı, 2018). Preeklamsi hafif ve şiddetli olmak üzere 

sınıflandırılmaktadır (Tablo 2’de gösterilmiştir).  
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Tablo 2: Preeklemsi Sınıflandırması 

 Hafif 

Preeklamsi 

Şiddetli 
Preeklamsi 

Sistolik Kan Basıncı (mmHg) (İki kez 4 saat 
ara ile) 

≥140  ≥160 

Diastolik Kan basıncı  ≥ 90  ≥110 

Proteinüri (spot idrar) (Kantitatif ölçüm 
mümkün değilse)  

1+  

Protein/Kreatinin  ≥0.3  

Proteinüri (24 saatlik)  ≥ 300 mg  

Şiddetli ve sürekli başağrısı  yok Bu 

durumlardan  

biri ya da  daha 

fazlası olabilir. 

Yeni başlangıçlı görme bozukluğu yok 

Ağrı kesiciye cevap vermeyen 

epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı 

yok 

Karaciğer enzimlerinde en az 2 kat artış yok 

Trombositopeni (≤100.000/mikroL) yok 

Progresif renal yetmezlik: 

• Serum Krea 

• Serum Krea Konsantrasyonu 

>1.1 mg/dl 

En az 2 kat 

artması 

Akciğer ödemi yok 

İntrauterin gelişme kısıtlılığı yok 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi, 2018. 
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Eklamsi aslında preeklamsinin ilerlemiş ve konvüzyonların eklendiği 

tablodur. Hellp Sendromu ise şiddetli preeklamsiye göre trambosit 

sayısında daha fazla düşme, karaciğer enzimlerinin daha fazla 

yükselmesi ve hemoliz durumunu ifade eder (Dursun ve Alp Dal, 

2017).  

Hafif preeklamside hipertasiyonu kontrol altında tutmak için değişik 

ilaçlardan yararlanılmaktadır (Uslu Yuvacı, 2018). Şiddetli preeklamsi, 

eklampsi ve HELLP sendromunun yönetimi aynıdır, değişmez tedavisi 

ise doğumun olmasıdır.  Şiddetli preeklamsi ve eklamsi hasta 

yönetiminde; vital bulgular değerlendirilmeli, sessiz bir ortam 

ayarlanmalı, sol yan pozisyonda yatırılmalı, O2 verilmeli, yüzeyel nefes 

alıyor ya da nefes almıyorsa hava yolu açıklığı sağlanıp gerekirse 

entübe edilmeli, konvülsiyon için gerekli önlemler alınmalı, 

antihipertansif ilaçlar kullanılmalı, magnezyum sülfat tedavisi 

başlanmalı, idrar çıkış miktarı izlenilmeli, fetal iyilik hali 

değerlendirilmeli ve en kısa sürede doğum planlanmalıdır (Sağlık 

Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi, 2018). 

1.4.  Acil Obstetride Şiddetli Karın Ağrısı  

Gebeliğin varlığı ve yarattığı sistemsel fizyolojiden dolayı akut karın 

ağrısı acil obstetrinin en zor tanı koyduran tablosudur. Tanı, gebe 

olmayan kişilerde olduğu gibi yapılmaktadır. Apendisit, safra yolu 

hastalıkları, pankreatit, peptik ülser ve barsak tıkanması karın ağrısına 

neden olabilmektedir (Benrubi, 2006). Hastanın vital bulguları 

değerlendirilir, özellikle kontraksiyon takibi yapılır, fetal kalp atımı 
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değerlendirilir ve batında oluşabilecek diğer tanılar gözden 

geçirilmelidir, sıvı tedavisine başlanır, antibiyotik tedavisine (ateş 38°C 

fazla ise) başlanmalıdır (Sağlık Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım 

Yönetim Rehberi, 2018).  

1.5.  Gebelikte Batın İçi Travma 

Travma şüphesi ya da öyküsü olanlarda idrarda kan, ateş, omuz ağrısı, 

vajinal kanama, bulantı-kusma, sert ve gergin batın, rebound ve şok 

bulgularından biri bile varsa batın içi travmadan şüphelenilmelidir.  

Vital bulgular değerlendirilir, hava yolu açık tutulmalıdır, O2 

verilmelidir, damar içi sıvı verilmelidir, acil olarak antibiyotik 

verilmeli, anne ve fetal sağlığa göre acil cerrahi planlanmalıdır (Sağlık 

Bakanlığı Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi, 2018).  

2. ACİL OBSTETRİK COVID-19 YÖNETİMİ  

2.1. Gebelikte Acil Obstetrik COVID-19 Yönetimi  

➢ COVID-19 ile uyumlu semptomlar değerlendirilir, eğer herhangi 

bir belirti ve bulgu yok ise rutin doğum öncesi bakım 

yapılmaktadır. Aksi takdirde COVID-19 testi yaptırılması 

önerilmektedir. Hemen gebe izole edilmelidir. Gebelikte oluşan 

obtsetrik durumları ya da gebelik öncesinde kronik bir hastalığı 

yönünden araştırılır. Solunum yetersizliği, göğüs röntgeni veya 

akciğer grafisi (gebelikte abdominal korumalı) testleriyle klinik 

değerlendirme yapılarak, COVID-19 riski belirlenmelidir. 
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Gebede maternal ve fetal sağlığa göre evde (hidrasyon-dinlenme 

veya ilaç tedavisi) ya da hastanede bakımına devam edilmelidir 

(ACOG, 2020).  

➢ Kritik obstetrik hastaların yönetimi için ekipman ve tıbbi personel 

olanaklarına sahip hastaneye sevki sağlanmalıdır (UNFPA, 2020; 

Tırmıkçıoğlu, 2020; Çağlar ve Yeşiltepe Oskay, 2020). 

➢ O2 tedavisi yapılmalı, sıvı yüklemesinden kaçınılmalı ve eşik 

eden bakteriyel enfeksiyon var ise antibiyotik verilmelidir. 

Fetüsün durum değerlendirilmesi yapılmalı, mekanik ventilasyon 

ihtiyacı değerlendirilerek gerekirse yoğun bakım ünitesinde 

tedavi devam edilmelidir. Laboratuvar referans değerlerinin ve 

gebelikte fizyolojik adaptasyonlar değişiklik gösterebileceği 

unutulmamalıdır (Kıncı ve ark., 2020; Tırmıkçıoğlu, 2020). 

➢ Gebe olmayan bireylerde oksijen saturasyonu %90’nın üzerinde 

olması yeterlidir, gebelerde ise maternal oksijen saturasyonu 

(SatO2) ≥%95 olması gerekmektedir.  Bunun nedeni; anneden 

bebeğe yeterli oksijen değişiminin devam etmesini sağlamaktır 

(Keskin ve ark., 2020).   

➢ Annede hipoksemi toblosuna karşı fetüs ultrasonografi, Doppler 

ve elektronik fetal monitorizasyon ile takip edilmelidir (Keskin 

ve ark., 2020).  

➢ ACOG; 7 gün içinde erken doğum ihtimali olan 24-33. gebelik 

haftalarında fetüs akciğer olgunlaşması için steroid yapılmasını 

önermektedir. Fakat 34-36. haftalar arasındaki olgularda ise 
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steroid yapımını önermemektedir (ACOG, 2020; Keskin ve ark., 

2020).  

➢ Şüpheli ya da tanı almış COVID-19 gebelerde düşük doz aspirin 

kullanımı bireysel karar verilmektedir (Keskin ve ark., 2020). 

➢ Şüpheli ya da tanı almış COVID-19 gebelerde solunumu deprese 

ettiği için MgSO4 tokolitik olarak verilmemelidir. Bunun yerine 

nifedipin önerilmektedir (Keskin ve ark., 2020).  

➢ COVID-19 olan gebelerde anne ve fetüsün sağlığı, hastalığın 

şiddeti ve annenin ek hastalıkları dikkate alınarak doğum bireysel 

olarak planlanmalıdır. Anne ve fetal sağlık yerinde ise acil bir 

durum gerekmedikçe hastalık geçtikten sonra doğum 

planlanmalıdır. Aksi takdirde acil doğum planlaması yapılabilir 

(Keskin ve ark., 2020). 

➢ Gebelikte şiddetli COVID-19 gelişen olgularda Sağlık 

Bakanlığı’nın 12 Nisan 2020 tarihli COVID-19 Enfeksiyonu 

Rehberi’nde kesin tanı almış olan gebelerde tedavi 

hidroksiklorokin 200 mg tb 2x200 mg tb, oral, 5 gün ya da 

lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg tb, 2x2 tb, oral, 10-14 gün 

kullanılmasını önermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020).  

2.2. Doğum Sırasında Acil Obstetrik COVID-19 Yönetimi   

➢ COVID-19 olan gebelerde doğum şekli anne ve fetal iyilik haline 

göre planlanmış olup, vajinal doğumda geçişin olması ile ilgili 

yeterli kanıtın olmayışından ve aynı zamanda hastalarda solunum 

sıkıntısı olması nedeniyle sezaryen doğum tercih edilmektedir 

(RCOG, 2020; Yang ve ark., 2020; Güler ve ark., 2021).  
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➢ Eylem boyunca fetal monitörizasyon yapılmalı, annenin vital 

bulguları değerlendirilmeli ve de anne O2 değeri %95’in altına 

düşmemelidir (RCOG, 2020; Yang ve ark., 2020; Güler ve ark., 

2021). 

➢ Annede el hijyeni sağlanıp, maske takılmışsa ten-tene temas ve 

geç kordon klempleme uygulamasına devam edilmesi 

önerilmektedir (SOGC, 2020; Güler ve ark., 2021). 

➢ Süpheli ya da pozitif ola gebelerde eylem esnasında ameliyathane 

ekibine COVID-19 bulaşı olmaması için minimal sayıda personel 

bakım vermeli, gerekli koruyucu ekipman ve hijyen kurallarına 

uyulması gerekmektedir (Schwartz ve Graham, 2020; Yılmaz ve 

ark., 2020; Güler ve ark., 2021).  

2.2. Doğum Sonrasında Acil Obstetrik COVID-19 Yönetimi   

➢ COVID-19 tanısı olan kadınların postpartum dönemde 

antikogülan tedavi verilmesi bireysel risklere göre yapılmaktadır 

(Gülşen ve ark., 2020).  COVID-19 hastası olup antikogülan 

tedavi taburculuk sonrası devam edecek olan ya da antikogülan 

tedavi almayan hastalarda postpartum kanamada ve günlük 

değiştirilen pet sayısında artış olması durumunda mutlaka sağlık 

kuruluşundan yardım istemesi konusunda uyarılmalıdır. 

➢ Postpartum dönemde doktorun önerdiği analjezikler kullanılmalı 

(Gülşen ve ark., 2020), eğer ağrısı geçmeyen hastaların sağlık 

kuruluşundan yardım istemesi konusunda uyarılmalıdır. 
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➢ COVID-19 sebebiyle anne ya da bebeğine karantina 

uygulanıyorsa, annenin ve onlara bakım verenin kişisel koruyucu 

ekipman ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi noktasında 

uyarılmalıdır (Yılmaz ve ark., 2020).   

➢ Doğum sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar (plasenta 

retansiyonu, atoni, sepsis gibi) konusunda anneye belirtiler 

anlatılarak (Cao ve ark., 2020) aksi takdirde sağlık kuruluşundan 

yardım istemesi söylenmelidir.   
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GİRİŞ   

Anne sütü, bir bebek için en ideal ve yeri doldurulamayan besindir 

(Alioğulları ve ark., 2016). Emzirme çocukluk çağı mortalite ve 

morbidite oranlarını azaltmak için en uygun maliyete sahip beslenme 

yöntemidir (WHO, 2020a). İçeriğinde bulunan büyüme faktörleri, 

sitokinler, antikorlar ve aynı zamanda antimikrobiyal maddeler 

sayesinde, henüz gelişimini tamamlamamış immün sisteme sahip olan 

bebeği korumaktadır (Alioğulları ve ark., 2016; Eryılmaz, 2008; 

Koyun, 2001; Wojnar, 2004; Lamberti ve ark., 2011; Victoria, 2016).  

Biyoyararlanımı oldukça yüksek olan anne sütünden yararlanmak için; 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü 

ile beslenmeyi ve iki yaşına kadar da anne sütü ile beslenmenin devam 

etmesini önermektedir (WHO, 2020a).  

Eşsiz ve mükemmel yararı nedeniyle; anne sütü ile beslenmeye devam 

edilmesi WHO tarafından COVID-19 şüphesi olan ve doğrulanmış 

annelerde bile önerilmektedir. Ayrıca annelerin, emzirmenin 

yaralarının olası bulaşma riskinden daha önemli olduğu konusunda 

bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade etmektedir (WHO, 2020b). 

COVID-19’un hayatımıza girmesiyle birlikte annelerin hastalığı 

bebeklerine bulaştırma endişeleri, koruyucu sağlık hizmetlerindeki 

aksaklıklar, pandeminin fiziksel, ruhsal ve duygusal etkileri gibi 

nedenlerin emzirmenin zamansız sonlanma tehlikesini artırdığı 

düşünülmektedir (Martins-filho ve ark., 2020; WHO, 2020c). SARS-

CoV-2’nin son derece bulaşıcı özelliği nedeniyle anne sütü ile bulaşma 

olasılığı ve emzirme davranışının yakın temas içermesine yönelik 
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endişeler bulunmaktadır (Martins-filho ve ark., 2020; Arık ve Özkan 

Arslan, 2020).  

Pandeminin başlangıcından itibaren çeşitli konularda olduğu gibi anne 

sütü ile beslenme ve emzirme davranışı konusunda da belirsizlikler ve 

soru işaretleri mevcuttur (Yurtdaş ve ark., 2020; Karimi-Zarchi ve ark., 

2020). Sürecin başlangıcından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda, 

başta DSÖ olmak üzere birçok kuruluş, topluluk ve özerk çalışmalar 

çeşitli ve aynı doğrultuda öneriler sunmaktadır. COVID-19 sürecinde 

şüpheli veya doğrulanmış tanı alma durumunda emzirmede nasıl bir yol 

izleneceği konusunda rehberler bulunmaktadır (Giuliani ve ark., 2020; 

Sağlık Bakanlığı, 2020; CDC, 2020; WHO, 2020d). Bu kapsamda 

COVID-19 pandemisinde anne sütü ile beslenmenin öneminin 

vurgulandığı görülmektedir. Bu bölümde COVID-19 sürecinde 

emzirme davranışı, problemleri ve buna yönelik önerilere yer 

verilmiştir.   

1. ANNE SÜTÜ 

Yaşamın sürdürülmesi ve büyüme-gelişme, fizyolojik süreçlerin 

devamı için beslenmeye ihtiyaç duyulmaktadır (Alioğulları ve ark., 

2016). Beslenme davranışı, yenidoğan için düşünüldüğünde ise 

aklımızda “anne sütü” ve “emzirme” kavramları canlanmaktadır. 

Emzirme yoluyla beslenme, anne-bebek arasında duygusal etkileşimi 

sağlayan ve her ikisinin sağlığı üzerinde de birçok olumlu etkiye 

sahiptir (Çalık, Çetin ve Erkaya, 2017). Bu olumlu etki anne-bebek 

sağlığı ve duygusal etkileşimin yanı sıra sosyal, ekonomik ve psikolojik 

alanlarda da sürdürülmektedir (Pektaş ve Mutlu, 2016; İnci ve 
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Serçekuş, 2015). Bu bilgiler doğrultusunda bir yenidoğanın yaşamını 

sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesinde, yeterli ve dengeli 

beslenmesinde anne sütü anahtar rol oynamaktadır (Ekşioğlu, Yeşil ve 

Turfan, 2016; WHO, 2016).  

1.1.Anne Sütünün Önemi 

Doğum sonrası yaşamın ilk iki yılı büyüme-gelişme açısından en hızlı 

olan dönemdir ve bu dönemde bebeğin enerji ihtiyacı oldukça fazladır. 

Bu enerji ihtiyacını karşılamada içeriğinde barındırdığı sıvı ve besin 

maddeleri büyüme-gelişmenim optimum düzeyde olmasını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda anne sütünün içeriği bebeğin özel 

gereksinimine ve bulunduğu döneme göre değişiklik göstermektedir 

(Alioğulları ve ark., 2016; Samur, 2008; Gün ve ark., 2009; Lamberti 

ve ark., 2011). Büyüme faktörleri, sitokinler ve antimikrobiyal 

maddeler bu içerikte yer alarak bebeği enfeksiyonlara karşı 

korumaktadır. Solunum, gastrointestinal ve üriner sistem 

enfeksiyonlarına karşı özellikle bağışıklık kazandırmaktadır. Aynı 

şekilde içeriğinde yer alan immunglobulinler sayesinde doğumdan 

itibaren yapılan aşıların etkinliği üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır. 

Bu özellikler bebeğin organ ve sistemlerinin gelişimini ve biyolojik-

ruhsal fonksiyonlarını düzenlemeyi sağlamaktadır. Anne sütünün hem 

kısa dönem hem de uzun dönemde benzer şekilde bir çok yararı 

mevcuttur (Alioğulları ve ark., 2016; Sivri, 2014; Victoria, 2016; Balcı 

ve ark., 2012; Paramasium ve ark., 2006). Bu yararlar bebek, anne ve 

toplum sağlığı olmak üzere üç boyutta incelenmektedir (Sevil ve Ertem, 

2016).  
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DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF); 

yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmeyi, iki yaşına kadar 

da katı-sıvı uygun tamamlayıcı besinleri destekler nitelikte anne sütü 

ile beslenmenin devam etmesini önermektedir (WHO, 2003). 1989 

yılında “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu” tarafından onaylanan çocuk 

hakları sözleşmesinde emzirme konusunda tüm toplumun 

bilgilendirilmesi, bu doğrultuda desteklenmesi ve eğitim imkanlarının 

verilmesi hedeflenmektedir. Bu madde bizlere beslenmenin insani bir 

hak olduğu konusunda kabulü göstermektedir (Gürel, 2009). 

1.2. Anne Sütü Bileşimi 

Anne sütü oldukça zengin bir içeriğe ve karmaşık yapıya sahiptir. 

Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, enzim, mineral, hormon ve immün 

sistemi destekleyen çok sayıda bileşeni içermektedir (Conk ve ark., 

2013; Sağlık Bakanlığı, 2016). 

1.2.1. Karbonhidratlar 

Anne sütünün en önemli ve temel karbonhidrat kaynağı laktozdur 

(Köksal ve Gökmen, 2000). Diğer önemli karbonhidrat bileşeni ise 

oligosakkaritlerdir ve olgun sütte 1-10 g/L, kolostrumda 15-23 g/L 

miktarında yer almaktadır (Yurttaş ve ark., 2020). Bebek enerji 

gereksiniminin %38’ini bu bileşenden karşılamaktadır (Sevil ve Ertem, 

2016). 

Oligosakkaritler virüs, patojen mikroorganizmalar ve toksinleri 

bağlama özelliğiyle onların epitel yüzeye tutunmalarına engel 

olmaktadır. Bu sayede solunum, bağırsak ve idrar yolu üzerinde 
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antienfektif özellik gösterir. Aynı zamanda laktobasillus bifidus 

gelişimini sağlayarak gastrointestinal sistem boyunca bariyer 

oluşturmaktadır. Bu sayede patojen mikroorganizmaların artışı 

engellenmektedir (Con ve ark., 2013; Çavuşoğlu, 2019).  

1.2.2. Proteinler 

Anne sütündeki protein miktarı az olmasına rağmen biyoyararlanımı 

oldukça yüksektir. Buradaki protein miktarının üçte ikisini whey, üçte 

birini kazein proteinleri oluşturmaktadır. Bebekte doku gelişimini 

destekleyerek büyüme-gelişmeyi sağlamaktadır. Başlıca whey proteini 

bileşenleri; laktoferrin, a-laktaglobulin, albümin, lizozim ve 

immunglobulinler olarak sıralanmaktadır. Anne sütü içeriğinde yer alan 

bu proteinler beslenmenin yanı sıra bazı biyoaktif fonksiyonları da 

yerine getirmektedir. Laktoferrin bakteriyostatik özelliğe sahiptir, 

lizozim bebeğin gastrointestinal enfeksiyonlardan korunmasını sağlar, 

taurin büyümeyi destekler ve amilaz karbonhidrat emilimine yardımcı 

olur (Con ve ark., 2013; Çavuşoğlu, 2019; Anatolitou, 2012; Allen ve 

Hector, 2005; Mohapatara ve Roy, 2018; Samur, 2008; Sevil ve Ertem, 

2016).  

1.2.3. Lipidler 

Lipidler anne sütü içeriğinde en değişken özellikte olan ve en önemli 

enerji kaynağı olarak bilinen bileşendir. Bebek enerji gereksiniminin 

%30-55’ini bu bileşenden karşılamaktadır. Anne sütü; çoğunlukta 

linoleik asit (%98), esansiyel yağ asitleri ve araşidonik asit olmak üzere 

toplamda 200’den fazla yağ asidi içermektedir. Yağ asitleri beyin ve 

sinir dokusu ve damarlarının gelişiminde, vitamin ve hormonların 



112 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II 
 

taşınmasında, yağ sindiriminde rol oynamaktadır. Ayrıca infantil 

bağışıklık sisteminin optimum düzeyde gelişimi için oldukça önem arz 

etmektedir (Sevil ve Ertem, 2016; Conk ve ark., 2013; Çavuşoğlu, 

2019).  

1.2.4. Vitaminler 

Anne sütü içeriğindeki vitaminler, K ve D vitaminleri dışında yeterli 

düzeydedir. Doğum sonrasında K ve D vitamini takviyesi 

yapılmaktadır (Sevil ve Ertem, 2016; Conk ve ark., 2013; Çavuşoğlu, 

2019). Doğumun hemen ardından parenteral yol ile verilen K vitamini 

yenidoğanın hemorajik hastalıklara karşı korunmasını sağlamaktadır. 

Ardından anne sütünde bulunan K1 vitamini, bağırsak florasındaki 

bakteriler tarafından sentezlenen K2 vitamini ile bebeğin gereksinimi 

karşılanmaktadır (Sevil ve Ertem, 2016; Conk ve ark., 2013; 

Çavuşoğlu, 2019; Mohapatra ve Roy, 2018). A, C, E ve B vitaminleri 

ise bebeğin gelişiminde farklı alanlarda rol oynamaktadır (Sevil ve 

Ertem, 2016; Çavuşoğlu, 2019).  

1.2.5. Mineraller 

Anne sütünde bulunan mineral içeriği annenin beslenme özelliklerine 

göre çok fazla farklılık göstermemektedir. Annenin mineral depoları 

kullanılarak bu gereksinim karşılanmaktadır. Bu mineraller miktar 

olarak az bulunması ve özellikleri gereğince yenidoğanın renal 

sistemine uygun şekilde, solüt yük oluşturmayacak yapıdadır. Farklı bir 

ifadeyle yaklaşık 286 mOsm/kg olan anne sütü osmolaritesi bebeğin 

böbrekleri için solüt yük oluşturmamaktadır. Anne sütünde yer alan 

kalsiyum, sodyum ve potasyum iyon halinde, diğer mineraller ise 
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kompleks bileşik halinde bulunmaktadır. Kalsiyum, demir, ç,nko, 

sodyum, potasyum ve daha bir çok mineral bebeğin büyüme-gelişme 

sürecine katkı sağlamaktadır (Sevil ve Ertem, 2016; Çavuşoğlu, 

2019;Şahin, 2017; Duran, 2008). 

1.3. Anne Sütü İmmunolojik Faktörler 

Anne sütünde immün sistemi desteklemeye yardımcı olan birçok 

bileşen bulunmaktadır (Andreas, 2015). Bu bileşenler antienfeksiyöz ve 

antiinflamatuar ajanlar, immunomodülatörler ve bağışıklık hücreleri 

olmak üzere dört grupta incelenmektedir. Antienfeksiyoz ajanlar; 

“laktoferrin, lizozim, immunglobulin M, immunglobulin G, salgısal 

immunglobulin G, salgısal immunglobulin A, a-laktalbumin, 

oligosakkaritler” olarak sıralanmaktadır. “Epidermal büyüme faktörü” 

bir antiinflamatuar ajandır. İmmunomodülatörler; “interlökin-7, 

interferon-Y, tümör nekroz factor-alfa, interlökin-4, interlökin-10 ve 

interlökin-12” olarak bulunmaktadır. “Lenfositler, nötrofiller, 

makrofajlar, T ve kök hücreleri” ise bağışıklık hücreleri 

oluşturmaktadır (Goldman, 2019).  

Bebek, doğum öncesinde plasental yol ile aldığı antikorları doğum 

sonrası anne sütü ile almaya başlamaktadır. İmmunglobulinler bebeği 

viral enfeksiyonlara karşı korumaktadır (Lawrance ve Lawrance, 

2010). En yoğun bulunan (anne sütündeki immunglobulinlerin %80-

90’ı) ve özelliği nedeniyle en önemli olan salgısal immunglobulin A’dır 

(Palmeira-Carneiro-Sampaio, 2016). Bir başka immünolojik bileşen 

olan laktoferrin, antiviral ve antibakteriyel aktivite sağlamaktadır. 

Hepatit B ve C, HIV, herpesvirus, rotavirus, insan papilloma virüsü, 
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adenovirüs ve influenza A’nın meydana gelmesinde çeşitli 

biyokimyasal olaylar ile engeller oluşturmaktadır (Lönnerdal, 2014; 

Hill, 2015)Bir başka faktör olan laktalbumin, kalsiyum ve çinkoyu 

bağlamaktadır (Demmelmair ve Koletzko, 2018). Sitokinlerin 

lenfositler ve fagositik hücreler üzerinde immün sistemi uyarıcı ve 

destekleyici özelliği bulunmaktadır (Palmeira-Carneiro-Sampaio, 

2016).  

İçeriğinde barındığı immünolojik faktörler, anne sütünün yararlı 

özelliğini daha çok ön plana çıkarmaktadır. 

2. COVID-19 ve ANNE SÜTÜ 

Yenidoğanların immün sistemlerinin henüz immature olduğu ifade 

edilmektedir. COVID-19 hastalığının ağır seyretmesini önlemek için de 

immün sistemin güçlü olması gerektiğinin üzerinde durulmaktadır. Bu 

doğrultuda Pandemi süreci boyunca bir çok kurum, kuruluş ve literatür 

anne sütü ile beslenmenin önemini vurgulamaktadır (Gökçay ve 

Keskindemirci, 2020; WHO, 2020e; Chen ve ark., 2020). DSÖ 

tarafından anne sütü ile beslenmeye ilişkin önerilerin yanı sıra salgın 

hastalıklar gibi acil durumlarda da emzirmeye devam etmenin önemi 

belirtilmektedir (WHO, 2004).  

SARS-CoV-2 virüsünün hayatımıza girmesi beraberinde bir takım 

belirsizlikleri getirmiştir. Bu durumlardan biri de anne sütü ile 

beslenmenin önerilip önerilmediği konusudur (Kimberlin ve Puopolo, 

2020). Literatürde yer alan bir çok kaynağa göre anne sütü ile beslenme 

önerilse de, bu konuda sağlık hizmeti veren ve alan kişileri kararsız 

bırakacak bir takım sonuçlar ve öneriler bulunmaktadır (Wang ve ark., 
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2020; Liu ve ark., 2020; Chen ve ark., 2020; Lackey ve ark., 2020; Wu 

ve ark., 2020; Grob ve ark., 2020). SARS-CoV-2’nin anne sütünde 

tespitine yönelik yapılan ilk çalışmalarda, virüsün anne sütünde 

saptanmadığı bildirilmektedir (Wang ve ark., 2020; Liu ve ark., 2020; 

Chen ve ark., 2020; Lackey ve ark., 2020). Fakat bu alanda devam eden 

çalışmalarda, anne sütünde virüs varlığı belgelenmektedir (Wu ve ark., 

2020; Grob ve ark., 2020). Grob ve ark. (2020) tarafından yapılan 

çalışmada COVID-19 tanısı doğrulanmış annenin bebeğinin test sonucu 

da pozitif olarak belirtilmiş, fakat bu durumun bebeğin anneye ve 

annenin enfeksiyona maruz kaldığı çevreye olan temasından kaynaklı 

olabileceği ileri sürülmüştür (Grob ve ark., 2020). Bir başka durum ise; 

belirtilen üç vakanın ikisinde annelerden anne sütü örneği alınırken, 

annelerin maske takmamaları nedeniyle solunum sekresyonlarından süt 

kontaminasyonu olasılığıdır (Kimberlin ve Puopolo, 2020).   

Virüsün gebelik döneminde bebeğe geçip geçmeyeceği konusu 

endişeler arasında yer almaktadır. Çin’de COVID-19 tanısı 

doğrulanmış 38 gebe ile yapılan bir çalışmada; gebe ölümünün 

görülmediği ve COVID-19’un intravenöz yolla fetüse geçmediği 

belirtilmektedir. Bir başka çalışmada ise COVID-19 tanısı doğrulanmış 

anneden doğan bir bebeğin daha yüksek immunglobulin M antikor 

düzeyine sahip olduğu bildirilmektedir (Dong ve ark., 2020). Bu endişe 

doğum sonrası dönemde ise; damlacık yoluyla anneden bebeğe geçip 

geçmeyeceği konusunda devam etmektedir (El-Gilany, 2020).  

Bu belirsizliklerden oluşan endişelerin yanı sıra hem COVID-19 hasta 

yükünden kaynaklı hem de COVID-19 pandemisinde virüsün 
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yayılmasını engellemek için alınan bir çok önlem koruyucu sağlık 

hizmeti çalışmalarının da yeterli düzeyde gerçekleşmemesine neden 

olmaktadır (Başer, Sezer ve Şahin, 2020). Obstetrik süreçte emzirme 

danışmanlığı ve doğum sonrası sürecin anne-bebek açısından 

yürütülmesinde eksik olan koruyucu sağlık desteğinin, annelerde bilgi 

yetersizliğine ve anksiyeteye sebep olacağı düşünülmektedir. 

Nalbantoğlu ve ark. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada; temaslı ve 

COVID-19 tanısı doğrulanmış 31 annenin evde tedavi sürecinde 

bebeklerini emzirme durumları ve anne sütü hakkındaki bilgi/tutumları 

incelenmiştir. Temaslı annelerin sadece %54.5’i, COVID-19 tanısı 

doğrulanmış annelerin ise %17.6’sı bebeğini sadece anne sütü ile 

beslemiştir. COVID-19 tanısı doğrulanmış 17 anneden 8’i tedavi 

nedeniyle gerek hekim önerisi gerekse ilaç yan etkilerinden kaynaklı 

olarak, bebeğini emzirmeyi ya da bebeğine anne sütü vermeyi 

bıraktığını ifade etmiştir. Aynı zamanda COVID-19 tanısı doğrulanmış 

annelerin daha yüksek oranda bebekleri ile farklı oda paylaşma 

eğiliminde oldukları görülmüştür (Nalbantoğlu, Nalbantoğlu ve 

Gökçay, 2020). 

COVID-19 tanısı almış dahi olsa, anne sütü içeriğindeki immünolojik 

faktörlerden mahrum değildir ve bebeği virüse karşı korumaya 

yardımcı olan bir çok antikoru, proteini, vitamin ve minerali 

barındırmaktadır (Sullivan ve Thompson, 2020). Bu endişelerden ve 

belirsizliklerde kaynaklı olarak COVID-19 sürecinde sadece anne sütü 

ve anne sütü ile beslenme oranlarında azalma olacağı düşünülmektedir. 

Dolayısıyla yenidoğanlar anne sütünün eşsiz yararlarından 

faydalanamayacak ve immün sistemlerinin gelişiminde anne sütünden 
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katkı alamayacaklardır. Aynı zamanda yalnız COVID-19 değil tüm 

bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski altında olacaklardır. Bu bilgiler 

doğrultusunda anne sütünün önemi ve anne sütü mahrumiyeti göz 

önünde bulundurulduğunda; uygun tedbirler alınarak, anne-bebeğine 

uygun yöntemle anne sütü verilmesinin önemi sağlık çalışanları, 

anneler ve yakınlarına anlatılmalıdır. Emzirme danışmanlığı anne-

bebeğin ve COVID-19 sürecine göre revize edilerek verilmelidir.  

3. COVID-19 SÜRECİNDE ANNE SÜTÜ İLE BESLENMEYE 
İLİŞKİN ÖNERİLER 

COVID-19 pandemisinin başladığı tarihten günümüze kadar, şüpheli 

veya COVID-19 tanısı doğrulanmış annelerin bebeğini anne sütü ile 

beslemesi konusunda çelişkili öneriler bulunmaktadır (Martins-Filho ve 

ark., 2020:1). Literatürde yer alan çalışmaların çoğunda ve 

kuruluşlarında önerileri, özellikle salgın durumlarında emziremeye 

devam edilmesi yönündedir (Gökçay ve Keskindemirci, 2020; WHO, 

2020e; Chen ve ark., 2020). COVID-19 tanısı doğrulanmış veya şüpheli 

olan annelerin emzirme ve ten tene temas sırasında önlem almaları 

gerekmektedir (WHO, 2020e).  Anne COVID-19 tanısı alması veya 

temaslı olması durumunda kesinlikle emzirmeye son vermemelidir ve 

önlem alarak emzirmeye devam etmelidir (Sullivan ve Thompson, 

2020). Kuruluşlar ve literatür sonucunda belirlenen önlemler aşağıdaki 

gibi sıralanmaktadır. 

• Anne emzirirken veya süt sağma işlemi yaparken tıbbi maske 

kullanmalıdır.  
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• Anne bebeğini beslemeden önce ellerini etkili bir şekilde 

yıkamalıdır (en az 20 saniye olacak şekilde, elin tüm yüzeylerini 

ve bilekleri içine alan yıkama). Etkili el yıkamayı engelleyecek 

takı ve aksesuarlar çıkarılmalıdır.  

• Bebek ile temas öncesi ve sonrası el yıkama işlemi yapılmalıdır.  

• Dokunulan tüm yüzeyler rutin olarak temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir. 

• Oda sık aralıklarla havalandırılmalıdır. 

• Tüm giysiler 60-90 derece su sıcaklığında, deterjan ile 

yıkanmalıdır. 

• Anne bol sıvı tüketmeli, dengeli beslenmeli ve yeterince 

uyumalıdır.   

• Emzirmeye engel olacak veya bebeğe bakamayacak kadar 

COVID-19 hastalığını ağır geçiren anneler, bebeklerini anne sütü 

ile beslemek için süt sağma yöntemlerini kullanmalıdır.  

• Süt sağma araçlarının kişiye özel olması gerekmektedir. 

• Anne sütü sağamayacak veya kendinden temin edemeyecek 

anneler donör anne sütü olasılığını araştırabilir.  

DSÖ evde tedavi gören ve hastalık sürecini hafif geçiren annenin 

bebeğinden ayrılmaması gerektiğini önermektedir. Anne ve hane 

halkının hijyen tedbirleri konusunda eğitilerek emzirmenin 

sürdürülmesi gerektiğini ifade etmektedir. COVID-19 tanısı 
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doğrulanmış ve hastalığı hafif seyreden anneler için öneriler aşağıdaki 

gibidir.  

• Anne iyi havalandırılan bir odada izole edilmelidir.  

• Evdeki hareketlilik kısıtlanmalıdır. 

• Annenin odası diğer hane üyeleri ile paylaşılmamalı, bu durum 

mümkün değilse en az bir metre olacak şekilde araya mesafe 

koymalıdır. 

• Bakıcıların sayısı sınırlandırılmalıdır. 

• Maske ve el hijyeni konusundaki önlemler burada da geçerlidir.  

COVID-19 tanısı doğrulanmış ve hastaneye yatırılan annelerde; 

annelerin bebeklerinden izole edilmesi konusunda karar hastane ekibi 

tarafından verilmelidir. Anne ve bebeğin aynı odada kalabileceği kararı 

alındığında aşağıdaki önlemler uygulanmalıdır.  

• Anneye bebeğini öpmemesi gerektiği ifade edilmelidir.  

• Hijyenik kuralları en iyi şekilde uygulaması gerekir.  

• Bebeğin beşiği ve anne yatağı arasındaki mesafe en az iki metre 

aralıklı olmalıdır.  

• Anne ile bebeğin geçici olarak ayrılması durumu söz konusu 

olduğunda ise; anne sütünün hijyenik koşullarda sağılarak bebeğe 

verilmesi gerektiği önerilmektedir.  

• Annenin emzirme ve anne sütü verebileceği tedavisi 

doğrultusunda kendi hekimi tarafından belirlenmelidir.  
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DSÖ, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerika Emzirme 

Hekimliği Akademisi (ABM), CDC COVID-19 Rehberi, Sağlık 

Bakanlığı ve literatürde yer alan çalışmalara göre; COVID-19 tanısı 

doğrulanmış veya şüpheli olan annelerin bebeklerini anne sütü ile 

beslemeye, gerekli önlemleri alarak emzirmeye devam etmeleri 

gerektiği önerilmektedir (WHO, 2020a; Sağlık Bakanlığı 2020b; CDC, 

2020; Giuliani ve ark., 2020). 

SONUÇ  

Bilimsel veriler ışığında, COVID-19 sürecinde temas ve enfeksiyonun, 

emzirme ve anne sütü ile beslenme davranışının kesintiye uğramasında 

bir neden olmadığı sonucu çıkarılmaktadır. Bebeğin hem COVID-19 

hem de diğer bulaşıcı hastalıklara karşı korunması için, emzirmenin 

gerekli önlemler çerçevesinde sürdürülmesi son derece önem arz 

etmektedir.  

Pandemi kaynaklı verilerin hızlı değişimi doğru bilgiye ulaşmada 

zorluğu getirmektedir. Öncelikle sağlık profesyonellerinin, ardından 

toplumun kanıt temelli ve standart bilginin sağlanması gerekmektedir. 

Emzirme danışmanlığı gibi koruyucu bir sağlık hizmetinin Pandemi 

sürecine uyarlanarak, farklı yöntemler ile yapılması önerilmektedir. 

Telefonla ailelerin takibi, online eğitimler buna örnek olarak verilebilir.  
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinde başlayan korona virüsü 

kısa sürede hızla bütün dünyayı etkilediğinden Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelendirilmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün güncel sonuçlarına göre tüm dünyada yaklaşık 8 milyon 

insan virüsten etkilenmiş ve 430 bini aşkın ölüm gerçekleşmiştir 

(Coronavirus, 2020). Hızla yayılan salgınla beraber artan endişelerden 

dolayı 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

ilan edilmiştir (Marco Cintoni ve ark., 2020). Henüz etkili bir tedavi 

metodunun geliştirilemediği COVID-19 pandemisi son dönemlerde 

ciddi morbidite ve mortalite sebebi olarak görülmektedir. COVID-19 

pandemi sürecinde güçlü bir immün sistemin koruyucu olabileceği 

düşünülmektedir. Beslenme immün sistemi güçlendirmek ve korumak 

için gerekli stratejilerden birkaçını oluşturmaktadır (Jayawardena ve 

ark., 2020). 

1. BESLENME VE ÖNEMİ 

Beslenme, hayati fonksiyonlarımızın devamı için gerekli olup üzerinde 

durulması gereken önemli konulardan biridir. Beslenme, yaşamın 

devamı ve sağlığın koruyup geliştirilmesi için, alınan besinlerin vücutta 

kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve 

sağlığın korunması amacıyla, vücudun gereksinimi olan besin 

öğelerinin uygun zamanda ve yeterli miktarda alınmasını amaçlayan bir 

davranıştır (Arı ve Arslan, 2020). Sağlıklı beslenmenin, yetersiz 

beslenmenin önlenmesine ek olarak kardiovasküler hastalıklar, inme, 
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diyabet, gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara karşı korumaktadır. 

Erken yaşta anne sütü alımıyla başlayan sağlıklı beslenme bilişsel 

gelişimi ve bağışıklığın artmasına katkı sağlamaktadır. Sağlıklı 

beslenmenin sürdürülmesi obezite ve diğer bulaşıcı olan ve olmayan 

hastalıkların gelişime riskini azaltarak daha sağlıklı sağlıklı bir yaşam 

sürmemizi sağlamaktadır (WHO, 2020). Enfeksiyon sırasında ve 

sonrasında iyi beslenme çok önemlidir. Enfeksiyonlar özellikle ateşe 

neden olduğunda vücuda zarar verir, vücudun ekstra enerjiye ve besine 

ihtiyacı vardır. Bu yüzden, COVID-19 salgını süresince dengeli bir 

diyet sürdürmek çok önemlidir. Hiçbir yiyecek veya diyet takviyesi 

COVID-19 enfeksiyonunu önleyemezken, sağlıklı bir diyet sürdürmek, 

hijyen kurallarına dikkat etmek güçlü bir bağışıklık sistemini 

desteklemenin önemli bir parçasıdır (Food ve Nations, 2020).  

2. COVID-19 ÖZELİNDE İMMÜN SİSTEMİ GÜÇLENDİRİCİ 
BESLENME STRATEJİLERİ 

COVID-19 için etkili koruyucu ya da iyileştirici metotlar henüz net 

olarak belirli olmamakla birlikte güçlü bir immün sistemin koruyucu 

olabileceği düşünülmektedir(Jayawardena ve ark., 2020). Besin 

ögelerinin bireysel metabolik parametrelere göre gereksinim duyulan 

miktarlarda alınmasının immün sistem için koruyucu ya da immün 

sistemi geliştirici etki gösterebileceği bildirilmektedir (Brisith Dietetic 

Association, 2020).  

İmmün sistemin geliştirilmesinde genetik, yaş, cinsiyet, obezite, 

egzersiz, stres, alkol tüketimi, sigara tüketimi, aşı hormonlar ve 
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beslenme durumu etkilidir(Jayawardena ve ark., 2020). Beslenmenin 

yetersiz olduğu durumlarında COVID-19’un seyri üzerindeki etkisinin 

incelenmesi önemlidir. Hastalığın farklı evrelerinde beslenmenin, 

immün sistemini güçlendirmenin önemi vurgulanmaktadır; hastalığın 

iyileşmesinden sonraki dönemlerde de sağlıksız beslenmenin olumsuz 

etkilerine odaklanılmalıdır. Örneğin; sağlıksız beslenmeyle gelişen tip 

2 diyabet, obezite gibi durumlar bireylerin COVID-19 yakalanma 

olasılığını artırabilmekte ve COVID-19’un gidişatını 

kötüleştirebilmektedir (Butler ve Barrientos, 2020). Bunlara ek olarak 

COVID-19 varlığında beslenme durumu da bozulmaktadır (Azzolino 

ve ark., 2020). Yapılan çalışmaların % 70'i meyve, sebze ve tam tahıllı 

gıdaların tüketiminin yararlı olduğunu belirtmiştir.  Günlük en az 5 

porsiyon meyve ve sebze tüketmeyi önermiştir. Meyve ve sebzeden 

zengin diyetler, bağışıklığın önemli düzenleyicileri olan A, C, D, E ve 

B vitaminlerine ek olarak selenyum ve çinko gibi fazla miktarda 

mineral ve vitaminleri içermelidir. Ek olarak, meyve ve sebzeler su, 

antioksidan ve lif kaynaklarıdır ve bunların tümü COVID-19 

komplikasyonları için en önemli risk faktörlerinden biri olan 

hipertansiyon, diyabet ve kilo alımının kontrolünde rol oynamaktadır 

(de Faria Coelho-Ravagnani ve ark., 2020; Wang ve ark., 2020; 

Kulakaç ve Ulutaşdemir, 2020). 

2.1. Mikrobesin Ögeleri 

Mikrobesin ögeleri immün sistemi aktivite edici etki göstermektedir. 

Mikrobesin ögelerindeki eksiklikler ya da yetersizlikler immün 

sistemin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına 
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sebep olabilmektedir. En fazla incelenen mikrobesin ögeleri A, C, E, D, 

B9 vitaminleri, Çinko (Zn), Selenyum (Se), Demir (Fe), Bakır (Cu), 

mineralleri fiziksel koruyucuların (örneğin deri, gastrointestinal sistem, 

solunum yolu vb.) yapısal, fonksiyonel bütünlüğünün korunması ve 

doğal bağışıklığın gelişmesinde önemlidir (Brisith Dietetic 

Association, 2020; de Faria Coelho-Ravagnani ve ark., 2020). Mikro 

besinlerin yeterli miktarda alımı, et, balık, mercimek ve fasulye, süt 

ürünleri, fındık, tohum, yumurta, turunçgiller (örn: portakal, limon, 

greyfurt), kivi, çilek ve benzeri sebzeleri içeren günlük bir diyetle 

sağlanabilir (McCartney ve Byrne, 2020).  

2.1.1. C Vitamini  

C vitamini açısından zengin besinler; Çilek, kivi, kuşburnu, ananas, 

turunçgiller, kızılcık, taze yeşil ve kırmızı biber, kara lahana, 

karnabahar, ıspanak, maydanoz, gibi meyve ve sebzelerdir. Yapılan 

çalışmalarda diyetle C vitaminini az alan kişilerde, C vitamini takviyesi 

ile pnömoni gelişme riskinde azalma olduğunu bildirilmiştir. Aynı 

zamanda C vitamininin yeteri kadar alınmasının kısa süreli yoğun 

fiziksel aktiviteye ve soğuk havaya maruz kalan bireylerde solunum 

yolları enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir (Carr ve 

Maggini, 2017; Hemilä ve Chalker, 2013; Hemilä ve Louhiala, 

2013).COVID-19 tanısı alan 29 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada 

bireylerin %93’ünün inflamasyon ve oksidatif stresin belirteci olan C-

reaktif protein (CRP) düzeylerinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu 

durum COVID-19 durumunda hücresel antioksidan sisteminin önemli 

bir bileşeni olan C vitamininin önemini ortaya koymuştur (Chen ve ark., 
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2020) Günlük tüketilmesi gereken C vitamini cinsiyet, emziklilik, 

gebelik ve yaşa göre değişiklik göstermektedir. Sağlıklı bir diyet ile 

100-200 mg/gün C vitamini alan insanlarda, yeterli olabileceği ve 

hastalıklara yakalanma riskini azalttığı belirtilmiştir (Önal ve Demirci, 

2020). 

2.1.2. D Vitamini  

D vitamininin temel kaynağı diyet ve güneş ışığıdır. İhtiyacımız olan D 

vitaminin %90’ı güneş ışığı yardımıyla ile vücutta üretlmekte ve %10’u 

gıdalarla alınabilmektedir (Koyu ve Demirel, 2015). Üretilen vitaminin 

yaşam tarzı, mevsim ve cilt renginden etkilendiği belirtilmektedir (Önal 

ve Demirci, 2020). D vitamininin Parainfluenza 1, 2, İnfluenza A ve B, 

ve Solunum Sinsityal Virüsü (RSV) gibi solunum yolu viral 

enfeksiyonlarına karşı doğuştan gelen bağışıklık sisteminde düzenleyici 

ve koruyucu etkisi olduğu belirtilmektedir. D vitamini takviyesinin 

antiviral bağışıklıklığı sağlamadaki rolü, solunum yolu ve diğer 

enfeksiyonlarından korunmada etkili olduğu bildirilmiştir 

(Jayawardena ve ark., 2020). Kışın D vitamini eksikliğinin pnömoniye 

ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan sitokin fırtınası riskini 

artırdığı belirtilmektedir(Muscogiuri, Barrea, Savastano ve Colao, 

2020). D vitamini ve COVID-19 arasında ilişkilerin olduğuna dair 

çalışmalarda da vitamininin eksikliğinin solunum yolları enfeksiyon 

riskini artırdığı birçok çalışma ile gösterilmiştir (Ilie ve ark., 2020; 

Jolliffe ve ark., 2013). Pandemi sürecinde dışarıda geçirilen zamanın az 

olmasından güneşe maruz kalmanın kısıtlı olduğu, bireylerin 

diyetlerinde fazla miktarda D vitamini alması önerilmektedir. Yumurta 
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sarısı, karaciğer, süt ve yoğurt D vitamini içeren gıdalar arasındadır 

(Koyu ve Demirel, 2015; Muscogiuri ve ark., 2020). 

2.1.3. Çinko 

Çinko, kabak çekirdeği, kaşar peyniri, susam, kakao tozu, kenevir, 

istiridye, yengeç, karides ve midye gibi deniz ürünlerinde 

bulunmaktadır (Özenoğlu, 2016). Bağışıklık sisteminin viral 

enfeksiyonları önlemesinde önemli görevleri olan çinko, sağlıklı 

bağışıklık fonksiyonu için hayati önem taşımaktadır (Te Velthuis ve 

ark., 2010). COVID-19 semptomlarının birçoğu çinko eksikliğinin 

semptomları ile ortaktır. Her ikisinin de de ortak görülen semptomların 

başında; kuru öksürük, ateş, atriyal fibrilasyon, kramp veya, karın 

rahatsızlığı azalmış lenfositler (beyaz kan hücreleri), akciğer 

iltihaplanması (pnömoni), mide bulantısı, sırt ağrısı, koku ve tat almada 

değişiklikler, düşük bağışıklık fonksiyonu, inflamasyonun göstergesi 

olan interlökin-6 artışı, artmış demir depolamadır(Jo ve ark., 2020). 

Çinkonun bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri düşünüldüğünde 

Almanya’da yapılan bir çalışmada COVID-19 için üretilen aşılar ile 

birlikte özellikle yaşlı bireylerde çinko desteğinin yararlı olduğu 

bulunmuştur (Derwand ve Scholz, 2020).  

2.1.4. Selenyum 

Selenyum kuruyemişlerde, ekmeklerde, tahıllarda, ette, kümes 

hayvanlarında, balıklarda ve yumurtalarda bulunabilen ve diyet 

kaynaklarından kolayca elde edilebilen önemli bir eser elementtir(de 

Faria Coelho-Ravagnani ve ark., 2020). Akut solunum sıkıntısı 
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olanlarda selenyum takviyesinin inflamasyonu hafiflettiği ve 

semptomları azalttığı bulunmuştur (Önal ve Demirci, 2020). Yapılan 

çalışmada serum selenyum düzeyi ile COVID-19 mortalitesi arasında 

ilişki olduğu bulunmuştur. Selenyumun bağışıklık sistemi üzerindeki 

düzenleyici etkisinden dolayı COVID-19 mortalitesi artıracağı 

bildirilmiştir (Zhang ve ark.,  2020).  

2.1.5. Bakır 

Bakır; fındık, et, istiridye, bitter çikolata, tohum, ve kepekli tahıllar gibi 

mineral bakımından zengin gıdalarda bulunan önemli bir eser 

elementtir(Fraga, 2005). Bakır, bağışıklık hücrelerinin gelişiminde ve 

düzenlenmesinde görev almakta ve antiviral özellik göstermektedir (Li 

ve ark., 2019). 

2.1.6. Omega-3 

Diyetteki omega-3 yağ asitleri; ringa balığı, uskumru, somon, pisi 

balığı, morina balığı ve kefal gibi yağlı balıklarda 

bulunmaktadır(Hathaway III ve ark., 2020).  Omega-3 yağ asitleri, 

dokozahekzaenoik asit (DHA) ve eikozapentaenoik asit (EPA), 

antiinflamatuar özellikleri ile tanımlanan beslenme bileşenleridir. Bu 

temel yağ asitlerine bağlı olan beslenme yetersizlikleri inflamasyonun 

geç zamanda ya da yetersiz iyileşmesine neden olmaktadır. Bu durum 

akut solunum yolları hasarına yol açan kontrolsüz inflamasyon ile 

sonuçlanan COVID-19 salgınında önem taşımaktadır (Calder, Carr, 

Gombart ve Eggersdorfer, 2020) Yapılan çalışmalar Omega-3 yağ 
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asitlerinin COVID-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkları önlemeye yardımcı 

olduğunu belirtmişlerdir (Weill ve ark., 2020).  

2.1.7. Probiyotikler 

Probiyotikler; bifidobakteriler, laktobasiller, streptecoccus enterokok, 

kullanılarak fermente edilmiş yoğurtlar, peynir, şarap, turşu ve kefirden 

oluşmuş besinlerdir. Probiyotikler, bireylerin sağlığının gelişimine 

katkı sağlayan yararlı mikroorganizmalardır. Probiyotikler, epitel 

hücrenin gelişimini destekleyerek, patojenlere karşı mücadele ederek, 

bağışıklık sistemini düzenler ve vücuttaki inflamasyon ve patojenlerle 

mücadele ederek hem anti-mikrobiyal hem anti-inflamatuar olaylarda 

görev alırlar (Önal ve Demirci, 2020). Bireyler için birçok yararı 

olmasına rağmen özellikle COVID-19 salgınında immün sistem için 

etkileri önemlidir. Yapılan bir çalışmada probiyotik takviyesinin 

bireylerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının azalmasında etkili 

olduğu görülmüştür (Jayawardena ve ark., 2020; Kang ve ark., 2013).  

3. COVID-19 TANISI BULUNAN HASTALARDA HASTANEDE 

BESLENME 

Koronavirüs hastalığının (COVID-19) genel yönetimine odaklanırken, 

hastanede kalış süresince beslenme düzeni ve desteği ile alakalı çok 

fazla bilgiye sahip değiliz. Beslenme ile ilgili net bir sistemin 

olmaması, hastaların iyileşme sürecini uzatabilir ve bulaştırıcılık 

komplikasyonlarını artırabilir (Cintoni ve ark., 2020) 
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COVID-19 tanısı ile hastaneye başvuran bireylerde beslenme 

durumunun tanımlanması ve beslenme açısından riskli bireylerin 

saptanıp erken dönemde oral besin takviyeleri ile beslenme desteği 

alması önerilmektedir (Jin ve ark., 2020; Zhang ve Liu, 2020). 

Beslenme durumunda herhangi bir problem olmasa bile hasta için 

yeterli miktarda enerji (25-30 kkal/kg/gün) ve günlük protein (1.5 g/kg/ 

gün) alımının sağlanması gerekmektedir (Jin ve ark., 2020). Günlük 

ihtiyacı olan besin ögeleri verildiği halde çeşitli nedenlerle enerji 

ihtiyacı karşılanamıyorsa 24-48 saat içinde açığı kapatacak  şekilde oral 

beslenme tedavisine başlanmalı ve  düzenli  olarak  değerlendirilmelidir 

(Muslu ve Ersü, 2020). Hastaneye yatırılan hastalara enerjisi fazla, 

kolay sindirilebilir besinler ve atıştırmalıklar (peynir, muhallebi, 

yoğurt, yumuşak, meyve püresi, dilimlenmiş meyve, vb.) ile enerji ve 

protein alımının devamlılığı desteklenmelidir (Jin ve ark., 2020).  

Hastalara beslenme desteği planlanırken aşağıdaki koşulların dikkate 

alınması gerekir: 

• COVID-19 hastalarının ortalama yaşı 65 olduğu için beslenme 

durumları optimal olmayabilir. 

• Ateş ve solunum sıkıntısı, enerji tüketimini artıran iki temel 

faktördür. 

• Küçük alanlarda izolasyon ve yatak istirahati, hastaların kas 

kütlesinde belirgin bir azalmaya neden olabilir. 
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• Beslenme desteği planlanması sırasında, hastane yemeklerinin 

lezzeti nedeniyle, toplam enerji ve protein alımında bir azalma 

sıklıkla bildirilmektedir. 

• Malnütrisyon, hastane servislerinde sıklıkla yeterince tanınmayan 

ve tedavi edilmeyen bir durumdur ve bu durum bir pandemi 

sırasında daha da kötüleşebilir (Rinninella ve ark., 2018) 

Malnütrisyon riski hastanede yatan kritik hastalarda fazla olmakla 

beraber tedavi sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Yoğun bakım 

ünitelerinde tedavi alan hastaların %38 ile %78’inin beslenmesinin 

yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple kritik hastalarda tedavi 

sürecini daha iyi yönetmek amacıyla hastaların malnütrisyon ve 

beslenme açısından değerlendirilmesi gerekmektedir (Lew ve ark., 

2017). Malnütrisyon açısından; artmış katabolizma ve nörolojik 

problemleri nedeniyle yaşlılar, obez bireyler, oral alım problemleri ve 

kronik hastalığı  olanlar yüksek riskli grupta olup malnütrisyon 

durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir (Muslu ve Ersü, 2020). 

Hastaların, ventilasyona bağlı olup olmadığı ve genel durumu 

değerlendirilerek, almaları gereken günlük besin ögeleri ve enerji 

gereksinimleri hesaplanmalıdır. Almaları gereken toplam enerji 

gereksinimleri 25-30 kkal/kg olup, 65 yaş üstü birçok hastalığı 

olanlarda 27 kkal/kg, 65 yaş üstü obez ve birçok hastalığı olanlarda 30 

kkal/kg olarak önerilmektedir. Günlük protein ihtiyacı 1-1.5 g/kg olup,  

kritik olmayan hastalarda 1 g/kg, birçok hastalığı olup yatan hastalarda 

ise ≥1 g/kg olacak şekilde belirlenmelidir.  Yağ ve karbonhidrattan elde 

edilen protein içermeyen enerji yüzde dağılımları da sırasıyla %30-%70  
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(solunum yetmezliği olmayanlar)  ve  %50-%50 (özellikle solunum 

sıkıntısı olan hastalarda CO2 üretimini azaltmak için)  arasında 

değişmektedir (Jin ve ark., 2020; Muslu ve Ersü, 2020). 

Dehidrasyon durumu enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi COVID-

19’un tedavisinde de dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. 

Dehidrasyon durumu gerek hastane gerekse toplum temelli bakımda 

gözardı edilmektedir. Bu nedenle, dehidrasyonun beslenme durumunun 

yanında değerlendirilmesi ve dehidrasyon bulguları olduğunda tanının 

konulması gerekmektedir (Lacey ve ark., 2019). Akut durumlarda 

dehidrasyon, hastalanma riskini arırır. Bu yüzden dehidrasyonun takibi 

ve önlenmesi amacıyla hastalara gerekli olan günlük sıvılar verilmelidir 

(Shells ve Morrell-Scott, 2018). 

4. COVID-19 TANISI BULUNAN HASTALARDA KARANTİNA 

SÜRECİNDE BESLENME 

COVID-19'un bulaştırıcılığı fazla olduğu ve yayılmasını önlemek için 

sosyal izolasyonun en iyi önleyici tedbir olduğu belirtilmiştir. Bu 

salgın, yaşam tarzlarını, sağlık sistemlerini ve ulusal ve küresel 

ekonomileri büyük ölçüde etkilemektedir. Sosyal izolasyon, genellikle 

ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilen tatsız bir 

deneyimdir. Karantina sona erene kadar, kendi kendine izolasyonun 

muhtemelen psikolojik ve duygusal semptomlara, duygudurum 

değişikliklerine ve değişen uyku veya yeme alışkanlıklarına neden 

olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bireylerde kilo alımı, yüksek 

miktarlarda yağ, karbonhidrat ve protein tüketimi, alkol, tütün veya 
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yasadışı uyuşturucu kullanımının artması gibi uygunsuz sağlık 

davranışlarının arttığı görülmektedir (de Faria Coelho-Ravagnani ve 

ark., 2020; Moynihan ve ark., 2015). Karantina süresince sürekli salgın 

hakkında bir şeyler görmek, duymak ve okumak bu süreçte stres 

düzeyini artıracaktır. Çalışma sonuçlarına göre bireyler stres altında 

oldukları süreçte yağ ve şeker oranı fazla yiyeceklerden daha büyük 

porsiyonlar tükettiği bunun yanında meyve ve sebzeyi yeterli 

miktarlarda tüketmedikleri bulunmuştur (Anschutz ve ark., 2009; 

Macht, 2008). Sonuç olarak, stres bireylerin daha büyük porsiyon ve 

tek tip besin grubu tüketmesine neden olmaktadır (Yılmaz ve Gökmen, 

2020). Tek tip yiyecek tüketme isteği, davranışsal (yiyecek arayışı 

içinde olma), duygusal (sürekli yeme arzusu), fizyolojik (tükürük 

salgılamada artış) ve bilişsel (sürekli yemek düşünme) süreçleri 

kapsayan çok geniş bir kavram olan " yemek özlemi " olarak tanımlanır. 

Yiyecek özleminde, kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu ve 

yemek özleminde cinsiyet farklılığı belirtilmektedir. Karbonhidrat 

özlemi, serotonin üretimininin artmasını sağlar bu durumunda ruh hali 

üzerinde olumlu etkileri vardır. Karbonhidrat açısından zengin besinler, 

kendini tedavi etmenin stresle baş etmenin bir yöntemi 

olabilir. Karbonhidrat özleminin olumsuz duygular üzerine etkisi 

vardır, gıdaların glisemik indeksi arttıkça olumsuz duygular artar. Bu 

karbonhidrattan zengin beslenme şekli, obeziteye neden olabilir ve 

kronik bir inflamasyona neden olabilir. Diyabet, kalp hastalığı ve 

akciğer hastalığı ile COVID-19 daha karmaşık hale gelebilir 

(Muscogiuri ve ark., 2020; Rodríguez-Martín ve Meule, 2015). 

Karantinaya bağlı stres aynı zamanda stresi daha da kötüleştiren ve 
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besin alımını artmasına bağlı uyku bozukluklarına yol açar. Bu yüzden 

akşam yemeğinde melatonin ve serotonin içeren yiyeceklerin 

tüketilmesi önemlidir. Melatonin ve serotoninden zengin meyveler, 

yapraklar, kökler, muz, badem, yulaf ve kiraz gibi tohumlar dahil çok 

sayıda bitki türleri tüketilmelidir. Bu yiyecekler melatonin ve 

serotoninin öncüsü olan triptofan içerebilir. Triptofan, esas olarak yağ 

ve karbonhidrat alımını azaltan ve nöropeptid Y'yi inhibe eden 

serotonin yoluyla tokluk sağlamaktadır. Ayrıca uykuyu tetikleyen 

etkisinin ötesinde, yoğurt gibi süt ürünleri de hücre savunmasını 

artırabilir ve solunum yolu enfeksiyonları riskini azaltmaktadır 

(Muscogiuri ve ark., 2020; Peuhkuri, Sihvola ve Korpela, 2012). Bu 

süreçte, fazla miktarlarda antioksidan, mineral ve vitaminden zengin 

sağlıklı ve dengeli bir beslenmek gerekmektedir. C vitamini, E vitamini 

ve beta-karoten gibi bu mikro besinlerin bazılarının antioksidanlar 

olmasından dolayı meyve ve sebzelerin bağışıklık sistemini 

güçlendirdiği bulunmuştur(Muscogiuri ve ark., 2020). Serotonin 

beynin triptofandan ürettiği önemli bir nörotransmitterdir olup süt ve 

ürünleri, hindi eti, balık, yumurta, ceviz, ananas, muz, fındık, kuru 

meyveler, erik, nohut, ıspanak, kalamar ve istiridye gibi besinlerde 

bulunmaktadır. İştah ve uykunun kontrolünü sağlamaktadır 

(Muscogiuri ve ark., 2020; Aliye Özenoğlu, 2018).  

Karantina sürecinde dışarıda geçirilen vaktin az olması, güneşe daha az 

maruz kalmaya ve ciltte daha düşük 7-dehidrokolesterol seviyelerinin 

bir sonucu olarak D vitamini üretiminin düşmesiyle bağdaştırılabilir 

(Muscogiuri ve ark., 2020). D vitamini eksikliğinin akciğerin 
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işlevlerinde düzensizlik, inflamasyonda artış ve bağışıklık sistemindeki 

değişikliker ile ilgili olduğu söylenebilir (Arslan, 2020). KOAH ve 

pnömoni hastalarında D vitamini eksikliği sık görülür bu yüzden alt 

solunum yolu enfeksiyonu olanlarda D vitamini düzeyi bakılmalı ve 

eksikliğinde takviye edilmelidir (Bekmez, 2013). 

Dünya Sağlık Örgütü evde daha fazla vakit geçirilen bu dönemlerde 

bazı önerilerde bulunmuştur(WHO, 2020): 

- Beslenme düzenine ilişkin daha programlı ve planlı bir hayat 

sürmek 

- Taze besinler yemek 

- Evde hazırlanmış besinleri yemek 

- Güvenli gıda yaklaşım ve kurallarına dikkat etmek 

- Tuz kullanımını kısıtlamak 

- Şeker kullanımını kısıtlamak 

- Lifli besinleri yeterli miktarda tüketmek 

- Su/sıvıyı yeterli miktarda tüketmek. 

5. EMZİRME VE ANNE SÜTÜ ALIMI 

 Dünya Sağlık Örgütü, tüm çocukların hayatlarının ilk 6 ayı sadece anne 

sütü artından 2 yaşına kadar ise ek gıdalarla beraber anne sütü almasını 
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önermektedir(World Health Organization, 2020). Erken çocukluk 

döneminde, anne sütünün antikorlar, enzimler ve hormonlar içerdiği 

için enfeksiyonlara ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruma 

sağladığı belirtilmektedir (Hoddinott, Tappin ve Wright, 2008). Anne 

sütünün bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ve bebek için en uygun 

besin olması ayrıca gerekli tedbirler alındığında anneden bebeğe bulaş 

olmaması sebebiyle emzirmenin kesintisiz şekilde devam etmesinin 

gerektiği belirtilmektedir(World Health Organization, 2020). COVID-

19 tanılı veya temaslı annelerin emzirme öncesi el temizliğinin 

sağlaması, bulundukları ortamı havalandırılması, emzirdiği süreçte 

maske kullanması, kıyafetlerini 60-90 derecede yıkamış olması ve sık 

kullanılan yüzeyleri dezenfekte etmesi önerilmektedir. Ek olarak 

annenin beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesi, bol sıvı tüketmesi 

gerektiği belirtilmektedir (Gokcay ve Keskindemirci, 2020) 

6. PANDEMİ SÜRECİNDE GENEL ÖNERİLER VE BESİN 

HİJYENİ 

Pandemi sürecinde gıda seçimi ve gıdaların saklanması ile ilgili çeşitli 

öneriler bulunmaktadır. Doymuş yağlar içeren sağlıksız atıştırmalıklar 

yerine protein ve yağ içeriği yüksek tohumlar, kurutulmuş etler ve sebze 

cipslerinin tercih edilmesi önerilmektedir. Alışveriş sıklığını arttırmak 

yerine evimizde var olan besinleri, dondurulmuş ve konserve gıdaları 

tüketmelidir. Gıdaların israf olmasını önlemek amacıyla kısa raf ömrü 

olan veya taze ürünlerin tüketimine öncelik verip kalan gıdaları 

dondurma yönteminden yararlanarak saklanmalıdır (Kartal ve ark., 

2020).  
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Pandemi döneminde çok sık markve arkışverişi yapmanın mümkün 

olmaması nedeniyle alışverişlerde uzun ömürlü sebze ve meyveler 

tercih edilmelidir. Günlük en az 400 gr ya da 5 porsiyon sebze meyve 

tüketilmeli. Meyvelerden armut, avakado, portakal, elma, muz, limon; 

sebzelerden salatalık, havuç, lahana, pancar, kabak, kereviz, brokolinin 

raf ömrü uzundur. Dondurulmuş sebze ve meyveler doğru şartlarda 

saklandığında taze ürünlerle benzer hatta bazen daha fazla antioksidan 

ve besin maddesi içeriğine sahip olacağından rahatlıkla tüketilmelidir. 

Önemli bir protein kaynağı olan süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. 

Fasulye, nohut gibi bakliyatlar mineral, lif ve bitkisel protein açısından 

zengin kaynaklardır. Karabuğday, yulaf, kinoa ve diğer rafine 

edilmemiş tahıllar uzun süre bozulmadan muhafaza edildiği için 

kolayca hazırlanmakta ve lif alımını desteklediğinden bolca 

tüketilmelidir. Tuzsuz ve şekersiz satın alınan yağlı tohumlar ve kuru 

meyve sağlıklı birer atıştırmalık olarak kullanılabilmektedir(WHO, 

2020). Tuz alımı kısıtlanmalı, fermente ve lifli gıdaların alımı 

artırılmalıdır. Porsiyon kontrol altında tutulmalı gerekirse az az sık sık 

olacak şekilde besinler tüketilmelidir. Bu süreçte sık sık tercih ettiğimiz 

konserve gıdaları tuzdan arındırmak amacıyla yıkanıp tüketilmelidir. 

Yağdan fakir bir beslenme tercih edilmeli kızartma yerine soteleme, 

ızgara ya da buharda pişirme tercih edilmelidir. Uyku bozukluğu ve 

dehidrasyona neden olacağından fazla miktarda çay, kahve ve enerji 

içeceği tüketilmemelidir. Tütün ürünleri ve alkol tüketiminden 

kaçınılmalıdır (Kartal ve ark., 2020). 
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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)  SARS ve MERS’in yanında 

COVID-19’un da besinlerden bulaş olabileceğine dair bir kanıtın 

olmadığını bildirmiştir (EFSA, 2020). Yapılan çalışmalar, COVID-

19’un cansız yüzeylerde saatler veya günlerce canlı kalabileceğini 

belirtmektedir. Besin dağıtım zincirlerinden herhangi bir bulaş 

bildirilmemiş olsa da genel dezenfeksiyon ve hijyen kurallarına dikkat 

edilmelidir. Pişmiş ve çiğ besinlerin birbirinden ayrı tutulması,  

özellikle taze meyve-sebze ve tüketime hazır besinlerin alındıktan sonra 

hemen tüketilmemesi, belirli bir süre bekletildikten sonra tüketilmesi 

önerilmektedir (Muslu ve Ersü, 2020). 
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GİRİŞ 

COVID-19 ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayında 

ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ise 11 Mart 

2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir. DSÖ, yeni tip korona virüs 

hastalığı olarak tanımlanan COVID-19 hastalığı, ciddi akut solunum 

sendromu olarak isimlendirmiş ve muhtemel mortalitesi ise %3,4 

olduğu bildirilmiştir (WHO, 2020a; Adams ve Walls, 2020). COVID-

19 hastalığının, kontrol altına alınması için yapılması gereken 

önlemlerin başında bulaşın gerçekleştiği bireylerin takibi ve sosyal 

izolasyonun sağlanması olarak ifade edilmektedir (Aktuğ, İri, ve 

Aktuğ Demir, 2020).  Bu sebeple DSÖ tarafından pandemi ilan 

edilmiştir ve ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede çeşitli 

kısıtlamalara gidilmiştir. Bu kısıtlamalar içerisinde sokağa çıkma 

yasakları, fiziksel mesafe kuralları, okulların kapatılması dahil, 

seyahat, kültür ve spor etkinliklerinin iptal edilmesi ve yasaklanması 

gibi kuralları yer almaktadır (WHO, 2020a; Parnell ve ark., 2020).  

COVID-19 pandemisinde bulaşın önlenmesi için yapılan 

kısıtlanmaların bireyler üzerinde çeşitli etkilere sahip olduğu 

belirlenmiştir (Hall ve ark., 2020). Pandemi sürecinde uygulanan 

karantina uygulamaları, insanların daha çok evde kalmasına ve 

fiziksel aktivitelerinin azalmasına yol açmış ve bunun yanı sıra bireyin 

günlük yaşamına ait rutinlerden uzaklaşmasına, psikolojik olarak 

duygu durum değişiklikleri yaşamasına, fiziksel aktivitede azalmaya 

bağlı olarak oturma süreleri uzamasına ve davranış değişikliklerine 

sebep olmuştur (Eskici, 2020; Wernecka ve ark., 2019). Bu değişen 
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fiziksel davranış değişikliği sonucuna bağlı olarak; vücut ağırlığında 

istenmeyen artışlar, kardiorespiratuar hastalık riskine yakalanmada 

artış, yaşam ve uyku kalitesini olumsuz yönde etkilenmeler 

görülmüştür (Hall ve ark., 2020; Hammami ve ark., 2020; Lippi ve 

ark., 2020; Lavie ve ark., 2019). Pandemi önlemleri süresince 

psikolojik ve fizyolojik sağlığın korunması için ev içerisinde de olsa 

aktif kalınmalı ve günlük egzersiz rutinini koruması gerekmektedir. 

DSÖ bu durum hakkında bilgilendirmelerini ve çağrılarını düzenli 

olarak yapmaktadır (Lippi ve ark., 2020; WHO, 2020a). 

1. FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

1.1.  Fiziksel Aktivite Kavramı 

Gelişen teknoloji, sanayileşme, iş hayatı, şehirleşme ve diğer sebepler 

insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Fiziksel aktivitenin genel 

sağlık üzerine etkileri oldukça fazladır. Düzenli olarak yapılan fiziksel 

egzersizin fizyolojik, motor fonksiyon, psikolojik ve sosyolojik 

açısından yararları vardır (Zorba ve Saygın, 2017). Bunun yanı sıra 

obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik 

hastalıklar sonucu meydana gelen ölüm riskini azaltırken yaşam 

kalitesinde artışa ve yaşam süresinin uzamasına fiziksel aktivitenin 

önemi oldukça fazladır. (WHO Europe, 2007; Donnelly, 2009; 

Baltacı, 2008). Bu nedenle fiziksel aktivite “Günlük yaşamımızda kas 

ve eklemlerimizi kullanarak enerji harcanmasını içeren, kalp ve 

solunum hızını artıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla 

sonuçlanan aktiviteler” olarak tanımlanmaktadır (Donnelly, 2009; 

Baltacı, 2008). Diğer bir tanıma göre ise fiziksel aktivite; ‘‘bazal 
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seviyenin üstünde enerji harcanmasını yükselten, iskelet kaslarının 

kasılmasıyla meydana gelen bedensel hareketler’’ olarak ifade 

edilmektedir (Çiçek, 2020). Genel olarak fiziksel aktivite ise enerji 

harcamasını artıran bütün aktiviteler olarak bilinmektedir. Spor ve 

aktif rekreasyon fiziksel aktivite şekilleri, iş yerinde yapılan ve evde 

yapılan fiziksel aktiviteler gibi birçok alanda fiziksel aktivite 

yapılabilmektedir. Spor ve aktif rekreasyon fiziksel aktivitelere; 

yürüyüş, bisiklete binme, dans, yoga vb., iş yerinde yapılan fiziksel 

aktivitelere; kaldırma, taşıma ya da diğer aktif görevler ve evde 

yapılan fiziksel aktivitelere ise; yemek yapımı, temizlik, bahçe işleri 

vb. durumlar örnek verilebilir (Çiçek, 2020; WHO, 2019). 

1.2. Egzersiz ve Fiziksel Uygunluk 

Fiziksel yapının bir veya daha fazla bileşenini korumak ve geliştirmek 

için planlı, düzenlenmiş ve düzenli tekrar edilen bedensel 

hareketlerden oluşan fiziksel aktivite egzersiz olarak tanımlanmaktadır 

(Çiçek, 2020;  Fibbins ve ark., 2020). Gün geçtikçe egzersiz sağlıklı 

yaşam için daha çok önem kazanmaktadır. Egzersiz ve fiziksel aktivite 

düzeyinin artırılması ile fiziksel uygunluğun korunması ve 

geliştirilmesi mümkün kılınmaktadır (Koçak, 2019). 

Fiziksel uygunluk, bireyde yorgunluk olmadan mesleki, boş 

zamanlarını değerlendirdiği ve günlük yaşam aktivitelerinin doğru bir 

şekilde yapma yeteneği olarak tanımlanmaktadır (ACSM, 2014). 

Fiziksel uygunluk kişinin kuvveti, dayanıklılığı, koordinasyon, hız 
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gibi özellikler ve bu özelliklerin birbiriyle bağlantılı olarak çalışma 

kapasiteleri ile ilişkilidir (Zorba ve Saygın, 2017; Genç, 2019). 

İnsan sağlığını olumlu etkilemek için fiziksel uygunluğun 

geliştirilmesi gerekmektedir. Fiziksel uygunluğu sağladığımızda; 

bireyin ideal kiloya sahip olması sağlanır, denge yeteneği gelişir, 

düşme ve düşmeye bağlı yaralanmalar azalır, kemik ve kas kütlesi 

korunur, kan basıncı dengelenir, esnekliği artar, uyku düzeni sağlanır, 

anksiyete ve stres düzeyleri düşürülür. Böylece bireyin sağlığı pozitif 

yönde etkilenir (Swain ve Franklin, 2006; Genç, 2019). 

Fiziksel uygunluğu yüksek olan bireyler düşük olan bireylere göre 

daha geç yorularak fiziksel aktivite süresini uzun tutabilmektedir. 

Fiziksel uygunluk sadece sporcular için değil sedanter yaşayan 

bireylerde dahil olmak üzere bütün insanlar için önemlidir. Bu nedenle 

sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması ve buna bağlı olarak psikolojik 

sorunların gelişmemesi için fiziksel uygunluk yeterli düzeyde olması 

gerekmektedir. Fiziksel uygunluk seviyesi yüksek olan bireylerin,  

düşük olan bireylere göre daha düşük mortalite oranlarına sahip 

olduğu bilinmektedir (Zorba ve Saygın, 2017; Genç, 2019). 

1.3. Fiziksel Aktiviteyi Etkileyen Faktörler 

Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı benimsemeye çalışan yetişkinler, 

bireylerin isteği olmasına rağmen çeşitli engellerle karşı karşıya 

kalmaktadır. Bu engellerin öncelikli olanları yaşlılık, bireyin sağlık 

durumu, sosyo-ekonomik düzeyi, bulunduğu coğrafya, sosyal ve 

fiziksel çevre ve fiziksel engellerdir (Çiçek, 2020). Literatür 
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incelendiğinde fiziksel aktivite ile ilgili yapılan çalışmalarda fiziksel, 

kültürel ve sosyal çevreden etkilendiği görülmektedir (Can, Arslan ve 

Ersöz, 2014). Bireyin uygun zamanının olması, kentsel yaşamın daha 

az olması, park, bahçe gibi boş zamanların değerlendirebileceği 

alanların ulaşılabilir olması ve ekonomik düzeyin yüksek olması 

fiziksel aktivite yapma oranlarını pozitif yönde artırmaktadır (Çiçek, 

2020; Can, Arslan ve Ersöz, 2014; WHO, 2007). Sosyo-demografik 

ve biyolojik faktörlerle ilişkili olarak nüfus yoğunluğu az olan 

bölgelere de yüksek olan bölgelere göre daha aktif oldukları, yaş 

ilerledikçe fiziksel aktivitenin azaldığı, erkeklerin kadınlara oranla 

daha aktif kaldığı bilinmektedir (Çiçek, 2020; Hallal ve ark., 2012; 

Can, Arslan ve Ersöz, 2014; WHO, 2007). 

Bireyin psikolojik, zihinsel ve duygu-durum faktörlerine göre fiziksel 

aktivite yapma miktarlarının değiştiği, sigara içenlerin içmeyenlere 

göre daha hızlı fiziksel aktiviteyi terk ettiği, yapılan fiziksel 

aktiviteyle ilgili bilgiye sahip olmanın ve fiziksel aktivite yapma 

isteğinin fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen önemli faktörler 

olarak belirtilmektedir (Çiçek, 2020; Hallal ve ark., 2012; Can, Arslan 

ve Ersöz, 2014; Karaca, 2008; WHO, 2007). 

1.4. COVID-19 Süresince Fiziksel Aktivitenin Önemi  

COVID-19 pandemisi nedeniyle fiziksel mesafe ve sokağa çıkma 

yasakları uygulanmaktadır. Bu uygulama enfeksiyonun bulaş kontrolü 

için etkili olmasının yanı sıra bireylerde davranışsal ve klinik 

yansımalara sebep olmaktadır (Paçenha, 2020; Crisafulli ve Pagliaro, 
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2020). Çoğunlukla sedanter yaşamı tercih eden toplumumuzda, 

günlük rutinlerindeki fiziksel aktivitelerinde de azalmalar meydana 

gelmiştir (Caner, 2020).  

Yapılan çalışmalarda karantina sürecinin travma sonrasında stres 

belirtileri, bilinç durumunda değişiklikler ve öfke gibi negatif 

psikolojik sorunların geliştiği belirtilmektedir (Fallon, 2020). Fiziksel 

mesafenin varlığı, genellikle hareketlerin kısıtlanması, günlük yaşam 

rutininin bozulması ve sosyal, fiziksel ilişkilerin azalması daha çok 

can sıkıntısına, düş kırıklıklarına ve izole edilmişlik hissine neden 

olduğu söylenmektedir (Fallon, 2020). Bu olumsuz sonuçların 

içerisinde özellikle inaktivitenin varlığı ve neden olabileceği zararlı 

etkiler ile ilgili ciddi bir endişenin var olduğu belirlenmiştir  

(Crisafulli ve Pagliaro, 2020). 

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin ölüme sebep olan faktörleri 

azaltmaktadır. Fiziksel aktivite COVID-19 hastalığına yakalanan 

bireylerde gelişebilecek durumlar açısından risk faktörü olarak kabul 

edilen kronik hastalıkların ve immünolojik faktörler üzerindeki 

faydaları,  stres düzeyini azaltması, kısa ve uzun vadede zihinsel ve 

psikolojik sağlık üzerine olumlu etkilere sahip olması nedeniyle 

içerisinde bulunduğumuz sosyal durum için oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır (Burtscher ve ark., 2020; Burtscher ve Burtscher, 2019; 

Nieman ve Wentz, 2019; Mikkelsen ve ark, 2017). Bu nedenle fiziksel 

aktivitenin sürdürülmesi için ev içinde düzenli olarak egzersizlerin 

planlanması ve yapılması gerekmektedir. 
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1.5. COVID-19 Süresince Ev Tabanlı Fiziksel Aktivite 

COVID-19 pandemisi süresince açık havada fiziksel etkinliğin 

yapılması bulaş riskini artırdığı ve insan sağlığına zarar verdiği için, 

fiziksel aktivite çok sınırlı sayıda imkânlarla yapılmaktadır. Bu 

nedenle pandemi süresince çoğu insan evde kalmaya zorlandılar. 

Karantina nedeniyle insanların ev içerisinde aktif kalması ve düzenli 

olarak egzersiz yapması önerilmektedir. Fiziksel aktiviteyi sağlamak 

amacıyla birden çok egzersiz programları planlanıp, sabit bisikletler 

veya yürüyüş bantları kullanarak, çeşitli düzeylerde kardiyovasküler 

gerginliği ortaya çıkaran egzersizlerden olan aerobik egzersizde olmak 

üzere, vücut ağırlığı egzersizleri, dans temelli egzersizler ve oyun 

etkinlikleri yapılabileceği ifade edilmektedir (WHO, 2010; Bingöl ve 

ark., 2020).  

Metabolik, kardiyovasküler, ve kas-iskelet sisteminde rahatsızlıklarını 

önlemek için; görsel-işitsel-yönelimli jimnastik, zumba dansı ve 

aerobik egzersiz programları önerilebilir (Connolly, 2020). Aynı 

zamanda depresyon belirtilerini azaltmak için de aynı egzersiz 

programları önerilir (Norouzi, 2019). Dans temelli egzersiz programı, 

vücut hareketlerinin ve kaslarının kullanımını içerir ve dans yoluyla 

yaşam kalitesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek birçok 

fiziksel ve zihinsel sağlık üzerine yararları bulunmaktadır (Alpert, 

2011; Hernandes ve ark., 2018). Bu yüzden dans, yaşlılarda olumlu 

fonksiyonel uyumlara neden olmakta özellikle denge ile ilgili 

problemi olanlarda faydalı olabilmektedir. Dansın refah, fiziksel 

sağlık belirtileri üzerindeki olumlu etkileri, bu egzersiz programı 
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bireylerde önemli bir egzersiz programı haline getiriyor (Rodrigues-

Krause ve ark., 2019; Hofgaard ve ark., 2019).  

Sabit bisikletler, yürüyüş bantları ve diğer ev tabanlı spor araç 

gereçleri ile yapılan aerobik egzersizlerin kardiyovasküler ve 

metabolik sağlık üzerine olumlu etkileri açısından kullanılabilir. Bu 

tür egzersiz programları, kalp atış hızını kontrol edebilen edilebilen, 

aynı zamanda yüksek yoğunluklu kendi hızınızda egzersiz olarak 

düzenlendiğinde orta ila kuvvetli aerobik antrenmanı sağlamaktadır 

(Connolly, 2017). Sağlığını tehdit etmeyecek şekilde güvenli bir ortam 

olan açık hava tesislerinden; boş saha, plaja, parka veya dağlara yakın 

bir yerde yaşayanlar ve bu ortamlara rahatlıkla erişilebilen bireylere 

orta ila yüksek yoğunluklu aerobik egzersizi bu ortamlarda yapmaları 

tavsiye edilebilir ve bu durumda bir sakınca görülmemektedir (Bingöl 

ve ark., 2020). 

2. COVID-19 SÜRESİNCE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 

FİZİKSEL AKTİVİTE 

2.1.  COVID-19 Süresince Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel 

Aktivite 

 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan benzer durumlardan ortaya çıkan 

sonuçlar doğrultusunda COVID-19 hastalığının doğrudan etkilerinin 

yanı sıra hastalığın bulaşını önlemeye ve kontrol altına almaya yönelik 

tedbirler nedeniyle çocuklar açısından henüz bilemediğimiz risklerde 

ortaya çıkabilmektedir. Salgın hastalıklar ve toplumda endişe yaratan 

durumlar erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da farklı etkilere neden 
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olmaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda bazı gruplar 

özellikle kalabalık ve hijyenik olmayan koşullarda yaşayan çocuklar 

daha dezavantajlı bir durumda değerlendirilebilmektedir (Küçük ve 

ark., 2020). 

 

Salgın döneminde milyonlarca çocuk okula gidememekte ve 

ebeveynler uzaktan çalışmaya devam etmektedir. Çocuk bu koşullar 

altında ev içinde daha fazla zaman geçirmektedir. Ev içinde geçirilen 

zamanın artması çocukların sosyal hayattan daha basit hayata geçişine 

neden olmaktadır. Sosyal hayatın azalmış olması bireylerde hareketi 

azaltmış olup vücut ağırlığında artışa neden olmaktadır. Vücut 

ağırlığının artması bağışıklık sistemini baskılarken, birçok 

hastalığında kronikleşmesine neden olmaktadır. Fiziksel aktivitenin 

azaldığı bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımının arttığı da 

belirtilmektedir. Çocuklarda görülen ekran bağımlılığı da obezitenin 

oluşmasında rolü oldukça fazla olduğu belirtilmektedir (Tsitsika ve 

ark., 2016; Küçük ve ark., 2020; Şahin, Aydın ve Kulakaç, 2020). 

 

Fiziksel egzersiz programları 1-4 yaş arası çocuklarda gün içerisinde 

farklı yoğunluklarda toplamda en az 180 dakikalık fiziksel aktivite 5-

11 yaş grubundaki çocuklar için her gün en az 60 dakika orta 

yoğunluktan yüksek yoğunluğa doğru giden fiziksel aktiviteler 

yapmaları gerektiği belirtilmektedir. Haftada en az 3 kez yüksek 

yoğunlukta aktivite yapılması önerilmektedir (Medeni ve ark., 2020; 

Küçük Biçer ve İlhan, 2020). DSÖ çocuklar ve gençler (5-17 yaş) için, 

haftada üç kez kas ve kemik güçlendirme egzersizleri ile orta ve 

kuvvetli aerobik yoğunlukta 60 dakikalık günlük fiziksel aktivite 
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önerilmektedir (WHO, 2010; Bingöl ve ark., 2020). İyi planlanmış 

aktivite programları dayanıklılık (aerobik), kas kuvvetlendirme ve 

ağırlık, kemik kuvvetlendirme ve denge, germe aktivitelerini 

içermelidir. Aerobik aktiviteler bu programın merkezinde 

bulunmaktadır. Çocuklara yaşlarına uygun, eğlenceli ve çeşitlilikle 

sunulan fiziksel aktivite programları oluşturulmalıdır (Medeni ve ark., 

2020; Küçük Biçer ve İlhan, 2020). 
 

2.2. COVID-19 Süresince Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite 

 

Sedanter yaşam büyük bir halk sağlığı sorunudur ve dünya çapında 

yaklaşık üç yetişkinden biri önerilen fiziksel aktivite miktarına ve 

kalitesine ulaşamamaktadır (Guthold, 2020). COVID-19 pandemisi 

nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasakları, ev karantinaları, çalışan 

bireyler için esnek ve evden çalışma durumu bireylerin günlük 

rutininde değişikler meydana getirmiş bunun sonucunda ise yetersiz 

fiziksel aktivitenin daha da azalmasına neden olmuştur (WHO, 2020a 

; Bingöl ve ark., 2020). Hareketsiz davranış ve düşük fiziksel aktivite, 

bireylerin sağlığı, refahı ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere 

neden olabilir. Kendi kendine karantina ayrıca ek strese neden 

olabilmekte ve vatandaşların ruh sağlığını zorlayabilmektedir. Fiziksel 

aktivite ve rahatlama teknikleri, bu süre zarfında sakin kalmaya ve 

bireyin sağlığını korumaya devam etmeye yardımcı olacak değerli 

araçlar olabilmektedir (WHO Europe, 2020). 

 

Yetişkin yaş grubundaki bireylerin hem aerobik hem kuvvetlendirme 

egzersizleri yapmaları önerilmektedir. Aerobik aktiviteler tercihen her 
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gün orta şiddete en az 30 dakika süreyle yapılmalıdır. Evde yürüyüş 

bandı veya sabit bisiklet kullanılıyorsa günlük olarak 30 dakika 

süreyle yapılabilmektedir. Buna ilaveten haftada üç gün ardışık 

günlerde olamayacak şekilde kuvvetlendirme egzersizleri yapılmalıdır 

(Medeni ve ark., 2020). DSÖ, 17 yaşından büyük yetişkinler ve 

yaşlılar için kuvvetli aerobik egzersiz şiddetinin olmasıyla 75 

dakika/hafta veya orta aerobik yoğunluk şiddetinde haftada iki kez kas 

ve kemik güçlendirmeye yönelik 150 dakika/hafta fiziksel etkinlik 

önerilmektedir (WHO, 2010; Bingöl ve ark., 2020). 

 

2.3. COVID-19 Süresince Yaşlılarda Fiziksel Aktivite 

Genel anlamda durağan bir yaşam dönemi için kullanılan yaşlılık, 

bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan bağımsızlıklarını 

kısmen de olsa yitirdikleri, yaşamın birçok alanında kayıplar yaşadığı 

bir dönemdir (Uzun, 2020).Yaşlı bireyler hem yaşla birlikte organ ve 

sistemlerdeki fizyolojik ve biyolojik değişiklikler hem de altta yatan 

tıbbi durumlar nedeniyle COVID 19 enfeksiyonu açısından daha fazla 

risk altındadırlar. Ayrıca yaşlanmış bireyin immün sisteminde klinik 

olarak enfeksiyonlara, otoimmünite ve maligniteye yatkınlık vardır 

(Muller ve ark., 2020). Bu nedenle COVID-19 pandemisi süresince 

yaşlı bireylerin karantina kurallarına uyması gerekmektedir. Bununla 

birlikte karantina sürecinin getirdiği kısıtlamalar sonucunda yaşlı 

bireylerin fiziksel aktivitelerinde azalma görülmektedir (AÇSHB, 

2020). Aynı zamanda doğal yaşlanma süreci içerisinde bazı kronik 

hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Hem insan vücudunda ortaya 
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çıkan değişim hem de kronik hastalıklardan kaynaklı olarak ileri 

yaştaki bireylerin günlük yaşamda bazı aktiviteleri yapamadıkları ya 

da yapmaktan kaçındıkları gözlenmektedir (Medeni ve ark., 2020; 

Ainsworth ve Macera, 2012; ACSM, 2020). 

Sağlıklı yaşlanma için düzenli olarak fiziksel aktivite yapılması 

önemli bir yer tutmaktadır. Her yaş grubunda olduğu gibi yaşlı 

bireyler de düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu 

etkilerinden yararlanmakta ve bu olumlu etkileri yaşamları boyunca 

vücutta etkilerini görmektedirler (Medeni ve ark., 2020; Ainsworth ve 

Macera, 2012; ACSM, 2020). COVID-19 pandemiside evde kalınan 

süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı korumak için 

yapılacak en iyi fiziksel aktivite egzersizdir (AÇSHB, 2020). Ev 

içerisinde yapılacak birkaç egzersiz ile ileri yaştaki bireylerin de 

hareketli olması ve sağlığını koruması açısından önemli bir yer 

tutmaktadır. Ev içinde yapılan fiziksel aktivite ise ileri yaştaki bireyler 

için özel olarak seçilmiş ve ev içerisinde rahatlıkla uygulanabilecek 

düzeyde ve uygunlukta olmalıdır (WHO, 2020b; Medeni ve ark., 

2020). Ev içerisinde yapılacak egzersizler için genellikle özel bir 

ekipman ihtiyacı bulunmamakla birlikte egzersiz yapmaya motive 

olmak ve egzersiz yapmaktan keyif almak için sevilen bir müziği 

dinlemek yararlı olabilmektedir. Egzersiz yapacağınız odanın çok 

sıcak ya da soğuk olmaması ve mümkünse iyi havalandırılması 

gerektiği belirtilmektedir. Egzersizleri yaparken yaşanabilecek denge 

kayıplarını önlemek için mümkünse evin en geniş odasının tercih 

edilmesi ve etrafınızda denge kaybına sebep olabilecek ya da 
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yaralanmaya neden olabilecek eşyalar bulunmaması tavsiye 

edilmektedir. Egzersizleri kaygan olabilecek yüzeylerde (fayanslar ya 

da beton zemin gibi) değil mümkünse halının üzerinde yapılması 

gerektiği önerilmektedir. Eğer günlük yaşamda baston, yürüteç gibi 

yardımcı araçları kullanımı varsa, egzersiz yaparken yine bu 

araçlardan destek almak faydalı olacaktır (WHO, 2020b; Ainsworth 

ve Macera, 2012; ACSM, 2020). Ev içerisinde yaşlıların 

yapılabileceği egzersizler; sandalyede oturup kalkma, başın hareket 

ettirildiği egzersizler, omuz yuvarlama, gövde esnetme, tek ayak 

üzerinde denge egzersizleri, nefes egzersizleri, germe egzersizleri ve 

kol kuvvetlendirme egzersizleridir (WHO, 2020b; Medeni ve ark., 

2020). 

 

3. COVID-19 SÜRESİNCE ENGELLİLERDE FİZİKSEL 

AKTİVİTE 

 

COVID-19 kısıtlamaları, engelli kişilerin yaşadığı hem çevresel hem 

de kişisel engelleri ağırlaştırarak fiziksel aktiviteyi engellemektedir 

(Theis ve ark., 2021). Küresel nüfusun %15’ni kapsayan engelli 

bireyler, COVID-19 hastalığı olmadan da günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirirken topluluk hareketliliğinin önündeki engeller, toplu 

taşımaya ve sağlık bakım hizmetlerine ulaşımda zorluklar 

yaşamaktadırlar. Genel nüfusla karşılaştırıldığında engelli bireylerin 

daha çok depresyona, yalnızlığa ve daha düşük yaşam kalitesine 

maruz kaldıkları ifade edilmektedir (Kirby ve ark., 2020). COVID-19 

salgını tüm nüfusun günlük yaşam aktivitelerini etkilemektedir ve 

değiştirmeye devam etmektedir. Ağrı, ses, konuşma işlevlerinde veya 



170 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II 
 

nöromüsküler aktivitelerde azalma fiziksel engelli kişilerde yaşadığı 

olası sorunlara ek olarak ilave olmaktadır (Oviedo-Cáceres ve ark., 

2021; Steyn ve ark., 2020; Armitage ve Corburn, 2020; Pineda ve 

Nellums, 2020).  

 

DSÖ, COVID-19 salgını düşünüldüğünde engelliler için 

hükümetlerden, sağlık sistemlerden, engelli hizmeti sunanlardan, 

kurumsal ortamlardan, topluluklardan ek hususların belirtilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Küresel pandemi, engelli bireylerin günlük 

yaşam aktivitelerini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir ve 

diğer sağlıklı bireylere göre daha büyük bir etkiye sahiptir. Bunun 

yanı sıra engelli bireyler sağlık sisteminde eksikliklerden ve 

boşluklardan daha fazla etkilenmektedir (Armitage ve Corburn, 2020; 

Pineda ve Nellums, 2020; Senjam, 2020). Engelli bireylerin COVID-

19’a yakalanma riski daha yüksektir ve sosyal mesafe önlemlerine 

uymak için engellere ek olarak artan komplikasyonlara da sahiptir. 

Engelli bireyler günlük rutinlerini yerine getirebilmek için 

bakıcılardan ve sağlık uzmanlarından yardımına ihtiyaç duyabilirler 

ancak pandemi döneminde maske kullanımı iletişim kurma konusunda 

aksaklıklara neden olabilmektedir. COVID-19 salgını olduğu 

dönemde engelli bireyler ihtiyaçlarını karşılaşmalarında krizlere karşı 

savunmasız kalabilmektedir (Kirby ve ark., 2020; Steyn ve ark., 2020; 

Armitage ve Corburn, 2020; Pineda ve Nellums, 2020). 

 

Hükümetlerin, sağlık hizmeti sağlayıcılarının ve genel nüfusun gerekli 

toplum temelli sosyal hizmetlerin sürekliliğini sağlamak, önemli 

bilgilere erişim sağlamak, kılavuzlar geliştirmek ve ihtiyaçlarını 
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gerekli politikalar gerçekleştirerek engelli bireylerin refahını 

sağlamaları çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle COVID-19 

salgını döneminde engelli bireylerin üzerindeki etkileri tespit etmek, 

uzun vadeli etkileri en aza indirmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve 

sosyal hayatlarını maksimum düzeyde tutmak için acil önlemlerin 

alınması gerekmektedir (Kirby ve ark., 2020; Steyn ve ark., 2020; 

Armitage ve Corburn, 2020; Pineda ve Nellums, 2020). 

 

COVID-19 kısıtlamalarına karşı etkili olan özellikle savunmasız olan 

topluluk, fiziksel ve zihinsel engelli grubudur. Fiziksel aktivitelerinin 

kısıtlanması fiziksel aktiviteyi ve zihinsel sağlığı önemli ölçüde 

etkilemektedir (Fitzgeral, Stride ve Drury, 2020). Fiziksel aktivitenin 

ruh sağlığına iyi geldiği, bilişsel algıları iyileştirdiği, kendine 

özgüveni ve öz saygıyı arttırdığı aynı zamanda engelli bireylerin de 

sosyal destek ağlarının gelişmesine etkili olduğu belirtilmektedir (Fox, 

1999). Engellilikte ruh sağlığı için kesin bir egzersiz önerisi 

bulunmamaktadır. Engelli bireyler için fiziksel aktivite önerileri 

doğrultusunda haftada 150 dakikalık genel egzersiz önerisi masaj 

şeklinde önerilmektedir (Fox, 1999). Engelli olanlar için ulaşım, spor 

tesislerine erişim gibi çevresel engeller, maliyet koşulları bireylerin 

egzersiz olanaklarını etkilemektedir. Engelli bireylerin özel ekipman, 

tesisler ve tedavilere erişim eksikliği nedeniyle kilitlenme muhtemelen 

daha da kötüleştirebilmektedir. Yapılan çalışmalarda engelli bireylerin 

%81’inin daha fazla egzersizde bulunmak istedikleri ancak bunların 

sadece %40’nın egzersiz yaptıkları ifade edilmektedir (Activity 

Alliance, 2019). 
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COVID-19 nedeniyle hareketliliğin önündeki engeller artmaktadır. 

Görme engelli bireyler için daha büyük zorluk anlamına gelen toplu 

taşıma araçlarının kullanımı yer almaktadır. Sosyal mesafe 

kurallarının olması, risk nedeniyle yüzeylere dokunmaktan kaçınma, 

sokakta yardım etmeye istekli insanların kolayca bulunamaması 

engelli bireylerde endişenin, korkunun ve gerginliğin oluşmasına 

neden olmaktadır ve hareket etmeye korkmaktadırlar. Toplu taşıma 

araçlarını kullanmak için insanların yardımına ve yüzeylere dokunma 

isteğinin olması toplu taşımaları kullanmayı engellemiştir. Engelli 

bireylerin rutin faaliyetlerini ve açık havada yürümekle ilgili 

egzersizlerini yaparken dokunmaya dayalı olması virüs tarafından 

enfekte olurum korkusuna karşı karşıyadır (Oviedo-Cáceres ve ark., 

2021). Görme engelli bireyler, sosyal veya fiziksel mesafeyi 

sağlamak, kalabalık alanlardan kaçınmak, sosyal hareketi kısıtlamak 

ve COVID-19 salgını sırasında evde kalmak için motive edilmektedir. 

Dışarıda hareket etme ihtiyacı varsa, hareketlilik uzun baston sosyal 

mesafe normunu korumak için kullanılabilir veya kısa mesafeli bir 

hareket için görüşlü bir rehbere ihtiyaç duyarsa, gören kişinin diğer 

ucunu tutmasını talep edebilir. Baston kullanımı vücut temasına 

doğrudan kullanımı için daha iyi bir seçenek olarak sunulmaktadır. 

COVID-19 nedeniyle enfeksiyona yakalanma olasılığının daha yüksek 

olması ve ayrıca hastalık hakkında farkındalık ve bilgi konusunda iyi 

bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler (Senjam, 2020). 
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GİRİŞ 

Koronavirüs-19 hastalığı (COVID-19) hızla küresel bir pandemiye 

neden olarak yayılan ve hafif solunum yolu hastalığından şiddetli akut 

solunum sıkıntısı sendromuna kadar geniş bir yelpazeyi etkilemektedir. 

Yapılan tahminler doğrultusunda COVID-19' lu hastaların% 15' inin 

ciddi hastalık geliştireceği ve bu hastaların % 5 ila % 10'unun yoğun 

bakım düzeyinde desteğe ihtiyaç duyacağı belirtilmektedir.  COVID-

19' dan kaynaklanan genel ölüm riskinin% 3 ile 5 arasında olduğu 

tahmin edilmektedir (Hendin ve ark., 2020). Tüm dünyayı etkisi alan 

bu hastalık tüm yaş grubunu etkilemiş olup özellikle ileri yaş grubunda 

ağır seyretmekte ve yoğun bakım ihtiyacı ve mortalitesi yüksek olan bir 

durum haline gelmektedir. COVID 19 pandemisinde dünya 

nüfusundaki yaşlı nüfus artışı da göz önünde bulundurularak bu yaştaki 

bireylerin daha iyi değerlendirilmesi gerektiği konusunda öncülük 

etmektedir. Türkiye’deki 65 yaş üstü nüfus oranı 2019 verilerine göre  

%9.1 olarak tespit edilmiştir (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, 2020). 

1.PALYATİF BAKIM  

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklarda, ağrı, fiziksel, manevi, 

sosyal, psikolojik sorunların erken tespit edilmesini ve acı çekmenin 

tedaviyle önlenmesi, hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin arttırılmasını 

amaçlayan bakım sistemidir (Brenne ve ark., 2020). Palyatif bakım 

sadece kanser hastalarını değil aynı zamanda kronik hastalıklarını var 

olan yaşlı hastalarını da içinde barındırır. Pandemi döneminde 
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uygulanan palyatif bakım hastaların önceliklerinin belirlenmesi, belirti 

ve bulguların kontrolünün sağlanması, hasta ve ailesine psikolojik 

destek sağlaması açısından önemli bir yer tutmaktadır (Deniz, 2020). 

Palyatif bakım, pandemi sırasında sunulan sağlık bakım hizmetlerinin 

en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. COVID-19 tanılı 

hastalara yönelik palyatif bakım sürecini kolaylaştırmak için bazı 

öneriler sunulmaktadır bunlar aşağıda sıralanmıştır (Baykara ve 

Eyüboğlu Derneği, 2020); 

- Palyatif bakımın ilk basamağını semptom yönetimi 

oluşturmaktadır. 

- Hastaların nefes darlığı, bulantı, kusma ve anksiyete semptomları 

varsa ve hastanın bilinci açık ise görsel analog ölçeği kullanılarak 

değerlendirilebilmektedir. 

- Odaya girmeden önce hastaların nefes darlığı, ağrı, bulantı ve 

anksiyete semptomları cam bölmeden değerlendirilmelidir. 

- Hastanın ilk girildiğinde ilaç tedavisinin yapılması ilaç yan 

etkilerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir yer 

tutmaktadır. 

- Palyatif bakımda ise ikinci önemli nokta emosyonel desteğin 

sağlanmasıdır. 

- Hasta odalarına girmeden önce personelin koruyucu ekipmanlarını 

giymesi hastalarla iletişimin kurulmasında zorluk yaşanmasına 
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neden olabilmektedir. Personelin kendi yüzlerinin tanınmasına 

olanak sağlayacak fotoğraflı kimlik kartlarını görünür şekilde 

takması hastalar açısından bakım veren kişinin tanınmasını 

kolaylaştıracaktır.  

- Bütün hastalara sedasyon uygulanan hastalarda dahil olmak üzere 

sakin bir ses tonuyla yapılan tüm girişimler açıklanması önemli 

bir yer tutmaktadır. 

- COVID-19 tanısı olan hastaların aile üyelerine emosyonel destek 

sağlanmalıdır. Ailelerin yaşamış oldukları deneyimler hakkında 

konuşmak onların rahatlamasına destek olması açısından önemli 

bir yer tutmaktadır. 

- COVID-19 tanılı hastanın ölümünde son bakımı, morga transferi 

morgdan teslim alınması sürecinde gerekli tüm koruyucu 

önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Hasta ve yakınlarıyla iletişime geçilmesi, prognoz ve tedavi seçimi 

hakkında açık ve net bilgiler sunulması palyatif bakımın ana unsurudur 

(Brenne ve ark., 2020). Bilgilerin bu süreçte hızlı bir şekilde sağlanması 

gerekmektedir. Bir pandemi sürecinde, bireyin hayat kurtarıcı tedavi 

için diğer hastalara öncelik vermesi, diğerlerinin çok az hayatta kalma 

şansı düşüncesi varsa triyaj bu aşamada çok zor olabilir. Salgının 

ilerlemesiyle ölmekte olan hastalarda palyatif bakıma duyulan ihtiyaç 

artmaktadır. COVID-19 salgının bulunduğu süreçte tüm hastalar için en 

iyi palyatif bakımın sağlanması gerekmektedir (Brenne ve ark., 2020). 
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Uluslararası Avrupa Solunum Derneği COVID-19 palyatif bakımı için 

rehber oluşturmuştur (Janssen ve ark., 2020). Bu rehberin içeriği;  

- Hastaların ileri bakım planlaması yapılmalı, ilerleyen dönemlerde 

tıbbı tedavi ve bakım hedefleri belirlenmeli ve COVID-19 tanısı 

alan hastalar ve yakınları ile görüşülerek uzmanlar tarafından 

rutin girişimler uygulanmalı ve işlemler gözden geçirilmesi, 

- İyileşen COVID-19 hastaları hastaneden taburcu edilmeden önce 

ileri bakım planlaması tekrar gözden geçirilmeli, 

- Ciddi COVID-19 ve altta yatan nedenlerin optimal tedavisine 

rağmen nefes darlığı ile hastaneye başvuran hastalara, nefes 

darlığının palyatif tedavisinde düşük doz opoidler verilmesi, 

- Ciddi COVID-19 ve altta yatan nedenlerin optimal tedavisine 

rağmen nefes darlığı ile hastaneye başvuran hastalara, nefes 

darlığının palyatif tedavisinde benzodiazepin verilmesi, 

- Palyatif bakımda ciddi COVID-19 hastalığı ve nefes darlığı çeken 

hastalara, oksijen saturasyon seviyesi %90’nın altına düştüğünde 

palyatif tedavi için oksijen tedavisi verilmesi,  

- COVID-19 hastalarının bakımıyla ilgilenen sağlık personelinin, 

kişisel koruyucu ekipmanı takarken klinisyen hasta iletişimini 

optimize etme konusunda eğitim alması, 
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- Ciddi COVID-19 hastalarının bakımıyla ilgilenen sağlık 

personelinin çevrimiçi (telefon-video konferans) uzman-aile 

iletişimi konusunda eğitim alması, 

- Hastanede tedavi edilen ciddi COVID-19 hastalarının bulunduğu 

hastanede bütün tedavi yöntemlerine rağmen kalıcı semptom ve 

endişelerinin giderilmesinde palyatif bakım uzmanlarının dahil 

edilmesi, 

- Evde tedavi edilen ciddi COVID-19 hastalarının bütün tedavi 

yöntemlerine rağmen kalıcı semptom ve endişelerinin 

giderilmesinde palyatif bakım uzmanlarının dahil edilmesi, 

- Manevi bakım sağlayan sağlık personel veya bireylerin COVID-19 

hastalığının tedavisinde ekibin bir parçası olması, 

- Psikososyal bakım sağlayan sağlık uzmanları (psikologlar ve 

sosyal hizmet uzmanları gibi)  bütün tedavi yöntemlerine rağmen 

kalıcı semptom ve endişeli olan COVID-19 hastalarının 

tedavisinde ekibin bir parçası olması, 

- Aile üyelerinin veya sevdiklerinin COVID-19 nedeniyle ölen 

yakınlarını ziyaret etmeleri sınırlı sayıda ve kişisel koruyucu 

önlemler göz önünde bulundurularak yapılması, 

- COVID-19 nedeniyle ölen hastaların aile ve yakınlarına palyatif 

bakım veya yas desteği konusunda eğitim almış sağlık personeli 

tarafından yas desteğinin sağlanması, 
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- COVID-19 hastalarına bakım veren personele, deneyimleriyle ve 

içinde bulundukları süreci yönetebilmeleri nedeniyle psikolojik 

desteğin verilmesi gerektiği uzman görüşleri doğrultusunda 

belirtilmiştir (Janssen ve ark., 2020). 

1.1. COVID-19 Hastalarında Triyaj Kararlarında Palyatif 

Bakımın Rolü  

COVID-19 salgının ve hastaların yoğun bakım da kalış sürelerinin 

artması yoğun bakım ünitelerindeki yatakların kapasitesinin aşması ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu durumlarda hızlı ve etkili tedavilerin 

bulunmazsa hastanelere ve yoğun bakım ünitelerine erişimle ilgili triyaj 

kararlarının alınması gerektiği öngörülmektedir. (Borasio ve ark., 

2020).  Hayatta kalan hasta sayısının arttırılması için, triyaj yoğun 

bakımdan yararlanma olasılığı en yüksek olan hastalara iyi bir şekilde 

sunulmalıdır. COVID-19 hastaları için uzmanlar tarafından klinik 

deneyimlere dayanarak palyatif bakımda daha iyi triyaj sağlamak için 

Ticino'da genel ilkeler belirtilmiştir (Borasio ve ark., 2020). Bu 

ilkeler aşağıdaki gibidir; 

- Özellikle semptom yükü ağır olan (dispne, anksiyete vb.) 

hastalar göz önünde bulundurulduğunda COVID-19'dan 

ölme olasılığı olan tüm hastalar için yüksek kaliteli palyatif 

bakım sağlamak etik bir zorunluluktur. 

- Bakım evlerinde bulunan hastalar ve aileleri için bakım 

hedefleri daha önceden belirlenip triyaj için tartışmalarının 

önüne geçilmelidir. 
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- Karmaşık olan triyaj kararlarında palyatif bakım uzmanın, 

yoğun bakım doktorunun ve dahiliye uzmanından oluşan 

disiplinler arası bir ekip bulunmalıdır. 

- Hastaların, ailesinin ve sağlık personelinin psikososyal  ve 

manevi bakım yükü önem taşımaktadır. Triyaj karmaşık bir 

süreçtir. Hasta ve ailelerin terk edilme duygusu yaşaması, 

sağlık çalışanlarının tükenmişlik sıkıntıları yaşayabilir. 

Özellikle yas sürecin de dahil olmak üzere iyi bir 

psikososyal ve manevi desteği sağlanılması gerekmektedir. 

1.2. Semptom Kontrolü ve Palyatif Müdahaleler 

Literatürde hazırlanan klavuzlar, uygulama konusunda rahatlık 

sağlamak ve tedavi sonrası konforu devam ettirmek için yoğun 

bakım tedavisine ihtiyaç duymayan bireylerde dispne, ağrı ve 

deliryum semptomlarını etkili bir şekilde kontrol altına almak için 

eğitim programlarını içermektedir (Fadul ve ark., 2021). Sağlık 

personelini, hasta ve ailesini tükenmişliğe iten semptomlar hızlı 

bir şekilde belirlenip eğitim programları oluşturulmalıdır  

(Portoghese ve ark., 2020). Yetersiz semptom kontrolü, dispne 

için noninvazif mekanik ventilasyon ve deliryum  durumunda 

fiziksel kısıtlayıcıların kullanılması sağlık çalışanları arasında 

bulaş riskini arttıracak olan müdahalelerdir. COVID-19 

hastalarına yoğun bakım yaklaşımı ve palyatif bakım yaklaşımının 

birçok farklılığı varken bu hastalarda her iki yaklaşımın entegre 

edilmesi önemli bir yer tutmaktadır (Fadul ve ark., 2021). Tablo 
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1’de COVID-19 hastaları için önerilen palyatif bakım yaklaşımı ve 

diğer yaklaşımlarla karşılaştırması verilmiştir. Örneğin yoğun 

bakımda hastanın tüpünün çekilmesi esnasında aerosol 

oluşumunun en aza indirmek yoğun bakım uzmanlığı 

gerektirirken, solunum sıkıntısının en aza indirilmesi ve rahat 

nefes almayı kolaylaştırmak palyatif bakım uzmanlığıdır. 

Streoidler, ilerlemiş kanser hastalarında nefes darlığının 

hafifletilmesinde yardımcı olabilmektedir bundan dolayı son 

zamanlarda COVID-19 ve akut solunum sıkıntısı olan ve mekanik 

ventilasyondaki hastalarda önerilmektedir (Alhazzani ve ark., 

2020). 

Palyatif bakım planlamasında dahil edilmesi gereken bir değer 

önemli grup ise sağlık personelleridir. İtalya’da (Anelli ve ark., 

2020) 4824 sağlık çalışanı enfekte olduğu (tüm vakaların %9’u) 

ve 24 doktorun öldüğü, Çin’de ise 3300 sağlık çalışanının enfekte 

olduğu ve 23 doktorun öldüğü bildirilmiştir.  ABD’de salgının ilk 

birkaç ayı içinde 9000’den fazla enfekte sağlık çalışanı ve 27 ölüm 

olduğu rapor edilmiştir (COVID ve ark., 2020). Tüm bu 

durumlardan dolayı sağlık çalışanlarını korumak, hem salgının 

kontrolü sağlamak hem de COVID-19 hastalarına, evde ve hastanede 

tedaviye ihtiyaç duyan tüm hastalara gerekli bakımı sağlamaya devam 

etmek için önemli bir yer tutmaktadır.  Ayrıca kendi iş arkadaşlarına ve 

ölümüne tanık olmak sağlık personelinin karşılaştığı sorunları daha da 

arttırabilir ve tükenmişlik riskini arttırabilir bunun için palyatif bakımda 

dahil edilmelidir (Fadul ve ark., 2021). 
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Tablo 1. COVID-19 hastaları için önerilen palyatif bakım yaklaşımı ve diğer 
yaklaşımlarla karşılaştırması (Fadul ve ark., 2021) 

 Hastalığı ilerlemiş 
hastalarda palyatif 

bakım yaklaşımı 

COVID-19 

hastaları için 
yoğun bakım 
yaklaşımı 

COVID-19 

hastalarına 
palyatif bakım 
yaklaşımı 

Semptomların 
değerlendirilmesi 

Disiplinler arası ekip 

anlayışı ile yüz yüze 

Kısa yatak başı 
değerlendirmesi 

Kişisel koruyucu 
ekipman 

kullanımını en aza 

indirmek ve 

korunmak için 
video konferans. 

Dispne Opioidler. 

Steroidler. 

Nebulizatörler. 
Palyatif sedasyon. 

-Entübasyon ve 
sedasyon. 

-Steroidler sadece 

akut solunum 

sıkıntısı sendromu 
hastaları için 
önerilir. 
-Nebulizatörler 
tavsiye edilmez. 

-Nazal kanül ile 
oksijen. 

-Opioidler. 

-Steroidler  

- Palyatif sedasyon. 

Deliryum -Psikoaktif ilaçları en 
aza indirin. 

-Refrakter vakalarda 

palyatif sedasyon. 

-Mekanik 

ventilasyonda 

sedasyon. 

-psikoaktif ilaçlar. 
-Refrakter 

vakalarda palyatif 

sedasyon. 

Aile desteği / aile 
toplantıları 

Genellikle klinik ziyaret 

veya hastanede kalış 
sırasında 

-Ziyaret yok. 

-Aile izole veya 

karantinaya alınır 

Video ziyaretleri ve 

konferanslar. 

Yaşam sonu 
bakımı. 

Aile üyeleri ve  evde 
bakım elemanları ile 
bakım 

-Hasta hastanede, 

özellikle de yoğun 
bakımda ölür. 
-Aile hastanın 
yanında olamaz 

-Yatan hasta 

bakımevini 
düşünün. 
-Hastanede negatif 

basınçlı odalarda 

Kayıp/Yas süreci Hastaların ölümünden 1 
yıla kadar yakın aile 
üyelerine sağlanır 

Rutin olarak 

yapılmaz. 
-Eğitimli personel 
tarafından 
telekomünikasyonla 

ve ölüm desteği. 
-Sanal destek 

grupları 
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1.3. Palyatif Bakım Sunum Yöntemleri 

Pandemilerde palyatif bakım hizmetlerini sunmak oldukça zordur. 

Çünkü pandemi durumunda palyatif ekip üyelerinin kapasitesini aşacak 

şekilde ölümler meydana gelmektedir. Pandemi döneminde palyatif 

bakım programlarının personelin sağlığını koruyacak şeklide 

hızlandırılması gerekmektedir. Bunun için palyatif bakımda semptom 

kontrolü sağlayan ve iletişim becerilerinin sağlanmasında etkili olan 

ekip üyelerinin eğitimde liderlik etmeleri önem kazanmaktadır. 

Pandemi süresinde yaşanan bir diğer zorluk ise bütüncül disiplinler 

arası palyatif bakımın etkili bir şekilde sağlanmasını olumsuz 

etkileyecek olan izolasyon yöntemleri ve sosyal mesafenin 

korunmasıdır (Downar, Seccareccia  ve Life, 2010). Bu durum özellikle 

sağlık personelinin kişisel koruyucu ekipmanlarını korumaya çalıştığı 

ve bu nedenle hasta odasına girebilecek personel sayısının 

sınırlandırıldığı COVID-19 salgını sırasında zordur. Palyatif bakımın 

sağlanmasında tele tıp uygulamalarının yapılmasına ait kanıtlar vardır 

fakat akut bakım döneminde uygulamak için teknik hazırlık ve 

uzmanlığın yetersiz olduğu ifade edilmektedir (Calton ve ark., 2020). 

Palyatif ekip üyelerinin hastalara ve ailelerine en iyi hizmeti en uygun 

şekilde verebilmeleri için uzaktan yürütecekleri platformu belirleme, 

uygulama ve eğitim konusunda aktif olmaları gerekmektedir (Fadul ve 

ark., 2021). 

Pandemi, palyatif bakıma ihtiyaç duyan sağlık bakım sistemin de 

farklılık oluşmasına neden olmuştur. Yoğunluğun artması hem 

hastaların hem de sağlık çalışanlarının temasını, sağlık tesislerine 
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gitmekte yaşadıkları seyahat zorluklarını azaltmak için yüz yüze 

konsültasyon işleminden tele konsültasyon yöntemine yönelmiştir 

(India, 2020).  

1.4. COVID-19 Salgını Sırasında Acil Serviste Palyatif Bakım 

Acil bakım servisinde palyatif bakım desteği önemli bir yer 

tutmaktadır. Palyatif bakım uzmanları, vantilatör desteği gibi zorlu 

müdahalelerden vazgeçmiş olan hastalar için semptom kontrolü de 

dahil olmak üzere bireysel bakımı sağlar (Feder, Akgün ve Schulman-

Green, 2020). Pandemi ilerledikçe acil servis doktorlarının rolü 

COVID-19 hastalarında daha da zorlu bir sürece girmiştir. Hastaların 

bazılarının tedavisi zorlu müdahaleler gerektirirken bazılarında 

semptomları iyileştirmeye yönelik daha az zorlu müdahale olan palyatif 

bakım kullanılmaktadır. Acil serviste yapılan uygulamalar ile palyatif 

bakıma uygun olan hastalar daha erken tespit edilip uygun hasta 

katlarına yönlendirmeleri yapılmıştır. Böylece yatan hasta katlarında 

hareketliliğin azalmasına neden olmuştur. Palyatif bakım yönetimi 

hakkında bilgi eksikliğinin yaşanması hastalara verilecek olan palyatif 

bakımı engelleyebilir (Eygnor ve ark., 2020). 

1.5. Yaşlı Hastalarda Palyatif Bakım  

Yaşlı hastaları pandemi sürecinde enfeksiyondan korumak, onlara saygı 

duymak ve desteklemek oldukça önemlidir. Bu uygulamamalar 

esnasında yaşlı ayrımcılığına dikkat etmek gerekmektedir. Yaşlıların 

enfeksiyona karşı açık olması yaş ayrımcılığı riskini arttırırken, yaşlı 

bireylerin salgın döneminde aktif rol almasını sağlamak yaş ayrımcılığı 
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riskini azaltmaktadır (Deniz O, 2020). Toplumdaki bireylere ve bakım 

verenlere bu dönemde çok sorumluluk düşmektedir. Yaşlı bireyler 

COVID-19’dan daha çok etkilenmektedir. COVID-19 enfeksiyonu 

bulaşma riski açısından rehabilitasyon ve huzurevlerinde yaşayan yaşlı 

bireyler daha hassas bir yapıya sahiptir (Organization, 2020).  Palyatif 

bakım ihtiyacı olan kanser ve demans olan yaşlı hastalar COVID-19 

hastalığı açısından en riskli grup arasındadır. COVID-19 hastalığı 

döneminde yaşlılara özel dikkat edilmeli, düşünceleri, endişeleri 

dikkatle dinlenilmelidir (Deniz, 2020). 

Damlacık yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri 

arasında sosyal izolasyon, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni önemli 

bir yer tutmaktadır. COVID-19 pandemisin de salgın ile mücadelede bu 

önlemlere uymak ayrıca önemlidir. Palyatif bakım sürecinde yatağa 

bağımlı hastalar ve bakım veren bireyler özellikle koruyucu ekipman 

kullanımına dikkat etmelidir. Palyatif bakım ihtiyacı olan kanser 

hastaları, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalar pandemi boyunca en hassas 

grup olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bu grup hastalar koruyucu 

uygulama önlemleri arasında en zor gruptur. Yatağa bağımlı olan 

hastalar bakım veren bakım elemanları, huzurevleri ve palyatif bakım 

merkezlerinde çalışan ekip elemanları kişisel koruyucu ekipmanlarını 

özenle kullanmalı, el hijyenine ve dezenfektan kullanımına ayrıca 

dikkat etmelidir (Deniz, 2020). 
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1.6. Çocuklarda Palyatif Bakım  

COVID-19’un küresel olarak yayılımı çoğu aile için yaşam koşullarının 

değişmesine neden olmuştur. Ailelerin günlük yaşam aktivitelerinin 

değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çocukların okula gitmemesi 

halk sağlığı açısından olumlu fayda olarak görülse de çocuklarda kafa 

karışıklığına yol açmaktadır. Ayrıca aile üyesinden birinin ya da 

kendilerinin COVID-19 hastalığı ile hastalanacak olması çocuklarda 

endişe ve korkuya neden olmaktadır. Özel bakım ihtiyacı olan, kronik 

hastalığı olan, bağışıklık sistemi yetersizliği olan çocuklarda özel sağlık 

önlemleri alınmasına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir (Sun ve ark., 

2020). Sağlıklı çocuklar ve ergenler koronavirüsten etkilenen 

yetişkinlere göre daha düşük bir orana sahip olsalar da ailelerini, 

toplumu ve dünyayı sarsan pandeminin psikososyal sonuçlarına karşı 

savunmasız kalırlar (Dong ve ark., 2020). 

Çocuklar bu süreçte güvenlik ve normallik duygularında daha önce 

karşılaşmadıkları olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Pek çok çocuk 

aile üyelerinin iş kaybına tanık oluyor, çevresinde bulunan yaşlıların 

savunmasız sağlık davranışlarını duyarlar (Weaver ve Wiener, 2020). 

Çocuklar okullardan, akranlardan ve sevdikleri bireylerden fiziksel 

olarak ayrı kalması gerektiği düşüncesi ile karşı karşıyadır. Palyatif 

bakım ekibi, palyatif bakım alan yetişkinlerle, kendi hastalıklarını ve 

tanılarını çocuklarıyla nasıl paylaştıklarını sorgulamalıdır çünkü 

çocuklar sevdiklerini kaybetme riskinden özellikle korkarlar. Çoğu 

yetişkin çocuklara ne söyleyecekleri konusunda emin değiller fakat 

çocukların bu süreçten etkilendiğinin farkındadırlar. Çocukların 
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endişeli, izole bir süreçte olmalarından dolayı pediatrik palyatif ekip 

üyelerinden destek alınarak koronavirüs hakkında temel değerler 

üzerinde konuşulabilir. Palyatif ekip elemanları, ailelerin çocuklarıyla 

koronavirüs hakkında bilgi vermek ve eğitim hizmeti sunabilmek için 

iletişim kurmanın yollarını aramalıdır (Weaver ve Wiener, 2020).  

1.7. Ölüm ve Yas Süreci 

COVID-19 hastalığından etkilenen bireylerde ölüm ve yas sürecinde 

farklı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yoğun bakımda yalnız başına ölen 

hastalar ve yakınlar için zor bir süreçtir. Bu kritik zamanda 

sevdikleriyle birlikte olmalarına izin verilmeyen aile üyeleri, karmaşık 

bir keder süreci için risk altındadır. Ölümden sonra enfeksiyonun 

yayılımının önlenmesi için özel önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Defin işlemleri, cenazeden önce vücudun yıkanması gibi dini ritüellerin 

yerine getirilmesi işlemlerinde daha fazla bulaşmayı önlemek için 

gerekli sağlık önlemlerinin alınması gerekmektedir (Prevention ve 

Control, 2020). Bu durumlardan dolayı karantinaya alınma ihtimali 

olan hayatta kalan aile üyeleri için yas sürecini daha da karmaşık hale 

getirecektir. Yas sürecinde danışmanlık hizmetleri, çevrimiçi ve sanal 

gerçekliğe dayalı yöntemleri içermelidir. Bu dönemde sanal destek 

gruplarının oluşturulması yas sürecinde olan aile üyelerine 

deneyimlerini paylaşma ve rahatlama konusunda yardımcı olacağı 

düşünülmektedir (Swartwood ve ark 2011). COVID-19' daki karmaşık 

yas sürecinin doğru yönetilememesinden dolayı şiddetli nefes darlığı, 

hasta izolasyonu ve akrabaların sosyal destek ağlarının bozulması gibi 
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durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunları azaltmak için (Wallace ve ark 

2020); 

- Doğru bilgi sağlamak ve bakım veren elemanlarla doğru iletişim  

- Hasta yakınlarının mümkün olduğunca yüz yüze vedalaşmasını 

sağlamak ve sanal iletişimi desteklemek 

- Semptomların iyi bir şekilde hafifletilmesini sağlamak 

- Ölümden önce manevi desteğin alınmasını sağlamak 

- Yas tutma destek hizmetlerine yönlendirmeyi zamanında yapmak 

ve teşvik etmek gibi uygulamalar yer almaktadır. 

1.8. COVID-19’un Palyatif Bakımda Sanal Gerçeklik 

Sanal gerçeklik uygulamaları COVID-19 sırasında palyatif bakım için 

önemli bir yer tutmaktadır. Sanal gerçeklikte video konferansların 

uygulanması iletişimde yeni bir teknolojik dönemin önünü açmıştır 

(Usher, Bhullar ve Jackson, 2020). Sanal gerçeklik uygulamaları, 

fiziksel konumları simülasyon yöntemi ile kiraz mevsiminde 

Japonya’yı ziyaret ederek kova kova kiraz çiçeği toplaması deneyimi 

yaşatarak iyi ölümün önünü açmak için kullanıldığı belirtilmektedir. 

Benzer şekilde birçok hasta hastanede ölmek istememeleri, evlerinin 

konforunu yaşamak istemeleri ve sevdiklerinin refakatçi olmalarını 

istemelerinden dolayı, hastaların son döneminde sanal gerçeklik 

uygulaması kullanılarak ideal bakım yerlerini seçmelerinde yardımcı 

olabilmektedir. Sanal gerçeklik uygulaması ferah, huzur veren 
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anılarında hastaların iyi hissetmesini sağlamak için 

kullanılabilmektedir. Geliştirilmekte olan sanal gerçeklik uygulamaları 

için cihazlar, fiziksel varlığın kendisini sitümüle eden arttırılmış bir 

gerçeklik ortamında gerçek zamanlı etkileşime izin verme 

potansiyeline sahiptir. Sanal gerçeklik uygulamalarının anlaşılması tam 

olarak sağlanamasa da bireyin fiziksel olarak sevdikleriyle etrafının 

çevrili olarak hissetmesi paha biçilmez bir duygu olarak ifade 

edilmektedir (Wang ve ark 2020).  

Sanal gerçeklik uygulaması sevdiklerinizin fiziksel varlığından 

kaynaklanan rahatlık ve desteğin yerini alamayacağı ancak bu durumda 

en iyi alternatif olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle hastalara ve 

ailelerine uygun beklentiler oluşturmaya ve memnuniyeti en üst düzeye 

çıkarmaya yardımcı olacak simülasyon uygulaması alacağı konusunda 

bilgilendirilmelidir. Teknolojik uygulamalar fiziksel izolasyona her 

zaman eşlik eden duygusal izolasyonun üstesinden gelmek amacıyla 

hastaların ve ailelerinin birbiriyle daha anlamlı ilişkiler sunmasını 

sağlamaktadır (Usher ve ark., 2020). Uygun şekilde uygulanırsa sanal 

gerçeklik teknolojisi ölmekte olan hastalara uzaktan etkileşim 

sağlayarak isteklerini yerine getirerek hastalar ve aileleri için psikolojik 

bakım ve rahatlık sağlayabilecek bir uygulama olarak 

gösterilebilecektir (Wang ve ark., 2020). 
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GİRİŞ  

Tarih boyunca yaşanan salgın hastalıklar ve pandemiler canlılar 

üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. 2019 Aralık ayında ortaya çıkan 

COVID-19 salgının yayılımı, etkileri ve bugünkü sonuçları 

incelendiğinde tüm canlılarda fiziksel, sosyal, ekonomik ve psikolojik 

etkiler yaratmış, kurulu tüm dengeleri değiştirmiştir (Ulutaşdemir ve 

ark., 2020). Tüm dünyaya hızlı yayılımı, halen durdurulamamış olması 

ve sonuçları ile bir afeti oluşturmuştur.  

Sayısı her geçen gün artan canlı türlerinin; artan beslenme, barınma, 

çeşitli yaşam faaliyetleri, günden güne değişen bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler, kullanım atıkları, cesetleri ve daha doğal dengeyi değiştiren 

sayısızca etken mevcuttur. Bu etkenlerin sonucunda bulaşıcı hastalıklar 

ve pandemilerin yaşanması çok olağan bir süreçtir. Nitekim Dünya 

Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünya 19. Yüzyılın sonlarından bu yana 

Ebola, domuz gribi (H1N1), SARS, Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi ve MERS gibi birçok salgın yaşanmıştır. COVID-19 virüsü 

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

çıktı. Hızlı bir şekilde 6 kıtada ve yüzlerce ülkeye yayılarak Pandemi 

sürecini başlatmıştır. Ülkemiz de ise 11 Mart 2020’de ilk pozitif vaka 

görülmüş ve hızla yayılarak salgın süreci etkisini arttırmıştır (Uğraş 

Dikmen ve ark.,2020; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan COVID-19 Durum 

Raporu’na göre;13 Mart 2021 tarihinden itibaren dünya genelinde 

COVID-19 virüs bulaşı alan toplam vaka sayısı 118,268,575 110 
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milyonu aştığı   ve bunların arasından 2.624.677   kişi de hayatını 

kaybetmiştir (WHO, 2021).Ülkemizde 18.02.2021 tarihinde T.C. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testler sonucunda elde edilen 

verilere göre; toplamda 2.835.989 kişi   COVID-19  virüsü bulaşı aldığı 

ve toplamda 29.290  kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Ortaya çıkması, yayılımı ve sonuçları ile bir afet olarak kabul edilen 

COVID-19 salgınını anlayabilmek için öncelikle afet tanımını biliyor 

olmalıyız. Afetler; insanlar için fiziksel, sosyal ve ekonomik tehditler 

doğuran, hayatı durduran veya sekteye uğratan, imkanları yetersiz 

bırakan doğal, teknolojik, insan kaynaklı ya da bu kaynakların bir veya 

birkaçının sebep olduğu olayların sonuçlarıdır (Kadıoğlu, 2011; 

Dökmeci, 2018). Afetlerin sonucunda birçok insan savunmasız 

kalmakta ve hassasiyet düzeyleri katlanarak artmaktadır (UN Women, 

2020).   

Ülkemizde pandemi yönetim sürecinin Sağlık bakanlığı üzerinden 

yönetilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz ki COVID-19 pandemisinin 

yönetilmesinde ülkenin sağlık hizmetlerinin yeri çok önemlidir. Sadece 

sağlık koşullarının öncelik olarak alınması geri kalan toplumun normal 

hayata geçişine yönelik çalışmaların yapılmaması veya bu çalışmalara 

kaynak sağlanmaması kriz durumunu tırmandırmıştır. Afet olarak 

tanımlanan bir salgının sadece sağlık yönünden yönetilmeye çalışılması 

ülkemizde ve dünyada yeni dezavantajlı gruplar oluşturmasına neden 

olurken halihazırda var olan dezavantajlı grupları da büyük ölçüde 

olumsuzluklarla karşı karşıya getirmiştir.  
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Dünyada COVID-19 virüsünün uzun yıllar eradike edilemeyeceği 

ancak etkisinin zamanla azalacağı ortadadır (Üstün ve Özçiftçi, 2020). 

COVID-19 Pandemi yönetiminde değişikliklere gitmezsek süreç 

ilerledikçe; elimizde ekonomisi çökmüş bir ülke, eğitim sürecinin 

verimsizliğinden kaynaklı elverişsiz kuşaklar, ekonomik yönden 

etkilenip iş yerlerini kapatan veya iş arayıp bulamayan milyonlarca işsiz 

insan, pandeminin tüm iş yükünün üzerinde taşımaktan yorulan bir 

sağlık sektörü ve salgının olumsuzlarından kaynaklı ruh durumu 

bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş bir toplum olacaktır. Özellikle 

artan ayrımcılık, eşitsizlik, dışlanma, kaynaklara erişememe, ihmal ve 

istismarlar bu olayların bir sonucudur. Tüm bu durumlara maruz kalan 

bireyler dezavantajlı olarak kabul edilmektedir. İnsanlar kendi 

imkanları ile yaşamlarının devamı için gerekli araçlara erişemeyecektir 

(Mayer, 2003). WHO (2020) göre ise; toplumda dezavantajlı insanlar 

genel nüfusa oranla afetlerde, krizlerde ve felaketlerde daha 

savunmasız olduklarını ve acil durumlarda kontrolsüz gelişen tüm 

olumsuzluklara karşı açık ve tedbirsizlerdir (WHO, 2020). Bu 

sebeplerle dezavantajlı bireyler, değişen koşullara karşısında toplumun 

en zayıf halkalarıdır ve sosyal devlet anlayışının işlerliği de bu zayıf 

halkalardaki savunmasızlıklarının ortadan kaldırılma ölçüsü ile 

değerlendirilir (Bardosh ve ark., 2017). 

Toplumda mevcut olan imkanlardan gerektiği ölçüde faydalanamayan, 

kültürel açıdan sosyal dışlanma ve damgalanma yaşayan ve birçok risk 

faktörlerine karşı savunmasız olan sosyal gruplara dezavantajlı gruplar 

denir (Mayer, 2003). Dezavantajlı grupların desteklenmesi ve 
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korunması sosyal devlet anlayışına sahip devletler tarafından; çeşitli 

sosyal politikalar oluşturulmaktadır. Bu politikaların temelinde; 

çevresiyle minimum eşitsizlik baz alınmalıdır.  Devlet tarafından 

desteklenme ve korunma hakkına sahip olan dezavantajlı gruplar; 

çeşitli kriz ve afet durumlarında savunmasız kalarak çok fazla 

etkilenirler (Es ve Menteşe, 2018). Avantajlı olmama durumu olarak da 

tanımlanabilen dezavantajlı gruplar, toplumun değişen şartları 

karşısında kırılgan ve hassas gruplar çok fazla etkilenirler ve tüm 

hizmetlere karşı erişim eksikliği çekerler (UN Women, 2020).  

Tüm toplumu etkileyen COVID-19 Pandemi sürecinin ilk zamanlarında 

en fazla zarar gören grupların yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan 

bireyler olduğu biliniyordu. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı 

olanların enfeksiyona duyarlı olmaları nedeniyle bu durumun yaşandığı 

düşünülmektedir (Aydın Sayılan, Kulakaç ve Uzun, 2020). Fakat 

ülkemizde pandemi sürecinin sadece sağlık sistemi üzerinden 

yönetilmesi ve alınan tedbirler ile tüm düzenleri değişen milyonlarca 

insan bugün dezavantajlılar grubuna girmektedir. Sürecin sağlık 

çalışanları üzerindeki doğurduğu yoğunluğu, insanların çalıştığı 

işlerden çıkartılması, iş bulamamaları ve iş yeri sahiplerinin zarar 

ederek işyerlerini kapatması ile toplumun sosyo-ekonomik durumları 

kötüleşmiştir. Eğitim sürecinde olan, ilk ve orta okulların, liseler ve 

çeşitli özel destek eğitim kurumların, üniversite, yüksek lisans, doktora 

vb. tüm eğitim sağlayan kurumların online sürece geçiş aşamaları, 

öğrencilerin belirli sürelerde eğitimsiz kalmalarına daha sonrasında 

bireylerin aktif ve verimli eğitim görememesi, uygun ve adaletli 
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puanlamaların yapılamamış olması öğrenciler arasında adaletsizliklere 

neden olmuştur. Bununla beraber MEB ve YÖK vb. uygulamakta 

olduğu eğitimler ve sınavlar yapılamamış ve hizmetler aksamıştır. 

Halihazırda birçok olumsuzluklarla beraber yaşayan mültecilerin 

COVID-19 salgını ile uygun sağlık hijyen koşullarından uzak kalmaları 

ve işsiz kalmaları, dil bilmeyip COVID-19 için yapılan güncel haberleri 

tam olarak anlayamamışlardır. Kadınlar, engelliler gibi halihazırda 

toplumsal eşitsizliklerin odağında olan bireylerin ise; ihmal, şiddet ve 

istismarlarla daha fazla karşı karşıya kaldığı, kadınların ev işi 

emeklerinin çalışma hayatlarındaki değişiklikler veya çocukların eğitim 

sistemlerindeki değişiklikler ile daha da ağırlaştığı görülmektedir 

(Birinci ve Bulut, 2020).  

Pandemi sürecinin tüm etkileri halihazırda ülkemizde var olan 

dezavantajlı birey sayısını arttırarak yeni dezavantajlı grupları 

oluşmasına neden olmuştur. COVID-19 sürecinde kırılganlaşan 

grupların politika ve hizmetlerde gözetilerek bu gruplara yönelik 

endişenin giderilmesi ve multi-disipliner çalışmalar ile müdahalenin 

etkililiğinin tartışılması gerekmektedir (Doğan ve Pekasıl, 2021).  

1.YAŞLILIK                                                                                                  

Virüsünün çok hızlı yayılması nedeninle dünyadaki tüm ülkeler 

önleyici tedbirler almıştır. Dünyada ve ülkemizde riskin azaltılmasına 

yönelik alınan önlemlerin başında izolasyon, karantina süreçleri 

gelmektedir. COVID-19 enfeksiyonun yayılma ve etkilerini gösterme 

istatistiklerine bakıldığında, bazı grupların daha fazla hastalanma ve 



212 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II 
 

ciddi semptomlar geliştirme riski taşıdığı görülmüştür. Bu grupların 

özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler oldukları belirtilmiştir. Yaşlılık, 

yaş alma ile ifa de edilen yaşam evrelerinin sonuncusudur. İleri 

yetişkinlik aşaması olarak biline yetişkinlik 65 yaş sınırı vardır. 

(Zastrow ve Kirst-Ashman, 2013; Ulutaşdemir, 2018a). Dünya 

nüfusunun yaklaşık %9,3'üne karşılık gelen yaşlı nüfusu (TÜİK, 2020) 

şüphesiz ki pandemi sürecinden en fazla etkilenen gruptur. Yaşlılar; 

halihazırda birçok hastalığa sahip yaşlı bireylerin, bağışıklıklarının 

gerilemiş durumda olması nedeniyle COVID-19 virüsüne karşı 

savunmasız durumdadırlar. Bu süreçte ülkemizde yaşlıların dışarı 

çıkmalarını önlenmiş ve virüs temasını minimum seviyeye düşürmeyi 

amaçlamıştır. Yaşlılığın getirmiş olduğu fiziksel, sosyal, psikolojik ve 

ekonomik süreçlerinin zorluğunu COVID-19 salgınında hayatını 

kaybeden yaşlı bireylerin sayılarını da arttırmıştır. Gündelik 

yaşamlarında saygısız davranışlara maruz kalmışlardır. Tüm bu 

durumlar yaşlıların yalnızlık, ölüm korkusu, bunalım, statü kaybı gibi 

olumsuz duygu ve düşüncelere girmelerine neden olmuştur (Yaşar ve 

Avcı 2020). 

COVID-19 Salgınının yayılımını azaltmak ve toplum sağlığını 

koruyabilmek adına alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar 

kapsamındaki yüksek orandaki bulaş ve mortaliteye neden olan 

korumak amacıyla, 21.03.2020 tarihinden itibaren yaşı 65  ve üstü olan 

ve herhangi bir kronik rahatsızlığa sahip vatandaşların sokağa çıkmaları 

yasaklanmıştır. Temel ihtiyaçlarını, öncelikle aile, akraba ve 

komşuların yardımları ile eğer bu mümkün değilse polis, zabıta, 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II | 213 

 

jandarma ve sosyal vefa destek ekipleri ile karşılamaya çalışmışlardır 

(Ovalı, 2020).  

TÜİK verilerine göre çalışan nüfusun yaklaşık %12,5 ini yaşlı bireyler 

oluşturmaktadır. Pandemi sürecin de etkisiyle çalışma yaşamları 

sekteye uğramıştır. Sosyal izolasyon kısıtlamaları ile yıllık kazançları 

önemli ölçüde düşmüş ve bu insanlar için hükümet yetkilileri tarafından 

herhangi bir ek düzenlemeye gidilmemiştir (TÜİK, 2020). 

Yaşlıların sosyal izolasyon kısıtlamalarına; 20 yaş altı bireylerin ve 31 

ilde haftanın belli gün ve saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması 

eklenmiştir. Böylelikle yaşlı bireylere bakım vermek için çalışan 

bireyler, kısıtlamalar dahilinde getirilen önlem ve tedbirlere 

uymuşlardır. Bu süreçte bakımlarında ve çeşitli ihtiyaçlarının 

karşılamayan yaşlı bireyler çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır (Ovalı, 

2020). Bu süreci aile, akraba veya yalnız yaşayan yaşlı bireyler,   

getirilen kısıtlamalar ile yaşamlarını idame edecek tüm ihtiyaçları için 

başka bireylere bağımlılığı artmıştır (Kara,2020). Bu bireylerin zihinsel 

ve fiziksel aktifliklerinin azalması ile, ‘işlevsizlik ‘duygusuna 

kapılacakları ve yaşlanma süreçlerinin çok sancılı geçeceği ileri 

sürülmektedir (Zastrow & Kirst-Ashman, 2013). 

Pandemi sürecinde yaşlı bireyler için büyük risk teşkil eden başka bir 

hizmet ise toplu yaşam merkezleridir.2020 yılı itibariyle ülkemizde 153 

‘ü resmi,242’i özel, 32 yaşlı yaşam evi ve 27 gündüz yaşlı yaşam 

merkezi ve bu kuruluşlarda 27.329 yaşlı birey yaşamlarını idame 

ettirmektedir (AÇSHB, 2020b). Bu süreçte hem kurum (devlet, özel) 
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bakımında bulunan yaşlı bireylerin hem de onara bakım veren tüm 

personellerin sağlıklarının korunması gereklidir. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığının 19 Mart 2020’de yaptığı açıklama ile 

ülkemizde bulunan  tüm özel ve resmi huzurevlerinde alınan önlemleri 

bir kademe yükseltildiği belirterek   her 6 saate bir ateş ölçümü 

yapılması. Eğer COVID-19 belirtileri varsa sağlık taramasının 

yapılmasını, kuruluşta çalışan personellerin sağlık taraması yapıldıktan 

sonra kurumlarda çalışması, belirti ve bulgu göstermeleri halinde 

kolaylıkla izin alabilmeleri ve Pandeminin koruyucu ve önleyici 

tedbirleri hakkında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi,  kurum dışı 

etkinliklerin iptali  ve bu kuruluşların sürekli sterilize ve dezenfekte  

yapılma  çalışmalarına büyük  önem verilmiştir (AÇSHB, 2020b). 

2.KRONİK HASTALAR 

Tüm dünyada hızla yayılan COVID-19 pandemi sürecinin etkilediği 

dezavantajlı gruplarından biriside kronik rahatsızlığa sahip olanlardır. 

Kronik hastalıklar, COVID-19 salgını ölüm oranını arttıran ve kötü 

prognoza neden olan önemli risk faktörlerinden birisidir. Kronik 

rahatsızlıkları tanımlamak gerekirse; yavaş ilerleyen, uzun süreli devam 

eden, bireyin yaşam kalitesini düşüren hastalıklardır. Pandemi 

sürecinin getirdiği bilinmezlikler ve tedavi süreçlerindeki belirsizlikler 

kronik rahatsızlığı olan bireylerde, tanı, teşhis, tedavi ve korunma gibi 

süreçlerini zorlaştırdığı belirtilmiştir (Sandalcı ve ark,2020).   

Çin’de 1099 adet COVID-19 virüs bulaşı almış ortalama yaşı 47 olduğu 

hasta üzerinde yapılan bir çalışmada hastalığın %52,1 erkeklerde ve 
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%47,9 ise kadınlar görüldüğü, yine hastaların %23,7’sinde en az bir 

tane  kronik hastalık sahibi oldukları saptanmıştır. Yine aynı çalışmada 

hastaların %2,3’üne solunum desteği alması ihtiyacı olduğu, %5,1’in 

de yoğun bakım tedavi ünitesinde tedavi alması gerektiği ve %1,4’ünün 

öldüğü belirtilmiştir (Guan ve ark., 2020).  

COVID-19 virüsü hakkında veriler zaman içinde salgın ile yapılan 

çalışmalar arttıkça daha fazla belirginleşmiştir. Kronik 

rahatsızlıklardan en az birisine sahip olan bireylere, COVID-19 salgını 

daha kolay bulaştığı, etkilerinin arttığı, salgın gidişatının daha ağır 

seyrettiği görülmektedir (Chen ve ark., 2020). 

2.1.Diabetes Mellitus  

Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 

araştırıldığı çalışmada; Diabetes Mellitus prevelansının yaklaşık %10,9 

olduğu ve   20.982 COVID-19 hastasının %5’inde Diabetes Mellitus 

kronik hastalığı sahibi olduğu saptanmıştır (Singh et al.,2020). İtalya’da 

yapılan bir çalışmada; ciddi seyirli 1591 COVID-19 hastasının 

%17’sinin Diabetes Mellitus hastası (Grasselli ve ark., 2020) ve New 

York’ta ise 393 COVID-19 hastalarının %25,2’sinde Diabetes 

Mellitus’nin var olduğu görülmüştür (Goyal ve ark., 2020). Tip 2 

Diabetes Mellitus, COVID-19 hastalığının kolay bulaştığı, hastalığın 

seyri ve mortalitesini etkileyen ve en sık görülen kronik rahatsızlıktır. 

COVID-19’un eşlik ettiği Diabetes Mellitus hastaları, yaşlılık, diğer 

ağır hastalıkların varlığı ile  beraber mutlaka hastaneye yatırılarak yakın 

takip edilmelidir (Sandalcı ve ark., 2020).   
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2.2. Hipertansiyon  

COVID-19 salgınına en sık eşlik eden başka bir kronik rahatsızlık ise 

hipertansiyondur. Hipertansiyona sahip bireylerde COVID-19 virüsü   

ölüm oranının arttığı gözlemlenmiştir (Patel and Verma ,2020). Çin’de 

yapılan bir araştırmada; 25 hastaneden 1004 COVID-19 şüpheli hasta 

gözlemsel olarak incelenmiş, 188 hastaya COVID-19 tanısı koyulmuş 

ve bu hastaların %12’sinde Hipertansiyon kronik rahatsızlığı olduğunu 

ve COVID-19 hastası olmayan 816 kişide ise hipertansiyon kronik 

hastalığı oranı %7 olarak belirlenmiştir (Mao et al.,2020). Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’nde  14 eyalet kapsamında yapılan bir 

araştırmada, COVID-19 tanısı ile hastanede yatışı yapılan 1482 

hastanın %89,3’ünün en az bir kronik hastalığa sahip olduğunu ve bu 

kronik hatalıklarından %49,7 sıklık oranı ile   Hipertansiyonun ilk 

sırada yer aldığı gözlemlenmiştir (Garg et al.,2020).Hipertansiyona 

eşlik eden COVID-19 hastalarının dikkatle izlenmesi ve uzun süreyle 

Hipertansiyon öyküsü olan hastaların tam teşekküllü hastanelere 

yatırılması gerekir (Sandalcı ve ark., 2020). 

2.3. Kardiyovasküler Hastalıklar  

COVID-19 tanısı olan hastalarında görülen, diyabetitus meditus ve 

hipertansiyondan sonra görülen en sık kronik rahatsızlıklardan biride 

Kardiovasküler hastalıklardır (Sandalcı ve ark., 2020). 

Çin’de yapılan bir araştırmada; 575 hastaneden 1590 COVID-19 

hastasının %3,7’sinde Kardiyovasküler hastalığı olduğu tespit 

edilmiştir (Liang ve ark.,2020). ABD’de yapılan bir çalışmada ise tüm 
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COVID-19 hastalarının %30’dan fazlasının New York’ta görüldüğü ve 

hastanede yatan 5700 COVID-19 hastasından 595 hastada Koroner 

arter hastalığı ve 371 hastada konjestif Kalp Yetmezliği hastalığına 

sahip olduğu belirtilmiştir (Richardson ve ark., 2020). COVID-19 

hastalarında Kardiovasküler hastalıklarına sahip olunması   kötü 

prognoza neden olmaktadır (Sandalcı ve ark.,2020). 

2.4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)  

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (koah) alevlenmesi hastalığının hem 

de COVID-19 hastalığının viral solunum yolu enfeksiyonlarının rol 

oynadığı bilinmektedir. Fakat kronik obstrüktif akciğer hastalığı bu 

süreçte COVID-19 salgınını ağır prognozunda en az etkili olan kronik 

rahatsızlıklardan birisidir (Bhutani ve ark.,2020). 

Çin’de yapılan bir araştırmada COVID-19 hastalarında, kronik akciğer 

hastalığına sahip hasta oranı %0,0 ile %17,0 (median %2) arasında 

olduğu belirtilmiştir(Fu ve ark., 2020). Yaşlı ve orta yaşlı bireylerde ise 

COVID-19 salgını alan bireylerin sayılarının karşılaştırıldığı bir 

araştırmada yaşı 80 ve üzeri olan kişilerde daha yüksek KOAH hastalık 

öyküsünün bulunduğu saptanmıştır (Niu ve ark.,2020).  

3. SAĞLIK ÇALIŞANLARI; 

Sağlık çalışanları, pandemi sürecinden öncesinde de meslek hayatının 

getirdiği birçok probleme ve yoğun iş hayatına sahiptir (Ulutaşdemir ve 

ark., 2015). COVID-19 salgını ile de en ön safta savaşarak, pandemi 

sürecinin tartışılmaz en dezavantajlı gruplarından biridir. Pandeminin 
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yönetilmesinde, tüm devletlerin en temel ve en etkin gücü haline gelen 

sağlık çalışanları; salgının beraberinde getirdiği fiziksel, psikolojik ve 

sosyal etkilere bağlı olarak daha fazla sorunla karşı karşıya gelmiştir. 

Salgın ile birlikte büyük ölçüde toplumsal ve iş sorumluluğu 

yüklenmişlerdir. Bu süreç sağlık çalışanları üzerinde psikolojik, 

fizyolojik ve sosyolojik etkiler oluşmuştur (Tosun,2020). 

3.1. Salgınının Psikolojik Etkileri  

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2019 tarihinde küresel bir 

“pandemi” ilan etmesiyle beraber sağlık çalışanları da COVID-19 

salgına dair bilinmezlikler devam ederken mesleki görevlerine devam 

etmek durumunda kalmış ve COVID-19 salgın bulaşı almaya açık hale 

gelmişlerdir. CO-19 virüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentindeki bulaş 

alan sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada; tüm sağlık 

çalışanların %71,3'ünde hafif düzeyde, %22,4'ünde orta düzeyde, 

%6,2’sinde ciddi düzeyde ruhsal bozukluklar görülmüştür (Kang et al., 

2020).  

Dünyada ve ülkemizde salgının artan yoğunluğu nedeniyle;112 

çalışanları, acil çalışanları, yoğun bakım çalışanları ve filyasyon 

ekipleri gibi çeşitli sağlık çalışanlarını artan iş yoğunluğu ve tedavisi 

yönündeki bilinmezliklerin çözümlenememiş olması nedeni ile hem 

kendi hem aile hem de yakın çevre sağlığını koruması gerektiği için sık 

sık sağlık taraması yaptırmış, aile ve yakın çevrelerini uzun süre 

görememiştir. Pandeminin seyrinin her geçen gün artması ile yoğun 

stres yaşamışlardır. Bu strese bağlı olarak çalışanda gerginlik, kaygı, 
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huzursuzluk, uyku bozuklukları, depresif bozukluklar vb. davranışlar 

görülmeye başlanmıştır (Tosun,2020).  

COVID-19 salgını hakkındaki bilinmezlikler nedeniyle; salgının 

kontrol altına alınması, yönetilmesi ve takip edilmesi çok zorlaşmıştır. 

Birçok sağlık çalışanın salgına yakalanarak; ağır bir tedavi geçirmeleri 

ya da hayatlarını kaybetmeleri gibi tüm bu olumsuzluklar sağlık 

çalışanları üzerinde ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Duygusal 

kaynakları tükenen, sürecin tüm aşamalarını çok yakından gözlemleyen 

sağlık çalışanları, psikolojik düzeyde artık kendilerini işlerine vermekte 

zorlanmışlardır. Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının üzerinde 

oluşturduğu başka bir psikolojik etkide tükenmişlik olmuştur (İzci, 

2020). 

3.2. Salgınının Fizyolojik Etkileri  

Sağlık çalışanlarının uzun saatler boyunca koruyucu ekipmanlar 

kullanmaları, uzun ve yoğun çalışma temposuna ayak uydurmaları, 

salgının bulaşama hızı ve etkilerini gösterme süresinin değişkenliği, 

sağlık çalışanlarının olumsuz etkilemiştir (Ulutaşdemir, Balsak ve ark., 

2015, Brooks ve ark., 2020). Genellikle izin almaksızın sürdürülen 

yoğun pandemi süreci, sağlık çalışanları üzerinde; yetersiz beslenme ve 

dinlenme, çeşitli uyku problemlerine neden olmuştur. Uzun süre maske 

(genellikle 1’den fazla) ve koruyucu ekipman kullanımı cilt üzerinde 

tahrişlere ve çeşitli cilt hastalıklarına neden olmaktadır. Müdahale ve 

tedavi sürecinde bulaş alma yani enfekte olma ve ölüm riskiyle de her 

zaman karşı karşıya kalmışlardır. Ulusal basın ve “medya” araçlarında 
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sıklıkla karşılaştığımız sağlık çalışanlarına şiddet haberleri maalesef 

salgının da etkisiyle artmıştır. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları 

darp edilmek üzere mağdur edilmiştir (Tosun, 2020). 

3.3. Salgınının Sosyolojik Etkileri 

Pandemi dolayısıyla adeta sosyal hayattan kopan ve “yabancılaşma” 

yaşayan sağlık çalışanları; virüs bulaş riski dolayısıyla aileleriyle ve 

yakın çevreleri ile kısıtlı görüşmeler yapmaya devam etmektedirler. Bu 

bağlamda yüz yüze görüşme yerine, daha çok iletişim araçlarıyla 

kullanmaya yönelmiştir. Bununla beraber COVID-19 virüsü taşıyor 

alacağı şüphesi sosyal dışlanmışlıklara maruz kalmışlardır. Salgının 

getirdiği yük ve sorumluluklar nedeniyle; sosyal yaşamdan uzak bir 

hayat sürdürmektedirler. Bu bağlamda özellikle pandemi sürecinde 

görev alan sağlık çalışanları toplumsal bağlamda kendilerini 

soyutlamak zorunda kalmaktadırlar. Adeta “karantina” altında 

yaşamlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. Sosyal etkinlikleri 

kısıtlanan sağlık çalışanları bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 

Sınırlı bir alana kapatılmanın kendisi zaten istenmeyen ve zihinsel 

baskı oluşturan bir durumdur. İlaveten günlük rutinlerin kaybı hem 

sosyal hem de fiziksel temasların kısıtlanması sağlık çalışanlarını 

olumsuz etkilemektedir (Tosun, 2020).  

4. SOSYO-EKONOMİK DURUMU DÜŞÜK BİREYLER 

COVID-19 kapsamında yapılan düzenlemeler ile; sosyal izolasyon, 

karantina, seyahat kısıtlılıkları, tüm eğitim birimlerinin uzun süre kapalı 

kalması, kafeler, lokantalar, kuaförler, berberler ve alışveriş 
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merkezlerinin (AVM) kapatılması tüm mal ve hizmet veren grupları 

olumsuz etkilemiştir. Süreçle beraber gelen arz ve talepte azalma gelir 

dengesizlikleri ve sürecin belirsizlikleri tüm iş ve işletmeleri sarsmıştır. 

Çoğu işletme bu süreçte zararlarını azaltmak için çalışanlarını işten 

çıkartmış veya iş ve işletmelerini kapatmak zorunda kalması istihdam 

seviyesini düşürmüştür. Ülkemizde son dönemlerde artan işsizlik oranı 

pandemi sürecinde genel artışa ve küresel krize neden olmuştur (Balcı 

ve Çetin, 2020). Türkiye’de Sektörlere Bağlı İstihdam ve Çalışanların 

İşsizlik Riski: 

Tablo 1: TÜİK İstihdam ve İşsizlik verileri (TÜİK,2020). 

İŞKOLU Krizin Üretime 
Etki Derecesi 

(İşsizlik Riski) 

COVID-19 

Öncesi İstihdam 
Miktarı 2019 

COVID-19 

Öncesi İstihdam 
Miktarı 2020 

Bilgi ve İletişim  Düşük 233 224 

Elektrik, Gaz, 

Buhar, Su 

Temini ve 

Kanalizasyon 

Düşük 279 260 

Kamu Yönetimi 
ve Savunma, 

Zorunlu Sosyal 

Güvenlik 

Düşük 1.935 1.973 

Eğitim Düşük 1.794 1.933 

İnsan Sağlığı ve 
Sosyal Hizmet 

Faaliyetleri 

Düşük 1.445 1.472 

Tarım, 
Ormancılık ve 
Balıkçılık 

Düşük-Orta 4.546 3.901 

Madencilik ve 

Taş Ocakçılığı 
Orta 123 143 

Finans ve 

Sigorta 

Faaliyetleri 

Orta 293 313 
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Mesleki, Bilimsel 

ve Teknik 

Faaliyetler 

Orta Yüksek 870 900 

İdari ve Destek 
Hizmet 

Faaliyetleri 

Orta Yüksek 955 904 

Kültür, Sanat, 
Eğlence, 
Dinlence ve Spor 

Orta Yüksek 168 140 

İnşaat Orta Yüksek 1.533 1.392 

Ulaştırma ve 
Depolama 

Orta Yüksek 1.235 1.251 

Diğer Hizmet 
Faaliyetleri 

Orta Yüksek 903 835 

İmalat Yüksek 5.114 5.195 

Toptan ve 

Perakende 

Ticaret 

Yüksek 3.837 3.800 

Konaklama ve 

Yiyecek Hizmeti 

Faaliyetleri 

Yüksek 1.682 1.553 

Gayrimenkul 

Faaliyetleri 

Yüksek 285 285 

Sektörlerin Pandemi sürecinden etkilenme derecesi Tablo.1. de 

verilmiştir. Ülke ekonomi, işletmeler, çalışanlar ve istihdam oraları gibi 

önemli verilerin anlaşılması faydalı olacaktır (TÜİK,2020). Ülkemizde 

’de Pandemi süreci ile bazı iş kollarında ekonomik daralmalar daha 

fazla olumsuzluk göstermiştir. Bununla beraber sosyo-ekonomik 

durumu düşük olan insanlar için; istihdam oranının düşmesi ve gelir 

kaynaklarının tıkanması ile tüketimde bir daralmaya neden oldu. 

Mevcut yoksulluk sınır ölçüsündeki artış, şimdiye kadar yoksulluğun 

azaltılması ve ortadan kaldırılması konusunda ki çalışmaların 

gerilemektedir. Salgının geçim kaynaklarını tehdit etmesi ile ülkemiz 

ve dünyada yakın zamanlarda akut gıda eksikliği çekilecektir. Bu 
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süreçten yoksul insanların daha fazla etkileneceği ve dezavantajlı insan 

sayısının yüksek oranda artacaktır. 

5. MÜLTECİLER  

Mülteciler yerleştikleri toplumlarda yaşanan salgın, doğal afet gibi 

çeşitli olaylardan doğrudan veya dolaylı bir şekilde, en az yerleştikleri 

yerlerdeki insanlar kadar etkilenirler.  Ülkemizde çok fazla mülteci 

bulunmakta ve mültecilerin Pandemi sürecinden nasıl etkilendikleri ve 

yaşadıklarının belirlenmesi gereklidir (Bozdağ, 2020). 

Pandemi sürecinden önce dezavantajlı bir grup olan mülteciler, 

pandemi ile beraber; ekonomik, sosyal, eğitsel, psikolojik ve sağlık 

alanlarında çeşitli sorunlar yaşamaktadır (Sığınmacılar ve Göçmenlerle 

Dayanışma Derneği, 2020). COVID-19’a karşı gerekli önlemleri almak 

ve uygulamakta yaşan standartları bakımından çok fazla özen 

gösterememektedirler. Bu kapsamda genellikle; sosyal izolasyon, 

karantina ve hijyene kuralları gibi tedbirler almaya çalışmaktadırlar. Bu 

tedbirler kapsamında yaşadıkları bazı sıkıntıları şöyle ifade etmişlerdir:       

 “En çok iş bulmakta zorluk yaşamaktayım (Erkek). Evimin aylık geliri 

azaldı (Kadın). İş yok para yok hep borç (Erkek).” ifadeleriyle 

aktarmaktadır (Bozdağ, 2020). 

Pandemi nedeniyle ihtiyaç duyulan psikolojik destek ve beklentiler 

mültecilerin “... psikolojik alanlarda ihtiyacım olduğu sanırım (Erkek). 

Psikolojimi rahatlatan şeyler yapmak (Kadın).” gibi ifadelerine 

yansımaktadır (Bozdağ, 2020).  
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Mülteciler eğitsel destek ve beklentilerini “... eğitimiz her şeyi uzaktan 

yapamya oğretti bunu daha geliştirecem (Erkek). ...eğitim ilgili sorunlar 

yaşamak (Kadın). Çevrimiçi online kursları takip ederek alanımdaki 

yeni şeyleri öğrenmek ... (Kadın).” ifadeleriyle sosyal alandaki destek 

ve beklentilerini ise “Kısmen de olsa ve kurallara uyarak eski sosyal 

hayati dönmek ... (Erkek). ... sosyal olabilir (Erkek). Sosyal ve ... 

(Erkek, kadın).” ifadeleriyle dile getirmektedir (Bozdağ, 2020). 

 Ayrıca COVID-19 pandemisi nedeniyle Suriyeli mülteciler, 

yaşadıkları sorunlar karşısında; ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve 

sağlığa ilişkin alanlarda çeşitli desteklere ihtiyaç duymaktadır (Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü, 2020). 

6. EĞİTİMDEN UZAK KALAN BİREYLER  

COVID-19 salgını, hayatımızın büyük bir alanını olumsuz etkilemiş ve 

etkilemeye de devam etmektedir. Salgının ani ve beklenmedik yayılımı 

karşısında alınan önlemlerin biriside yüz yüze eğitimin 

durdurulmasıdır. Salgından dolayı tüm kamu özel eğitim kurumları, 

üniversite eğitimlerinde online eğitime geçmiştir (Kahraman,2020).  Bu 

durum eğitimin en temel bileşenleri olan öğrencilerin; hali hazırda 

zorlandığı ve adapte olmada zorluk çektiği eğitim sürecini, online yani 

internet ortamlarda devam etmesini zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla tüm 

öğrenciler, öğreticiler ve eğitim-öğrenci ikilisine dayalı olan tüm 

sistemler ciddi anlamda etkilenmiştir (Adnan ve Enver,2020).  

Bu süreçte yapılan çalışmalar uzaktan online eğitimin; öğrencilerin   

okul, öğretmen ve en önemlisi birbirleri ile olan ilişkilerinde 
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gerilemelere neden olmuş ve öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin 

artış gözlemlenmiştir. Pandemi sürecinin belirsiz ve zorlu sürecine 

dayalı eğitimin tüm elemanları ve öğrencilerin büyük bir kısmı, yaşam 

akışına yönelik   olumsuz duygular beslediklerini ve sosyal yaşam 

alışkanlıklarında değişkenlikler görüldüğü, uykusuzluk, depresyon, 

iştahsızlık, aşırı stres, korku, endişe ve çabuk sinirlenme gibi 

olumsuzluklar yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin, genel olarak 

uzaktan eğitime ilişkin hem olumlu hem de olumsuz düşüncelere sahip 

oldukları gözlemlenmiştir (Çiçek ve ark.,2020). 

COVID-19 salgının dan dolayı okullarda yüz yüze eğitime devam 

edilmemesi ve online eğitim sürecine geçişin ani ve beklenmedik   

olması (Kara,2020) hem öğrencilerin; yeterli teknolojik imkanlara 

sahip olmaması ve teknolojik bilgilerinin yetersizliği hem eğiticilerin 

yaş aralıklarından dolayı teknolojik yeniliklere çok açık olmaması 

online eğitim sürecinin verimliliğini düşürmüştür. Bununla beraber 

internete bağlanamama veya bağlanma gücündeki yavaşlıklar gibi 

sorunlarla süreç verimsiz geçmektedir.  

Ailelere maddi yönden teknolojik cihaz ve internet bağlamında 

zorluklar ve aynı zamanda ailelerin birden fazla çocuğu aynı zamanda 

online eğitim alması ile eldeki imkanların yetersiz olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

Kırsalda yaşayan veya kırsalda olmayıp ailelerine gerek ev içi gerekse 

ev dışı çalışarak, COVID -19 sürecinin getirdiği maddi imkansızlıklarla 

baş etmeye çalışan çocuklar eğitim şeklinden faydalanamamışlardır. 
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Çocukların düzensiz ve kesintili eğitime maruziyet yaşaması çocuklar 

ve ailelerinin de endişe ve kaygının neden olmuştur (Pınar ve Dönel, 

2020). Çocuk bakımı sorunları, ebeveyn ve çocukları strese sokarak, 

birbirleri ve çevreleri ile ilişkileri üzerinde olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır (Daniel, 2020). Bununla beraber online sisteme hızlı 

geçiş ve online ders sitemine katılarak, ders sırasında sesli veya 

görüntülü katılım yapan öğrenci sayılarının az olması eğitim vericiler 

içinde kendi kendine anlatıyor hissi yaratarak dersin verimli ve istekli 

olmasını engellemiştir. Bu süreçte eğitim sisteminin gereklilikleri 

içerisinde var olan uygulamalı dersler ve stajlar yapılamayıp 

öğrencilere ödev verilerek süreç atlatılmaya çalışmıştır. Özel-kamu 

kurumlarının dönemlik sınavların uzaktan uygulanmasında adaletli 

çözümler uygulanamamıştır. Yapılması gereken eğitim (MEB, YÖK, 

vb. tarafından) sınavlar ertelenmiş ve bu sınavların ne zaman olacağı 

yönelik uzun bir süre açıklama yapılmamıştır. Bu nedenlerle sürecin 

bilinmezliği öğrencilerin motivasyonu düşmüştür. Engelli ve özel 

ihtiyaç sahibi çocukların Eğitim sistemindeki devamlılıklarının ve 

gelişimlerinin sağlanması pandemi sürecinde sekteye uğramıştır. 

7.KADINLAR 

Dezavantajlı gruplar tanımı ve kapsadığı gruplar bakımından, kadınlar 

bu guruba girmezler.  Fakat toplumların büyük çoğunluğunda, dinlerde 

ve kültürlerde kadınlar sürekli erkeklerle kıyaslanmış, bu kıyaslama 

sonucunda kadınlar; toplumsal hayatta erkeklere göre düşük onay ve 

düşük statüye sahip görülmüşler ve toplumsal olarak belli sınırlarda 

yaşamışlardır (Zastrow ve Kirst-Ashman, 2013- Ulutaşdemir, 2002). 
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Bu sınırlara uyulmaması veya uyulmadığından şüphe edilmesi bile 

toplumda kadınları fiziksel, psikolojik sosyal ve ekonomik yönden 

istismar edilmesine yol açarak savunmasız bırakmıştır (Birinci ve 

Bulut, 2020; Ulutaşdemir, 2018b). Kadınlarımızın yaşamış olduğu bu 

olumsuz durumlara birde COVID-19 pandemi süreci eklenmiştir. 

Pandeminin de etkisi ile alışmaya çalıştığımız yeni normallerimiz 

içerisinde ne yazık ki kadınlar dezavantajlı olmaktan alıkoyulmamıştır 

ve süreçten oldukça fazla etkilenmişlerdir. 

UNFPA, “Salgın hastalık kadınları ve erkekleri farklı şekillerde etkiler” 

sözünden (UNFPA, 2020), ataerkil yapılardan kaynaklı toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin nedeniyle COVID-19 Pandemisinin etkilerini 

ele aldığımızda kadınların erkeklerden farklı olarak etkilendiklerini 

açıktır.  

Pandeminin önleyici tedbirlerinden birisi sosyal izolasyon, bireylerin 

aile üyeleri ile beraber geçirdikleri süreyi arttırmış. Bu süreci zorlukları 

aile içi şiddet riskinin bulunduğu hanelerde; bireylerin birbirlerine 

tahammülün azalması, birbirleri ile bağın kopmasına ve şiddete uğrama 

riskinin artmasına neden olmaktadır. Bu süreçte yine UNFPA (2020) 

göre; ev izolasyonları kadınların, kız çocuklarını ve kendini 

koruyamayan bireylerin daha fazla olumsuz yönden etkileyeceğine ve 

bu bireyleri koruyan sosyal sistemlerin zayıflayacağı üzerinde 

durmaktadır (UNFPA, 2020).  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 07.05.2020 tarihi 

itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü 
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Genel Müdürlüğü; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri; 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM); Sosyal Hizmet 

Merkezleri ile kadın konukevlerinin. Kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi, azaltılması ve kadınların korunmasına dair yürütülen 

çalışmalarını yürütmeye özenle devam ettikleri belirtilmiştir. 

Pandemi süreci içerisinde kuruma bulunan kadınlar ve çocukları için;  

• Sık sık sağlık kontrollerinin yapılması, 

• Kurumlardan zorunlu olmadıkça giriş ve çıkışlar engellenmesi,  

• Kurumda planlanan tüm faaliyet ve etkinliklerin ertelenmesi,  

• Kurumların sürekli dezenfekte edilmesi ve COVID-19 salgını 

kapsamında alınan önlemlere ve yapılan düzenlemelere özenle 

uyulmaya çalışılmıştır (AÇSHB, 2020b). 

COVID-19 pandemisinin kadınlar açısından başka bir dezavantajı ise 

çalışma yaşamında karşı karşıya kaldıkları zorluklardır. Bu zorluklar 

çeşitli alanlarda iş kaybına uğrayanlar ve ekonomik gelirini 

kaybedenlerdir. Özellikle sosyal izolasyon sürecinde çoğu işletmenin 

kapatılması ve kadınların ekonomik güvencelerini kaybetmelerine ve 

çalışma hayatından kopmalarına sebep olmuştur. (Korona virüs Salgını 

Süresince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme Raporu, 2020)  

Bu aşamada aktif olarak çalışan kadınları olumsuz etkileyen başka bir 

durum ise tüm okullarda eğitime ara verilmesidir.16.03.2020 tarihinden 

itibaren de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan 
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tüm Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri tatil 

edilmiştir (AÇSHB, 2020d). 

Toplumsal cinsiyet rolleri gereği üzerinde çocuk bakımı sorumluluğu 

bulunan kadınların izolasyon nedeni ile okulların, kreşlerin veya   

gündelik ücret karşılığı çocuklara eğitim ve bakım sağlayıcı bireylerin 

çalışamaması nedeniyle zorluk çekmesine neden olmuştur. Kadınlar bir 

taraftan kendi işlerini yerine getirmeye çalışırken bir yandan da günlük 

ev işleri engelli, çocuk ve yaşlı bireylerin bakım sorumlulukları ile 

ilgilenmişlerdir (Memiş İzdeş, 2018). Bazı kadınlar süreçle baş 

edebilmek için çocuk bakımı konusunda yardımcı olabilecek yakın 

sosyal çevre desteği almış bazıları ise yıllık veya ücretsiz izin haklarını 

kullanmak zorunda kalmıştır. Eğitime verilen ara ile ve yeni geçilen 

online ders sistemin kavranması ve verimliliğinin arttırılması ebeveyn 

denetimden geçmesi gereklidir.  Bu nedenle çocuklarına da bakmakla 

yükümlü olan kadınların iş yükü ücretsiz ev içi emeğini de arttırmıştır 

(UN Women, 2020). 

8. GEBELER   

Hamile kadınların, normal sürece göre daha fazla bağışıklık sistemi 

baskılandığı için viral enfeksiyonlara karşı hassalardır (Özcan& 

Elkoca, 2020). DSÖ’nün 13 Mart 2020’de yayınladığı rehberde 

COVID-19’un çocuk ve gebelerdeki insidansının düşük olduğu 

belirtilmiştir (WHO, 2020). COVID-19 salgının hamile olan, hamile 

olmayan bireyler üzerindeki etkilerinde anlamlı bir fark olmadığı ve 

normal bireylere yapılan tedavinin doğum dolayısıyla sık sık takip 
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edilerek uygulanması gerektiği ifade edilmiştir (Zhelezov ve ark., 

2020). 

Korona günlerinde hamile olmanın ve karantinada anne adayların 

hayatlarına dair endişelerine göre; Kendine has zorlukları olan 

hamilelik sürecine Pandeminin de eşlik etmesi ile gebe kadınlarımız 

çok zor süreçler geçirmektedirler. Akıllarında sürekli “Korona bana 

bulaşır mı, bulaşırsa bebeğe geçer mi? Doğuma kadar bulaşmaz da 

doğum sırasında bulaşabilir mi? Doğum yapacak hijyenik hastane 

bulabilecek miyim? Gibi soruların olduğunu belirtmektedirler. Hamile 

bireylerin virüs kapma endişelerinden dolayı hastaneye çok az 

gittiklerini ve hamilelik süreçlerinde düzenli kontrol olmadığını 

belirtmektedir. Bununla beraber gebe annelerin, gündemi ve özellikle 

hamilelikle olan haberleri sık takip ettiklerini ve uzun olan hamilelik 

sürecinde eşi ve yakın ailesiyle COVID-19 bulaşı almamak için 

görüşmediklerini bildirmektedirler. Doğum sırasında ve sonrasında da 

eşi, ailesi ve yakın arkadaşlarının desteğini alamayacak olmanın 

üzüntüsü yaşayan anneler pandemi sürecinde çok fazla yıpranmışlardır. 

Hamile bir kadınla yapılan röportajda; -Hamilelik sürecine pandeminin 

etkileri ne oldu? Sorusuna verdiği cevap; -Virüs bulaşırsa bebeğimin ve 

benim durumum ne olur? Diğer taraftan küçük kızıma ne olur? Bunları 

düşündükçe kaygım artıyor. Salgın uykularımı bölüyor, rüyalarıma 

giriyor. Rüyalarımda bile her yere eldivenle, maskeyle gidiyorum. Ama 

kendime bir taraftan da psikolojik olarak destek vermeye çalışıyorum. 

Bebeğim için iyi olmam gerektiğini düşünüyorum” diyor (Korona 
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günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli? 17Nisan 

2020). 

9.ENGELLİLER  

“Engelli” fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde 

kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda 

tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 

etkilenen birey olarak tanımlanır (Engellilik ise “bireyin engelliliğini ve 

engellilikten kaynaklanan özel gereksinimlerini, uluslararası 

yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar 

ve tanılamalar”dır. Engellilik; görme engeli, konuşma engeli, işitme 

engeli, ortopedik engel, zihinsel engel, süreğen hastalıklar, sosyal ve 

ruhsal sorunlara sahip olma gibi çeşitleri vardır. (Engelliler Hakkında 

Kanun, 2005; Kalaç, 2019; Ulutaşdemir ve Çaparuşağı, 2002). 

Ülkemizde engelli evde bakım yardımından faydalanan 521.000 kişi, 

engelli aylığından yaralanan ise 720 bin kişi bulunmaktadır (AÇSHB., 

2020a). Pandemi sürecinde bu yardımlar kesintiye uğramadan devam 

etmiş ve bu yardımların devamlılığı için belirli sürelerde yenilenmesi 

gereken raporların geçerliliğinin uzatılması sağlanmıştır (AÇSHB., 

2020c). 

“Korona virüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural”engelli 

bireyler içinde işaret dilinde video olarak yayınlanmıştır (AÇSHB., 

2020c).  
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Pandemi süreci nedeni ile okullara ara verilmesi ve uzaktan eğitime 

geçiş sürecinde de engelli veya özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi 

için çalışmalar gereken zamanda tamamlanamamış ve engelli bireylerin 

aldıkları eğitimler durdurulmuştur (Kalaç ve ark.2020)   

Sürekli kontrol ve gözetim altında olması gereken engelli bireyler; 

tedavilerine COVID-19 bulaşı alma riskinden dolayı ara vermiş, 

tedavilerine devam etmek durumunda kalan bireyler ise büyük endişe 

ve kaygılar yaşamışlardır (AÇSHB, 2020d). 

Ev izolasyonu sürecinde; yaşlıya, sağlık çalışanlarına, kadına, çocuğa, 

engelliye gibi pandemi sürecinin getirdiği birçok dezavantajlı bireylere 

yönelik şiddet, ihmal ve istismarın artmıştır (Ulutaşdemir, 2007). Failin 

ve mağdur ettiği bireylerin izolasyon aşamalarında daha fazla birlikte 

kalmaları sürecin bireyler üzerindeki olumsuz etkileri arttırmış ve geri 

dönüşü olmayan (psikolojik buhranlar ve cinayetler gibi) sonuçlara yol 

açmıştır. Bu kapsamda dezavantajlı bireylerin korunması konusunda 

herhangi bir ek tedbir ve düzenlenmenin yapılmamış olması bu grupları 

daha fazla dezavantajlı sınıfa sokmuştur   

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Dünya’da yaşanmakta olan COVID-19 salgının olumsuz sonuçları 

hızla tırmanarak ve küresel krize neden olmuştur. Ülkemizde pandemi 

öncesinde var olan tüm dezavantajlı grupları daha fazla etkilerken; 

sürecin getirdiği değişiklikler ile dezavantajlı grupların sayısı da 

attırmıştır. Pandemi sürecinin de en fazla etkilenen gruplardan biri olan 

yaşlılar için; AÇSHB’nca alınan kararlara göre kurumlara yapılan tüm 
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ziyaretler yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır. Bu 

faktörler, mevcut sosyal kısıtlamalar, sosyal izolasyon, yalnızlık ve 

yalıtılmışlık ile birlikte düşünüldüğünde, yaşlı bireyleri psiko-sosyal 

yönden olumsuz etkileyerek çeşitli risklere karşı daha da savunmasız 

hale gelmiştir.  

Kronik rahatsızlıklara sahip olan ve normal zaman da olumsuz sağlık 

koşulları ile yaşamlarına devam eden bireylerin düşük bağışıklık 

sistemleri COVID-19 salgın bulaşı almaları halinde normal insanlara 

göre daha olumsuz etkilenmekteler.  Bununla beraber enfekte kronik 

hastalıklara sahip kişilerde de sağlık durumlarını önemli derecede 

olumsuz etkileyerek yoğun bakım ihtiyacını arttırmaktadır ve sağlık 

sektöründeki kısıtlı kaynakların doğru kullanılmasına olanak 

sağlayacaktır.  Pandemi sürecinde en büyük sorumluluğu alan sağlık 

çalışanlarının salgına maruz kalım sonucu virüs bulaşını çok sık 

aldıkları ve hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir. Buna ek sağlık 

çalışanları başta olmak üzere diğer çalışanların şiddete uğraması, 

dışlanması ve zor süreçte izinsiz çalışması olumsuzluklarla 

karşılaşmaktadır.  Bu süreçte tüm çalışanların ve ailelerini de düşünerek 

motivasyon düşüklüğüne engel olunmalıdır.   

Pandemi sürecinde ekonomik kaygıların geri planda kalması nedeniyle 

alınan tedbirler milyonlarca insanı maddi olarak olumsuz etkilemiştir. 

Pandemi sürecinde izolasyon sürecinde belli sınırlamalar 

getirilmesinden daha doğal bir şey olamaz fakat bu düzenlemelerin 

uygulanması kişilerin yaşam standartlarında düşüşe neden olması ve 

ihtiyaçlarının karşılanması zorlaştırmıştır.  
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Online eğitim aşamasına ani ve hızlı geçiş ve sürecin bilinmezliği 
öğrencilerin motivasyonu düşmüştür. Özellikle engelli ve özel ihtiyaç 
sahibi çocukların eğitimlerinde devamlı olması gelişim süreçleri için 
çok önemlidir, fakat pandemi sürecinde sekteye uğramıştır. Dolayısıyla 
bu sürecinde geliştirilen sosyal politikalar değerlendirildiğinde engelli 
bireyleri ihmal ettiği görülmektedir. Öğrencilerin ve eğitimcilerin 
dezavantajlı oldukları bu süreçte mağdur olduğu ve hem sosyal hem 
psikolojik açıdan olumsuz etkilenen bu süreç için uygun çözümler 
uygulanmalıdır. Salgın öncesinde de dezavantajlı gruplardan biri olan 
mülteciler pandemi sürecinde COVID-19’a yönelik güncel önleme ve 
tedbirlere farklı dillere sahip oldukları için erişememiştir. Bu süreçte 
toplumdaki azınlık ve etnik nüfusların dillerinde ve bu dillerin işaret 
dilinde güncel salgın vb. süreçleri; televizyon, radyo, internet siteleri, 

sosyal medya, yazılı medya vb. iletişim kaynakları ile iletmek 
gereklidir.  

Sosyal devlet olarak dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan ihmal ve 

istismarlara karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. COVID-19 pandemi 

sürecinin etkilerini azaltmak ve gelecekte meydana gelebilecek başka 
salgınlar için; uygun salgın risk yönetimleri, aktif bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin takip edilebileceği laboratuvarlar çalışma yerleri, bunlara 
uygun üniversite ve üstü alanında uzman bilimsel çalışanlar, hazırlık, 
erken uyarı sistemleri ve tüm insanlara farkındalık eğitimleri 
verilmelidir. Yaşanan salgın, toplumun bütününü kapsayan insan 
hakları, sosyal adalet ve sosyal devlet temelinde sosyal politikaların 
düzenlenmesi, özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerinin her türlü 
ihtiyaçlarının göz önüne alınarak hızlı, yerinde ve adil düzenlemelerin 
yapılmalıdır.  
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GİRİŞ 

İlk olarak Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) 

hastalığı, tüm dünyayı etkileyerek acil bir halk sağlığı sorunu haline 

gelmiştir (Burki, 2020).  Ateş, kuru öksürük ve yorgunluk gibi yaygın 

belirtilerle ortaya çıkmakta ve riskli gruplarda nefes almada güçlük 

veya nefes darlığı gibi ciddi durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. 

Özellikle 60 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan, kalp ve akciğer 

problemleri bulunan, obezite veya kanser gibi altta yatan tıbbi sorunları 

olanlar COVID-19 hastalığı için riskli grupları oluştururken, bununla 

birlikte herkesin COVID-19 hastalığına yakalanabileceği ve herhangi 

bir yaşta ciddi semptomlar gösterebileceği belirtilmektedir. COVID-19 

hastalığının, tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılım göstermesiyle 11 

Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi 

olarak ilan edilmiştir (WHO, 2019). COVID-19’un pandemi ilan 

edilmesinden sonra toplumlar salgının yayılmasını önlemek için çeşitli 

tedbirler almış ve halkı bu konuda bilgilendirmiştir. COVID-19 

pandemisiyle mücadele etmek ve mortalite oranlarını azaltmak için 

toplumda bulaşmayı önleyecek ve salgının yönetilmesine yarar 

sağlayacak bilincin oluşturulması gerekirken bu noktada sağlık 

eğitimlerinin kritik rol oynadığı bilinmektedir (Li ve ark., 2020). 

COVID-19 pandemisinde sağlık eğitimi toplumun kendi sağlık 

davranışlarına rehberlik edecek uygun sağlık bilgilerini özümsemesi ve 

uygulaması doğrultusunda bireylerin davranışları üzerinde de etkili 

olarak COVID-19 pandemisi karşında daha bilinçli olmasını 

sağlamaktadır (Gever ve Ezeah, 2020). COVID-19 pandemisinde 
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bireylerin temel bilgileri anlamasını sağlamak, hastalığın yayılmasını 

önlemek ve sağlığın sürdürülebilmesinde temel davranışları geliştirerek 

destek sağlamak için sürekli sağlık eğitimleri önerilmektedir 

(Richardson ve Bélanger, 2020). Sağlık eğitimi ve teşvik edilmesi 

COVID-19 salgınını önleme faaliyetlerinin önemli bileşenlerindendir. 

Salgın döneminde, acil durumlar karşısında köklü araçlar sunarak aktif 

bir yanıtın alınmasında anahtar bir rol oynamaktadır. Özellikle spesifik 

ilaç tedavileri ve aşının yokluğunda halk ile hızlı ve etkili bir şekilde 

iletişim ve etkileşim kurulması açısında da önemlidir (Gray ve ark., 

2020). COVID-19 pandemisinde risk grubundakilerin artan mortalite 

olasılıkları, toplumu COVID-19 riskini azaltma, önleme ve kontrol 

altına alma konusunda eğitmek için etkili sağlık eğitimleri ve 

faaliyetleri olmak üzere uygun halk sağlığı müdahalelerini 

gerektirmektedir. Bu nedenle verilen sağlık eğitimleri ve bu eğitimleri 

veren profesyoneller pandemi mücadelesinde ön saflarda rol 

oynamaktadır. Verilen sağlık eğitimlerinde ayrıca risk grubunda 

bulunan bireylere yönelik uygun sağlık eğitimlerinin sağlanması  

toplumun COVID-19 pandemisiyle mücadele etmesini kolaylaştırırken 

aynı zamanda bireylere sağlıklı yaşam davranışları da kazandırmaktadır 

(Chaney ve ark., 2021). Kitabın bu bölümünde; COVID-19 ve sağlık 

eğitimi, önemi, riskli gruplara verilen sağlık eğitimi ile COVID-19’a 

yönelik Dünyada ve Türkiye’de yapılan sağlık eğitimleri 

incelenecektir. 
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1. Sağlık Eğitimi 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eksperler komitesinin sağlık eğitimi 

tanımına göre; ‘’Sağlık eğitimi, kişilere sağlıklı yaşam için alınması 

gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak; 

kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru bir şekilde kullanmaya 

alıştırmak; sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla 

bireysel veya topluca karar aldırmaktır. Sağlık eğitiminin amacı ise; 

bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayan, yaşam için bireylerin 

sağlıklarını koruyabilmelerini, geliştirebilmelerini ayrıca tedavi 

olanaklarından yararlanabilmelerini ve sağlıklı bir çevre 

oluşturmalarını sağlayacak davranış değişikliği oluşturabilmektir 

(Gökkoca, 2001; Önal, 2018). Sağlık eğitimi, sağlığı geliştirmenin 

köklerini oluşturmaktadır. Sağlık eğitimi, sağlığı destekleyici eylemleri 

kolaylaştırmak için çeşitli öğrenme tecrübelerini teşvik etmektedir. Bu 

eğitimler sonucunda bireylerin sağlık durumunu değiştirebilecek yeni 

bilgilerin edinilmesi, tutumların değiştirilmesi ve yeni beceri ve 

davranışların kazandırılmasını sağlamaktadır (Fertman, 2012). Sağlık 

alanındaki ilerlemeler, sağlık bilimlerindeki gelişmelerin yanı sıra, 

bireylerin bu gelişmeler doğrultusunda yaşam biçimlerini 

değiştirmelerine bağlıdır. Bu değişmeyi sağlamada en önemli 

yöntemlerden biri de sağlık eğitimidir. Sağlık eğitiminin yararlarına 

bakıldığında;  

⁻ Bireylerin hastalık risklerini azaltmaya yönelik davranışların 

geliştirilmesinde yardımcı olmak, 
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⁻ Bireylere koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma bilinci 

oluşturmak, 

⁻ Erken tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak, 

⁻ Bireylere tıbbi tedavi ve önerileri dikkate alma ve bunlara uyum 

sağlama davranışlarının kazandırılmasını desteklemektir (Önal, 

2018). 

Sağlık eğitimin temel ilkeleri arasında; açık amaç, bireysel farklılık 

ilkesi, sıra, gerçek yaşama uygunluk, sonuçların doğruluğu ilkesi 

bulunmaktadır. 

Açık Amaç İlkesi; Her eğitimde amaçlar açıkça belirtilmelidir. 

Bireysel Farklılık İlkesi: Verilen sağlık eğitiminde bireysel farklılıklar 

dikkate alınmalıdır. 

Sıra İlkesi: Verilen sağlık eğitimleri bireylerin bilgisi doğrultusunda 

verilmelidir. 

Gerçek Yaşama Uygunluk İlkesi: Eğitim gerçek yaşama uygun olmalı 

ayrıca gerçek yaşama yakın araç gereçler ve örnekler kullanılmalıdır. 

Sonuçların Doğruluğu İlkesi: Sağlık eğitiminin her evresinde 

gözlemlenebilir ve ölçülebilir değerlendirme yöntemleriyle sonuçların 

doğruluğu denetlenmelidir. 

Etkin bir sağlık eğitimi, planlama, uygulama ve değerlendirme 

süreçlerinden oluşmaktadır. Sağlık eğitiminin planlanmasında 
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işlevsellik (görevsellik), gerçeklik, uygulanabilirlik, bilimsellik, 

toplumsal değerlere uygunluk gibi ilkelere dikkat edilmelidir (Coşgun, 

2014). 

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı 

sağlık eğitimlerinin yürütülmesi konusunda ana sorumluluk Toplum 

Sağlığı Merkezine (TSM) verilmiştir. TSM’ler içinde bulunduğu 

toplumun sağlık hakkındaki bilgi düzeylerini arttırma, sağlığın 

korunması, geliştirilmesi ve bireylerin sağlıklı davranışlar kazanması 

için gerekli faaliyetleri planlamak, diğer sağlık kuruluşlarıyla iletişimde 

olmak ve bu kurumlarla iş birliği yapmak ve bulunulan bölgedeki 

toplumda oluşabilecek risk faktörlerinin önlenmesine yönelik 

programları hazırlamakla yükümlüdür. 2018 yılından itibaren aşağıda 

belirtilen konular hakkında sağlık çalışanlarına ve tüm topluma sağlık 

eğitimleri verilmektedir; 

⁻ Bulaşıcı hastalıklar 

⁻ Zoonotik ve vektörel hastalıklar 

⁻ Kronik hastalıklar ve ilişkili faktörler 

⁻ Kanser 

⁻ Ruh sağlığı 

⁻ Tütün, alkol, madde bağımlılığı 

⁻ Kadın ve üreme sağlığı 

⁻ Obezite (Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği, 

05 Şubat 2015). 
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2. Salgın Hastalıklarda Sağlık Eğitiminin Önemi 

Tarih boyunca Dünya üzerinde birçok salgın hastalıkla karşılaşılmıştır. 

Bu salgın hastalıklardan bazıları bitmişken bazıları ise hala günümüzde 

varlığını sürdürürken, toplumlar birçok yönden olumsuz etkilenmiştir. 

Yapılan çalışmalar halkın ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı ne 

yapması gerektiğini bilmediğini ortaya koyarken, bu bireylere etkin bir 

sağlık eğitiminin verilmesi gerektiğini, bununla birlikte bulaşıcı 

hastalıklarla ilgili iyi bilgi, tutum ve uygulamaya sahip bireylerde de 

sağlık eğitimini güçlendirmek gerektiği vurgulanmıştır (Bawazir ve 

ark., 2018; Chen ve ark., 2020). Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar için 

geliştirilmiş halk sağlığı bilinci kritik rol oynamaktadır. Halkın kendi 

kendini karantinaya almak ve gerekli hijyen alışkanlıklarını uygulamak 

gibi uygun davranışları salgının yayılmasını azaltırken aynı zamanda 

kontrol edilmesine de yardımcı olacaktır. Bir diğer durum ise salgın 

dönemlerinde ortaya çıkan korku, damgalanma ve ayrımcılık gibi 

olumsuz sosyal olaylardır. Korkan ve damgalanan bireyler erken klinik 

semptomları reddebilir, bakım almayı geciktirebilir ve toplulukta fark 

edilmeden kalabilirler, bu durum ise enfeksiyonun yayılmasını 

kolaylaştırabilmektedir. Etkili verilen sağlık eğitimleri bireylerin bilgi 

ve farkındalıklarını arttırarak, farklı insan grupları arasındaki iletişimi 

teşvik eder ve ruh sağlığının iyileştirilmesini sağlamaya yardımcı 

olmaktadır.  

Günümüzde varlığını sürdüren salgın hastalıklardan olan HIV salgınını 

önleme için sağlık eğitimleri salgına müdahalenin önemli parçasıdır. 

HIV virüsüne yönelik verilen sağlık eğitimleri bireylere bilgi sağlarken 
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aynı zamanda enfeksiyonun nasıl önleneceği, risk azaltmaya yönelik 

tutumların ve riskli davranışların değiştirilmesine katkıda 

bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası anlamda birçok ülkede sağlık 

profesyonelleri tarafından HIV hakkında sağlık eğitimi verilirken 

ayrıca HIV pozitif kişilerin eğitim konusunda destek sağladığı ve 

toplumun bilinçlenmesini sağlayarak hastalığı önleme, kendi 

sağlıklarını koruma ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırmadan kaçınma 

konusunda farkındalıkları arttırmaya yardımcı olduğu belirtilmektedir 

(Aggleton ve ark., 2011). 

Bir diğer salgın olan ve 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında ise 

yapılan çalışmalarda toplumun SARS virüsü hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadığı belirtilmiştir (Bener ve Al-Khal, 2004). Başka bir 

çalışmada ise kapsamlı sağlık eğitimi ve tanıtımının bireylerde SARS 

hastalığına karşı yaşlı bireylerin tutumlarını geliştirdiğini, önleme 

konusunda farkındalıklarını arttırdığını ve anksiyete oranlarını önemli 

ölçüde azalttığını saptarken, aynı zamanda SARS’ın önlemesinde daha 

fazla davranış değişikliğinin olduğu tespit edilmiştir (Chan ve ark., 

2007). 

Orta Doğu Şiddetli Solunum hastalığı olarak adlandırılan MERS 

salgınında ise yapılan bir çalışmada halkın MERS hastalığı hakkında 

bilgisinin yetersiz olduğu saptanmıştır (Bawazir ve ark., 2018). Yapılan 

bir çalışma sonucunda bireylere verilen sağlık eğitimi sonrasında 

MERS virüsü hakkında bilginin daha önceki duruma göre yüksek 

olduğu bildirilmiştir (Alqahtani ve ark., 2016).  
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Günümüzde varlığını devam ettiren COVID-19 salgınının yayılmasını 

kontrol altına alabilmek için halk sağlığı eğitimlerini arttırmak bir 

öncelik olmalıdır. Dünya son yıllarda yaşadığı salgınlar sonucunda 

özellikle SARS salgınından sonra yaşanan halk sağlığı acil durumları 

karşısında birçok kurum ve kuruluş ile sağlık eğitimi programları 

başlatmıştır (Li ve ark., 2020). 

3. COVID-19 ve Sağlık Eğitimi 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hızlı yayılım süreciyle halk 

sağlığının en önemli gündemi haline gelmiştir (Jaji, 2020). Zoonotik 

kaynaklı olduğu bilinen COVID-19 hastalığının insandan insana 

damlacık yoluyla, temasla ve bazı durumlarda hava yolu ile bulaştığı 

belirtilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Bireylerin salgın tehdidi 

karşısında sağlığı koruyucu davranışlar sergilemesi hastalığın yayılım 

hızının azaltılması açısından önemlidir (Li ve ark., 2020). COVID-19 

pandemisinde kesin olarak gerekli görülen sağlık eğitimleri, hastalığın 

yayılımının kontrol altına alınması ve uzun vadede ekonomik, sosyal, 

zihinsel ve fiziksel sağlık sonuçları üzerinde etki gösterebilmektedir 

(Schulz ve ark., 2020). COVID-19 salgınında bireylerin hastalığın 

temel özelliklerini anlamalarını sağlamak ve sağlıklı kalmak için 

gerekli davranışları geliştirmede destek sağlanması için sürekli sağlık 

eğitimleri önerilmektedir (Richardson ve Bélanger, 2020). 

COVID-19 pandemisinde toplumun ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon 

kapmasını önlemek için birçok önlemler alınmıştır. El yıkama, maske 

takma, sosyal mesafe ve eldiven takmak pandemi döneminde alınan 
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önlemler arasındadır. Bireylerin alınan bu önlemlere uymak için 

davranış değişikliği yapması gerekmektedir. Sağlık davranışları ile 

ilgili değişiklik yapmak için uzmanların ve sağlık eğitmenlerinin 

tavsiyeleri ve verdikleri sağlık eğitimi bu davranış değişikliğinin 

gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmektedir (Van den Broucke, 2020). 

COVID-19 salgınıyla mücadelede alınan önlemlere rağmen, bu 

önlemlerin başarısını ya da başarısızlığını büyük ölçüde halkın 

davranışı etkilemektedir. Hükümetler tarafından belirlenen önleyici 

tedbirlere halkın uyması, hastalığın yayılmasını önlemek için birinci 

derecede önemlidir. Önlemlere uyulmasında halkın COVID-19’a 

yönelik bilgi ve tutumunun etkisi büyüktür. Halkın bilgilerinin 

değerlendirilmesi, eksikliklerinin belirlenmesi ve bu yönlü verilen 

sağlık eğitimleri devam eden önleme çabalarının güçlendirilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır (Al-Hanawi ve ark., 2020). 

COVID-19 salgınıyla mücadele etmede ve korunmada verilen sağlık 

eğitimlerinin yanında tedavi ve aşı hakkında da eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca verilen sağlık eğitimlerinin bireylere göre 

planlanması gerektiği ve özel gruplar için (kronik hastalar, gebeler, 

çocuklar, yaşlılar) gerekli sağlık eğitimlerinin verilmesi COVID-19 

pandemisinde riskli gruplar için büyük önem taşımaktadır. 

COVID-19 pandemisinin getirdiği sosyal mesafe kuralı ve bireyler 

arası temasın azaltılması amacıyla verilen sağlık eğitimlerinde iletişim 

ve teknolojiden de yararlanılmaktadır. Elektronik tıbbi konsültasyon 

("teletıp") tıbbi değerlendirmeler için de kullanılabilir ve yaşa uygun 

birçok eğitim programı çevrimiçi olarak uygulanabilmektedir. Pandemi 
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sırasında iletişim teknolojilerinden faydalanılarak web tabanlı iletişim 

yoluyla binlerce kilometre uzakta olan bireylere de eğitim 

verilebilmekte ve bu yolla birçok kişiye ulaşım sağlanabilmektedir 

(Tang ve ark., 2021; Li ve ark., 2020). 

3.1. Çocuklara ve Gençlere COVID-19 ve Sağlık Eğitimi 

Dünya çapında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri özel bir grubu 

oluşturmaktadır. Gerek hassas bağışıklık fonksiyonları gerekse vücut 

gelişimi döneminde olmaları salgın hastalıklarda bu grubu da farklı 

açıdan etkileyebilmektedir (Wang ve Fang, 2020). COVID-19 

salgınında çocuklar ve gençlerdeki bir diğer önemli nokta ise 

enfeksiyonun yayılmasında önemli bir grubu oluşturmalarıdır. 

Genellikle okullar ve kreşler bulaşın en çok olabileceği yerler arasına 

girmektedir. Yapılan bir çalışma COVID-19’un çocukları da enfekte 

ettiğini gösterirken, pediatrik vakaların %15.3’ünün asemptomatik 

olduğu belirlenmiştir (Lu ve ark., 2020). Bu veriler doğrultusunda 

çocuk ve gençlerin COVID-19’u bulaştırmada önemli role sahip yani 

‘’Sessiz İleticiler’’ olduğu ifade edilirken bu grubun yaşlılar ve riskli 

gruplarla temasının ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtilmektedir 

(Gray ve ark., 2020). Çocuklar ve gençler COVID-19 salgını karşısında 

nasıl sağlıklı kalınabileceği ve alınması gereken önlemleri anlama 

konusunda güçlük çekebilmektedir. Özellikle ebeveynlerin çocuklarına 

hastalık önleme konusunda tedbirleri uygun bir şekilde açıklama ve 

bulaşı önlemeye yardımcı olma yükümlülükleri vardır. Bu noktada 

ebeveynler için COVID-19 hakkında bilgiye sahip olmak ve 

farkındalıklarını sağlamak ile bu bilgileri uygun bir biçimde 
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çocuklarına aktarmak büyük önem taşımaktadır (Tang ve ark., 2020). 

Çocuklar için COVID-19 hastalığını önleme mesajları geliştirmek için 

doğru el yıkama prosedürlerini ve sosyal mesafe kavramını vurgulayan, 

ilgi çekici ve son derece bilgilendirici bir hikaye çizgisine sahip çizgi 

film tabanlı bir eğlenceli sağlık eğitimi yaklaşımı geliştirmek eğitimi 

etkin kılabilmektedir. Çizgi film konseptli sağlık eğitimi çocuklarda iyi 

hijyenin ve ilişkili olarak sağlık davranışlarının önemini 

pekiştirmelerini ve görselleştirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca bu 

konseptte el yıkama, fiziksel mesafe ve kendini iyi hissetmediğinde ne 

yapılması gerektiğine yer verilmesi sağlık eğitiminin daha da 

zenginleşmesini sağlayabilmektedir. Ayrıca çocukların virüsü 

anlamasını ve yaşadıkları korkuyu hafifletmesine yardımcı 

olabilmektedir (Gray ve ark., 2020). Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

belirtilen çocuklara yönelik okullarda COVID-19 hastalığını önlemek 

için yaşa özel sağlık eğitimleri aşağıdakileri kapsamaktadır; 

Okul öncesi 

⁻ Öksürük ve hapşırıkları dirsekle örtmek gibi sağlıklı davranışlara 

odaklanma 

⁻ Sık sık el yıkama 

⁻ Önerilen 20 saniyelik süreyi uygulamak için elleri yıkarken bir 

şarkı söyleme 

⁻ Çocukların el dezenfektanı ile ellerini yıkama "alıştırması" 

yapması 

⁻ El yıkamayı takip etmenin ve sık / zamanında el yıkamanın 

ödüllendirilmesi 
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⁻ Belirtileri (hapşırma, öksürme, ateş) göstermek için kukla veya 

oyuncak bebek kullanımı 

⁻  Eğer hasta hissederlerse (örn. başları ağrır, mideleri ağrır, sıcak 

veya çok yorgun hissederler) ne yapılacağını ve hasta olan birini 

rahatlatmayı gösterme (empati ve güvenli bakım davranışları 

geliştirmek) 

⁻ Çocukların birbirinden daha uzakta oturmasını sağlama, (kolları 

uzatma ya da "kanat çırpma", arkadaşlarına dokunmamak için 

yeterli boşluk bırakma) 

İlkokul 

⁻ Çocukların endişelerini dinleme ve sorularını yaşlarına uygun bir 

şekilde yanıtlama, onları çok fazla bilgi ile bunaltmama 

⁻ Çocukları duygu ve düşüncelerini ifade etmeye teşvik etme 

⁻ Çocukların kendilerini ve başkalarını güvende tutmak için çok 

şey yapabileceklerini vurgulama 

⁻ Sosyal mesafe kavramını tanıtma (arkadaşlardan ve kalabalıktan 

uzak durma vb.) 

⁻ Öksürük ve hapşırıkları dirsekle örtme ve ellerini yıkamak gibi 

sağlıklı davranışlara odaklanma  

⁻ Çocukların hastalık önleme ve kontrolünün temel kavramlarını 

anlamalarına yardımcı olma 

⁻ Görsel materyaller kullanma. Örneğin; mikropların nasıl 

yayılabileceğini gösterme; bir şişeye renkli su koyarak bir parça 

beyaz kağıt üzerine püskürtün ve damlacıkların ne kadar uzağa 

gittiğini gözlemleyin. 
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⁻  Elleri 20 saniye sabun ve suyla yıkamanın neden önemli 

olduğunu gösterme. Örneğin; öğrencilerin ellerine az miktarda 

parıltı koyun ve sadece su ile yıkadıklarında, ne kadar parıltı 

kaldığına dikkat edin, ardından 20 saniye sabunla yıkamalarını 

sağlayın ve ne kadar parıltı kaldığına dikkat edin. 

 Ortaokul ve Lise 

⁻ Öğrencilerin endişelerini dinleme ve sorularını yanıtlama 

⁻ Öğrencilerin kendilerini ve başkalarını güvende tutmak için çok 

şey yapabileceklerini vurgulama 

⁻ Sosyal mesafe kavramını açıklama 

⁻ Öksürük ve hapşırıkları dirsekle örtmek ve ellerini yıkamak gibi 

sağlıklı davranışlara odaklanma 

⁻ Öğrencilere aileleri için sağlıklı davranışları 

modelleyebileceklerini hatırlatma 

⁻ Öğrencileri, damgalanmayı önlemeye ve ele almaya teşvik etme 

⁻ Yaşayabilecekleri anormal bir duruma karşı verilebilecek farklı 

tepki ve reaksiyonları tartışma ve duygularını ifade etmeleri ve 

iletmeleri için onları cesaretlendirme 

⁻ Öğrencilerin okul aracılığıyla kendi kamu hizmeti duyurularını 

yapmalarını sağlama 

⁻ Medya okuryazarlığı dersleri verme (WHO Key Messages and 

Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools, 2020). 
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3.2. Yaşlılarda COVID-19 ve Sağlık Eğitimi 

Genel anlamda durağan bir yaşam dönemi için kullanılan yaşlılık, 

bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan bağımsızlıklarını 

kısmen de olsa yitirdikleri, yaşamın birçok alanında kayıplar yaşadığı 

bir dönemdir (Uzun, 2020). COVID-19 pandemisinin en çok etkilediği 

grupların başında yaşlılar gelmektedir. COVID-19 vaka ölüm oranları 

yaşlı insanların diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek oranda 

öldüğünü göstermektedir. Yaşlı bireyler, kronik hastalıkların küresel 

yükünün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. COVID-19 salgınından 

kaynaklanan mevcut ölümlere yatkınlık oluşturan bu durum ve 

yaşlılıkla ilgili potansiyel tüm özellikler ülkelerin acil durum 

hazırlıklarında dikkate alması gereken konulardan biridir. Bu grubun 

yüksek hassasiyet ve önceden var olan sağlık koşulları nedeniyle 

geriatrik bakım için özel stratejiler oluşturmaları önerilmektedir. Yaşlı 

bireyler için toplum düzeyinde sağlık hizmetini güçlendirmek ve sağlık 

eğitimi vermek, sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesini 

kolaylaştırabilmektedir. Ayrıca COVID-19’a yönelik verilen sağlık 

eğitimleri, yaşlı nüfusta hastalığın erken teşhisini ve yönetimini 

sağlayabilmektedir (Mazumder ve ark., 2020). COVID-19 salgını 

sırasında yaşlılarda sağlık bakımını güçlendirme önerileri arasında 

sağlık, kişisel bakım ve COVID-19 için önleyici tedbirler konusunda 

sağlık eğitimi ve farkındalığı teşvik eden radyo programları, televizyon 

programları ve çevrimiçi etkinlikler gibi kitle iletişim programları 

başlatmak, yaşlı bireyler için teletıp hizmetleri ve uzaktan sağlık 

konsültasyonlarının başlatılması, önleyici uygulamaları teşvik etmek ve 
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yaşlı yetişkinler için sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek için 

refakatçilere de sağlık eğitimi vermek bulunmaktadır (Hossain ve ark., 

2020). Ayrıca bu dönemde daha çok yalnız kalan ve riskli grupta 

bulunması nedeniyle psikolojik olarakta olumsuz etkilenen yaşlı 

bireyler için müdahaleler yapılması gerekmektedir. Bu müdahaleler 

arasında medya aracılığıyla verilebilecek psikolojik sağlık eğitimi ve 

yeni eğlence yöntemleri yer almaktadır (Meng ve ark., 2020). 

3.3. Kronik Hastalarda COVID-19 ve Sağlık Eğitimi 

Hızla yayılım gösteren COVID-19 salgını özellikle kronik hastalıklarla 

mücadele eden bireylerde ciddi semptomlara ve ölümlere neden 

olabilmektedir. Sağlık eğitiminin, COVID-19'un altta yatan kronik 

hastalıklarla yaşayan bireyler arasında yayılmasını yavaşlatmada 

önemli bir bileşen olduğu kanıtlanmıştır (Stellefson ve ark., 2021). 

Özellikle COVID-19 pandemisinde altta yatan kronik hastalıklar 

doğrultusunda uygun sağlık eğitimi planlarının yapılması önem 

kazanmaktadır. Bu kronik hastalıklardan birine sahip olan diyabetli 

bireylerde verilen sağlık eğitimleri; COVID-19 hastalığından 

korunmak için temizlik, sosyal izolasyon ve maske kullanımına dikkat 

edilmesi, kendi kendine diyabet yönetimi, genel önleyici tedbirler, 

ilaçlar ve kullanımı, diyet, fiziksel aktivite, kan şekerinin kendi kendine 

takibi, stres yönetimi, ayak bakımı, sigara ve alkol kullanımı konularını 

kapsamaktadır (Mukona ve Zvinavashe, 2020). Bir diğer kronik 

hastalık olan özellikle solunum sistemini tehlikeye atan Kronik 

Obstrüktif Akciğer Hastalığına (KOAH) sahip bireyler için COVID-

19'un önlenmesi, riskin azaltılması ve kontrol altına alınması son derece 
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yüksek bir halk sağlığı önceliğidir. Bu doğrultuda verilen sağlık 

eğitimleri solunum semptomlarının ve hijyenik/sıhhi davranışların 

sistematik olarak izlenmesini ve yeni sağlık eğitimi ihtiyaçlarını 

değerlendirmeyi, sağlığı koruyucu davranışların benimsenmesini ve bu 

doğrultuda kanıta dayalı sağlık eğitimi stratejilerinin uyarlanmasını, 

uygulanmasını ve değerlendirilmesini, risk azaltma, hafifletme ve 

kontrol altına alma konularını kapsamaktadır (Stellefson ve ark., 2021). 

COVID-19 pandemisinde hipertansiyon kronik hastalığında da sağlık 

eğitimi ve danışmanlığının, hastaları izleme ve değerlendirmenin 

önemli halk sağlığı hizmetlerinden biri olduğu belirtilmektedir (Reddy 

ve ark., 2021). 

3.4. Gebe ve Emziren Kadınlarda COVID-19 ve Sağlık Eğitimi 

COVID-19 pandemisiyle birlikte dikkat edilmesi gereken gruplardan 

biri olan gebeler, özellikle bu dönemde yoğun stres yaşayabilmektedir. 

Salgın nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu kapma korkusu, doğum için 

hazırlıksız hissetme gibi nedenler gebelerde stres oluşturmuştur. 

Doğum öncesi COVID-19 ve antikor testlerinin sıklığının arttırılması, 

COVID-19 hakkında verilen sağlık eğitimleri ile farkındalığın 

arttırılması ve uygun önleme girişimleri gebelerde stresi azaltan 

faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Preis ve ark., 2020). COVID-

19 salgını nedeniyle internet ve teknolojinin yaygın kullanımı gebelik 

ve doğum konusunda planlama yapan kadınlar için tele-sağlık eğitimini 

gündeme getirmektedir. COVID-19 salgınının gebe kadınlar üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmak için COVID-19 sırasında gebelik ve doğum 
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planlaması ile ilgili sağlık eğitiminin doğum öncesi bakım eğitim 

içeriklerine dahil edilmesi önerilmektedir (Wu ve ark., 2020; Aksoy ve 

ark., 2021). Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG) 

tarafından gebe kadınların COVID-19 hastalığını değerlendirme ve 

yönetim konusunda yapması gerekenleri belirten şekilli eğitimler 

hazırlanmıştır (ACOG, 2020). 

 

Şekil 1. Gebe Kadınlarda Ayakta Değerlendirme ve Yönetim Şüpheli veya 
Onaylanmış Yeni Koronavirüs (COVID-19) (ACOG, 2020) 
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COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle bir anne, doğumdan sonra yeni 

doğmuş bebeğinden ayrılmış veya emzirmenin başlamasını engelleyen 

başka olaylar yaşamış olabilir. Hastalık Kontrol ve Korunma 

Merkezleri (CDC), bebek beslenmesi için en iyi seçenek olarak 

emzirmeyi güçlü bir şekilde desteklemektedir.  Taburcu olduktan sonra 

rehberlik ve eğitimin aileleri desteklemek, anne ve bebeğin sağlığını 

korumak ve annelerin emzirme hedeflerine ulaşmasını sağlamak için 

gerekli olduğu belirtilmiş olup CDC tarafından emzirme ve COVID-19 

hakkında kılavuzlar oluşturulmuştur (CDC, 2021).     

4. Dünya’da COVID-19 Pandemisi Döneminde Verilen Sağlık 
Eğitimleri 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriz dönemlerinde sağlık eğitiminin 

önemini vurgulamaktadır (WHO, 2019). DSÖ, enfekte kişilerin eğitimi, 

izolasyonu, hastalığın önlenmesi, bulaşmasının kontrol edilmesi ve 

tedavisinin COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıkların kontrolünde kritik 

adımlar olduğunu belirterek pandemi ile etkin mücadele için 

çalışmalarına hız kazandırmıştır (WHO, 2020f). Dünya Sağlık Örgütü 

resmi web adresinde Koronavirüs Hastalığı Pandemisi (Coronavirüs 

Disease Pandemic) hakkında durum raporları, korunma yolları, 

enfeksiyon kontrolü gibi salgınla mücadeleyi destekleyecek içeriklere 

yer verilmiştir. Halk için tavsiyeler başlığı altında COVID-19’un 

yayılmasını önleyecek ev halkından biri hastalandığında neler 

yapılması gerektiği, aile ziyaretleri ve güvenli alışverişler hakkında 

ayrıca gerekli olan tıbbi randevuların ertelenmemesi hakkında 

bilgilendirici posterler sunulmuştur (WHO, 2021). 
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Resim 1: DSÖ tarafından yayınlanan broşürler (DSÖ, 2021) 

Toplumun salgın ile bilinçlendirilmesini sağlayan bu materyaller genel 

olarak fiziksel mesafenin, doğru maske kullanımının, el hijyeninin, 

sağlıklı beslenmenin, fiziksel aktivitenin, kalabalık ortamlardan 

kaçınmanın öneminden, izolasyon önlemlerinden, COVID-19 

semptomlarının yönetiminden, stresle baş etmenin öneminden 

bahsetmektedir. COVID-19 testi ve temaslı takibi yapmanın yanı sıra 

maske takma, karantina uygulanması, fiziksel mesafenin korunmasının 

en etkili stratejiler olduğu belirlenmiştir (Ramirez-Valles ve ark., 

2020). DSÖ küresel düzeyde salgının sürveyansını sağlamak için 

kılavuz yayınlamıştır (DSÖ, 2021). Kılavuzdaki bilgiler: 
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⁻ Sağlık çalışanları ve yöneticiler için enfeksiyonun kontrolü ve 

önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, klinik bakım hakkında 

bilgilendirmeler, 

⁻ ‘Efsane avcıları’ başlığı altında COVID-19 ile ilgili doğru bilinen 

yanlışlar, 

⁻ COVID-19 seyahat tavsiyeleri,  

⁻ Salgının koordinasyonu ve planlanması ile ilgili teknik rehberler, 

⁻ COVID-19 aşıları ile ilgili bilinmesi gerekenler, 

⁻ Haftalık epidemiyoloji ve durum raporları, 

⁻ Zaman çizelgesinde DSÖ'nün COVID-19 yanıtı, 

⁻ Küresel COVID-19 araştırmaları. 

CDC tarafından COVID-19 salgınında hedef kitlelere yönelik halkı 

bilgilendirmek için gerekli sağlık eğitimleri ve kılavuzlar 

hazırlanmıştır. Bu hedef kitleler arasında okul dönemindeki çocuklar, 

engelli bireyler, huzurevinde kalan yaşlılar, yetişkin bireyler, gebe ve 

emziren kadınlar bulunmaktadır. 

 

Resim 2: CDC tarafından hazırlanan broşürler (CDC, 2021) 

Bunlar dışında ise Dünyada uluslararası birçok kuruluş COVID-19 

hakkında hedef kitlelere yönelik kılavuzlar düzenlemekte ve sağlık 
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eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar arasında 

Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG), Amerikan Halk 

Sağlığı Birliği (APHA), ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) 

bulunmaktadır (ACOG, 2020; APHA, 2021; NIH, 2021). 

5. Türkiye’de COVID-19 Pandemisi Döneminde Verilen Sağlık 

Eğitimleri 

Ülkemizde de Dünya’da olduğu gibi bireylerin COVID-19 hakkında 

duyarlılığının arttırılması, korunma yollarının ve durumla ilgili 

bilinmeyenlerin öğretilmesi amacıyla birçok sağlık eğitimleri 

düzenlenmiştir. Sağlık bakanlığı bu sağlık eğitimlerini resmi web 

sitesinde ‘COVID-19 Bilgilendirme Sayfası’ oluşturarak sağlamıştır. 

Bu platformda Günlük Türkiye COVID-19 hasta tablosu, illere göre 

haftalık vaka sayısı ve illere göre risk durumu sunulmuştur. Aynı 

platformda;  

⁻ COVID-19 Nedir ? 

⁻ Nasıl Bulaşır? 

⁻ Belirtileri Nelerdir? 

⁻ Kimler Daha Fazla Risk Altında? 

⁻ Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler? 

⁻ Çocuklar Risk Altında Mı? 

⁻ Hamileler Risk Altında Mı? 

⁻ Tanı Nasıl Konur? 

⁻ Korunma Yolları Nelerdir? 
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gibi başlıklar altında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bunlar dışında 

COVID-19 tedavisinden sorumlu sağlık kurumları ve sağlık 

profesyonelleri için tedavide kullanılan ilaçlar hakkında bilgilendirme 

dökümanları hazırlanmıştır. ‘COVID-19 Rehberi’ adı altında; 

⁻ COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 

⁻ Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol 

Önlemleri 

⁻ Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı 

⁻ Erişkin Hasta Tedavisi 

⁻ Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi 

⁻ Ağır Pnömoni, ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu), 

Sepsis ve Septik Şok Yönetimi 

⁻ Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi 

⁻ Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon 

⁻ Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon 

⁻ Morg ve Defin Hizmetleri 

⁻ COVID-19 Solunum Sistemi Hastalıklarının Yaygın Olduğu 

Dönemde Sağlık Kuruluşlarında Gebe Takibi 

olmak üzere birçok rehber hem sağlık çalışanlarının hem de bireylerin 

bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde erişime sunulmuştur. Bunlar 

dışında sağlık personeline ve hastalara yönelik afişler, broşürler, kamu 

spotları, Yeşilay radyo spotu, billboardlar ve COVID-19 sözlüğü gibi 

COVID-19 hastalığı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  
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Halk için hazırlanmış afiş ve broşürlerin konuları değerlendirildiğinde 

koronavirüsten korunmaya yönelik bireysel ve toplumsal önlemlerden, 

olası veya kesin vakalarının evde izlemlerinden, tedavi 

yönetimlerinden, kontrollü sosyal hayata geçiş ve salgının takibine 

destek olan Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ilgili bilgilendirmelerden 

oluştuğu görülmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı aşı ve aşılama süreci 

hakkında bilgilendirme için ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme 

Platformu’nu oluşturmuştur. ‘HES’ ve ‘Korona Önlem’ mobil 

uygulamaları da Sağlık Bakanlığı’nın halkın hizmetine sunduğu 

uygulamalar arasındadır (T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19, 2021).  

 

Resim 3: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişler (T.C. Sağlık Bakanlığı 
COVID-19, 2021) 

Güncel bir halk sağlığı sorunu olan COVID-19 halk sağlığı uzmanları 

derneğini de harekete geçirmiştir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 

(HASUDER) resmi web adresinde ‘Korona Postası’ bağlantısı 
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oluşturmuştur. Bu bağlantı üzerinden belirli zaman dilimlerinde 

yayımlanan Türkiye’den ve Dünya’ dan COVID-19 haberlerine, halk 

sağlığı uzmanlarının pandemi görüşlerine, halka ve sağlık çalışanlarına 

yönelik infografiklere, yeni coronavirüs (COVID-19) kavramlar ve 

tanımlar rehberine ulaşım sağlanabilmektedir (HASUDER, 2020). 

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 

(KLİMİK), oluşturduğu koronavirüs platformu ile COVID-19 

epidemiyolojisi, tanısı, tedavisi ve aşı ile ilgili sunumlar, pandemi ile 

ilgili haberler ve bilgilendirici infografikler yayınlamıştır (KLİMİK, 

2021). Görsel hafızada bilginin yer etmesini sağlayan infografiklerin 

öğreticiliği kolaylaştırdığı bilinmektedir (Yavuz, 2020). HASUDER ve 

KLİMİK tarafından hazırlanan infografiklerin pandemi hakkında 

toplumun eğitilmesi için etkili olacağı düşünülmektedir. 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü engelli ve yaşlı bireyler için duyarlılık 

gösterip şu rehberleri hazırlamıştır: 

⁻ 65 Yaş Üzeri Yaşlılar ve Kronik Hastalığı Bulunan Yaşlılara 

Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi – VI  

⁻ Yas Dönemi Destek Rehberi  

⁻ Otizmli Bireye Sahip Ailelere Yönelik Koronavirüs Rehberi-VII  

⁻ Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme 

Rehberi-VIII 

⁻ Otizmli Çocuklara Yönelik Koronavirüs Rehberi  

⁻ Koronavirüs Kolay Okunur Rehber-IV  
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⁻ İşitme Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Koronavirüs 

Bilgilendirme Rehberi-IX (EYHGM, 2020). 

Türk hemşireler derneği de COVID-19 tanılı hastaların bakımında 

görev alan hemşireler için COVID-19 hemşire eğitim rehberi ve bakım 

algoritmaları ile ilgili bir çalışma hazırlamıştır. Bu çalışmada ele alınan 

başlıklar: 

⁻ COVID-19’da enfeksiyon kontrolü 

⁻ Acil serviste COVID-19 tanılı/şüpheli hasta bakımı ve izlemi 

⁻ COVID-19 tanılı hasta bakımı ve izlemi 

⁻ Özel gruplarda COVID-19 enfeksiyonu bakımı ve izlemi 

⁻ COVID-19 tanılı/şüpheli hastanın evde izlemi 

⁻ COVID-19 salgınına yönelik ameliyathanede alınması gereken 

önlemler 

⁻ COVID-19 salgınında yönetici hemşireler için öneriler 

⁻ Sağlık çalışanlarının tükenmişlikten korunması 

⁻ Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve el hijyeni videoları 

Yapılan bu sağlık eğitimleri ve kılavuzların salgında mücadele de 

önemli rol oynayacağı düşünülmektedir (THD, 2020). 

6. SONUÇ  

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızlı bir yayılım gösteren acil bir halk 

sağlığı durumu haline gelen COVID-19 tüm ulusların acilen önlemler 

almasını gerektirmiştir. Halk sağlığı eğitiminin, ortaya çıkan bulaşıcı 

hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde önemli bir rol oynadığı iyi 
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bilinmektedir. Bireylere ve topluma salgın hakkında halk sağlığı 

eğitimleri yapılması hastalığın yayılım hızını yavaşlatmak ve salgının 

yönetimini kolaylaştırması için önemlidir. Tüm Dünya’da ve 

Türkiye’de COVID-19 pandemisi hakkında bireylerin ve toplumun 

bilinçli hale getirilmesi için birçok sağlık eğitimleri düzenlenmiştir. Bu 

eğitimler salgın nedeniyle genellikle dijital ortamlar ve sosyal medya 

aracılığıyla sağlanmıştır. Halkın erişimine sunulan bu sağlık eğitim 

materyalleri en çok maske takmak, el yıkamak, fiziksel mesafeyi 

korumak gibi kişisel koruyucu davranışlar üzerinde durmaktadır. 

Verilen bu sağlık eğitimleri özellikle hedef kitlelere göre oluşturulmalı, 

bireylerin anlayabilecekleri şekilde gerçekleştirilmeli ve sağlık 

davranışlarına etkisinin olup olmadığı değerlendirilmelidir. 
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GİRİŞ  

COVID-19 pandemisi tüm dünyada ülkelere, kuruluşlara ve bireylere 

büyük bir yük ve yaşam değişikliğini beraberinde getirmiştir. COVID-

19’un hızlı ve kolay bir yayılım göstermesi, mutanta uğraması 

mücadelede alınan tedbirlerin daha da artırılmasını zorunlu kılıyor. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 13 Nisan 2021 tarihli raporuna göre, toplam 

vaka 136.291.755 ve 2.941.128 ölüm bulunmaktadır. 12 Nisan 2021 

tarihi itibariyle toplam 732.981.684 aşı dozu uygulanmıştır. DSÖ 

verilerine göre 26.03.2021 tarihli raporuna göre itibariyle dünyada 

toplam 146.689.258 onaylanmış vaka görülmüş ve 3.102.410 kişi 

hayatını kaybetmiştir. 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam 

899.936.102 aşı dozu uygulanmıştır (Tübitak, 2021).  

COVID 19 pandemisinin yayılmasını önlemek için tüm dünyada sosyal 

mesafe, maske, hijyen kurallarına uyma, kalabalık ortamlara girmeme, 

uzaktan çalışma ve eğitim, karantina, izolasyon gibi halk sağlığı 

önlemleri ile yayılım hızı önlenmeye çalışılmaktadır. COVID 19 sağlık 

alanında yalnızca sınırlı olmayıp toplumsal yaşam üzerinde de büyük 

değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur bununla beraber birçok 

alanda toplumsal etkileri olup, korku, panik, ruh sağlığı, ekonomik, 

sosyal sorunlar gibi vb. neden olup toplumun ruh sağlığı üzerinde 

olumsuz etkilerin yaşanması durumunu ortaya çıkarmıştır. Dünyada 

yaşanan bu pandemi sürecinde toplumun mevcut sağlık durumunu 

koruyabilmesi salgının kontrolünde toplumun doğru sağlık davranışı 

göstermesi çok önemlidir. Dünyada pandemi sürecinde alınan 

önlemlerin toplum tarafından algılanması, kabullenilmesi ve 
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uygulanması ise bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ile yakından 

ilişkilidir. Toplumdaki düşük düzeyde sağlık okuryazarlığı alınan 

tedbirleri bir anlam yok saymakta olup toplumsal sahada yapılan 

tedbirler yetersiz kalabilmektedir. Sağlık okuryazarlığı toplumda 

bireylerde yaşanan sağlık sorunlarının, salgınların ortaya çıkmasına ve 

salgın durumunda da çok önemli olan doğru sağlık davranışlarının 

yapılmasında, toplum tepkilerinin oluşumunda göz önünde önemle 

dikkate alınması gereken konudur. Sağlık okuryazarlığını optimize 

etmenin, toplumsal ve beraberinde bireysel sağlığı ve refahı 

iyileştirmede ve sağlık eşitsizliklerini azaltmada sahip olduğu 

potansiyeli önemle dikkate almak gerekmektedir. Toplumdaki sınırlı ve 

yetersiz sağlık okuryazarlığı aslında bir sessiz salgın olduğunu 

unutmadan salgına yönelik alınan tedbirler ile yüksek sağlık 

okuryazarlığa düzeyine sahip bir toplum sağlanabilir (Özkan, 2020). 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KAVRAMI VE TANIMI 

Toplumdaki bireylerin hayatları boyunca sağlık hizmetleriyle etkileşim 

içerisine girmeleri kaçınılmaz olup bu etkileşim sürecinde 

yararlandıkları sağlık hizmetleri her geçen gün daha da karmaşık hale 

gelmektedir. Sağlık sisteminin karmaşık bir sistem yapısına sahip 

olması bireylerin giderek daha çok hasta merkezli bir yapıya sahip 

olması hastalara yeni sorumlulukları beraberinde getirmiştir. Sağlık 

hizmeti alan bireylerin sağlık hizmeti sunucuları tarafından, internet, 

sosyal medya ve hasta yakınları tarafından da bilgi alarak sağlıkla ilgili 

temel kararları verebilmektedir. Bireyin etrafından aldığı bu bilgilerin 

anlaşılabilir, uygulanabilir ve doğru karar vermede yeterli temel sağlık 
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bilgisine sahip olmak, mevcut hak ve sorumluluklarının bilincinde 

olmak ve bu doğrultuda hareket etmek bireyin sağlık okuryazarlık 

düzeyine sahip olmalarıyla yakından ilişkili olmaktadır (CDC, 2009). 

Sağlık okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 yılında Scott Simonds 

tarafından kullanılmıştır (Simonds, 1974). Sağlık okuryazarlığıyla ilgili 

çalışmalar 1990’lı yıllarda hız kazanmaya başlamış ve 20.yüzyılda bu 

ilgi giderek artmıştır.  

Sağlık okuryazarlığı, birçok farklı şekilde tanımlanabilmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını; ‘iyi sağlık halinin 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi yolunda hastaların sağlık bilgilerine 

erişebilme, anlama ve kullanabilme kapasiteleri’ olarak tanımlamıştır 

(WHO, 1998).  

Amerikan Tabipler Birliği (AMA) ise sağlık okuryazarlığını ‘sağlık 

hizmeti ortamında işlevde bulunmak için gerekli temel okuma 

görevlerini ve sayısal işlemleri uygulama yeterliğini ve reçeteli ilaçları, 

randevu kartlarını ve sağlığa ilişkin diğer önemli materyalleri okuma ve 

anlama yeterliğini de içine alan becerilerin uyumlu birlikteliği’ şeklinde 

tanımlamıştır (AMA, 2004).  

 Nutbeam’a göre ise sağlık okuryazarlığı kavramı; Bireyin kullandığı 

ilaç prospektüslerini okuması ve randevu alabilmesinin yeterli 

olmadığını sağlık okuryazarlığı yüksek olan bireylerin sağlığını 

geliştirici etkisi olduğunu ayrıca sosyal ve ekonomik yönden 

güçlendirebileceğini söyler (Nutbeam, 2000).  
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Sağlık okuryazarı olmak bireyin temel sağlık hizmetlerine erişebilme 

sağlık hizmetlerinde aktif olması ve doğru karar vermesi, kendi sağlık 

bakım düzeyinde doğru davranışlar göstermesi örneğin ilaçları doğru 

şekilde alabilmeyi, gerektiğinde basit tıbbi cihazları doğru şekilde 

kullanabilmek ve sağlık hizmeti sunucularının uyarı ve talimatlarına 

uygun bir şekilde bu bilgilerin kullanılmasıyla ömür boyu devam eden 

öğrenilen bir süreçtir.  

Sağlık okuryazarlığı, genel olarak bireylerin kendilerinin ve 

çevrelerindeki bireylerin “sağlığı geliştirecek ve koruyacak şekillerde 

bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve kullanma” yeteneğini ifade eder. 

Sağlık okuryazarlığı kişisel bir fayda sağlayarak bunu toplumsal bir 

faydaya dönüşmesi de söz konusudur. Yüksek sağlık okuryazarlığı 

düzeyine sahip toplumlar, sağlığın sosyal, ekonomik ve çevresel 

belirleyicilerini harekete geçirerek sosyal faydalar sağlamasında 

belirleyici olabilmektedir. Böylece, sağlık okuryazarlığının yalnızca 

bireylerin sorumluluğu olarak çerçevelenmemesini, hükümetlerin ve 

sağlık sistemlerinin çeşitli izleyiciler için açık, doğru, uygun ve 

erişilebilir bilgiler sunmasını sağlamak için eşit önem verilmesini 

sağlamaya yönelik çabaları daha da güçlendirebilmektedir. Yüksek 

düzeyde bir sağlık okuryazarlığın elde edilmesine destek 2019 tarihinde   

Birleşmiş Milletler ECOSOC Bakanlar Deklarasyonu, eylem için açık 

bir yetki sağladı: "Sağlık okuryazarlığının önemli sağlık sonuçlarının 

sağlanmasında önemli bir faktör olduğunu vurguluyoruz ve bu 

bağlamda, sağlık okuryazarlığını teşvik etmek için uygun eylem 

planlarının geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz." Böylece Sağlık 
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okuryazarlığı bilgi ve anlayış, sağlığı geliştirmede güçlü araçlar olmaya 

devam etmesine büyük destek vererek Sağlık okuryazarlığın önemini 

ortaya çıkarmış oldu (WHO, 2009).  

Sağlık okuryazarlığı geniş bir anlam ifade ettiğini söyleyen Nutbeam 

(2000) sağlık okuryazarlığını 3 basamağa ayırmıştır. 

Temel Fonksiyonel okuryazarlık; Bu düzeyde bireylerin günlük 

hayatta okuma ve yazmada yeterli temel beceriler sağlıklı beslenme, 

egzersiz yapma, ilkyardım gibi temel sağlık hizmetlerini kullanabilme 

ve sağlık risklerini anlayabilme ve yorumlama becerisine sahiptir ancak 

bu temel düzeye sahip olan kişi bu basamakta pasif konumundadır 

(Nutbeam, 2000). 

İnteraktif/etkileşimli okuryazarlık; Bu basamakta bireyler sağlık 

bilgilerini sosyal becerilerle birlikte aktif olarak kullanılabilen daha 

gelişmiş bilişsel ve okuryazarlık becerileri günlük faaliyetlere 

katılmaktadır. Ayrıca, farklı iletişim biçimlerinden bilgi çıkarmak ve 

anlam çıkarmak ve yeni bilgileri değişen koşullara uygun davranır ve 

fonksiyonel sağlık okuryazarlığı düzeyinde bildiklerini uygulamaya 

koyarak pasif durumdan aktif duruma geçer (Nutbeam, 2000). 

Eleştirel okuryazarlık; Bu basamakta kişi sosyal becerilerle birlikte 

bilgiyi eleştirel olarak analiz etmek ve bu bilgileri yalnızca kendi sağlığı 

için değil toplumun sağlığı içinde hareket eder. Toplumsal anlamda 

yaşanmış olan sağlığın belirleyicileri sosyal ve ekonomik boyutlarını 

anlayabilir yaşam olayları ve durumları üzerinde daha fazla kontrol 

sağlamak için kullanmak için uygulanabilen daha gelişmiş bilişsel 



288 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II 
 

becerileri eleştirel düzeyde gelişmiş bir birey, sağlık alanındaki makro 

politikaları analiz edebilir. Bireysel sağlığıyla yalnızca sınırlı kalmayıp 

toplumsal sağlıkla da ilgili olumlu yönde etkilemeyi amaçlar temiz gıda 

ve temiz su temini gibi örneklendirebiliriz (Nutbeam, 2000). 

Basmaklar arasındaki geçiş sadece bilişsel gelişime değil, aynı 

zamanda çevreden alınan farklı bilgi / mesajlara (iletişim içeriği ve 

yöntemi) maruz kalmaya da bağlı olup bireyin kişisel ve sosyal 

becerilerin aracılık ettiği bu tür iletişimlere karşı değişken kişisel 

tepkilerden ve tanımlanan konularla ilgili öz-yeterlikten etkilenir 

(Nutbeam, 2000). 

Sağlık okuryazarlığı kavramını toplumdaki bireylerin günlük hayatta; 

Satın alınan bir gıda ürününün etiketini okumamız, sosyal medyada, 

internette, TV sağlıkla ilgili haberler takip etmemiz, Diyet ve egzersiz 

yapılması, beslenmeye dikkat edilmesi, doktora ne zaman görünmemiz 

gerektiğine ve hangi sağlık kuruluşuna (aile hekimi, özel hastane, devlet 

hastanesi, üniversite hastanesi…) başvuracağımıza karar vermemiz, 

randevu almamız, İlaç kullanma gerektiğinde doktorumuzun veya 

eczacımızın talimatlarına uymamız, ilacın prospektüsünü okuma ve 

sağlığın belirleyicileri olan toplumsal, sosyal ve ekonomi alanında 

yaşanan gelişmeler sağlık okuryazarlığıyla ilgilidir(Güven, 2016). 

Sağlık Okuryazarlığı kısaca bireylerin ve toplumun sağlık durumunu 

geliştirecek ve koruyacak şekillerde bilgiye erişme, bilgiyi anlama ve 

kullanma motivasyonunu ve yeteneğini belirleyen bilişsel ve sosyal 

becerileri temsil eder (Nutbeam, 2000). 
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Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışmada TSOY-

32 ölçeği ile saptanan sağlık okuryazarlığı düzeyine bakıldığında, 

toplumun %30,9’unun yetersiz, %38,0’ının sorunlu-sınırlı, 

%23,4’ünün yeterli, %7,7’sinin ise yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu araştırmada sağlık okuryazarlığı düşük düzeyde 

olanlarla sorunlu-sınırlı olanların toplamı %68,9 olduğu görülmektedir. 

Bu iki kategoriye göre kısıtlı sağlık okuryazarlığının ülkedeki her on 

kişiden yedisini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne 

çıktığı saptanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2018). 

23 Avrupa Birliği üyesi sekiz ülkeyi kapsayan Avrupa Sağlık 

Okuryazarlığı çalışmasında %12,4 yetersiz, %35,2 sorunlu, %36 yeterli 

ve %16,5 mükemmel sağlık okuryazarlığı düzeyi görülmüştür. ABD’de 

ulusal erişkin okuryazarlığı çalışmasına göre ise %12 yeterli, %53 orta 

düzeyde, %22 temel düzeyde, %14 temel düzeyin altında sağlık 

okuryazarlığı saptanmıştır. Türkiye %30,9 yetersiz sağlık okuryazarlığı 

ile bu ki bölgedeki yetersiz sağlık okuryazarlığı düzeyinin yaklaşık iki 

katına sahiptir. Avrupa sağlık okuryazarlığı kapsamındaki ülkelerle 

Türkiye sonuçları karşılaştırıldığında ise Türkiye’nin bu grupta diğer 

ülkelerin en gerisinde kaldığı görülmektedir (Sorensen ve ark., 2015). 

T.C. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Eylem Planında sağlığını 

önemseyen ve farkında olan bilinçli bireyler, sağlık sistemini etkin 

olarak kullanan ve sağlık okuryazarlığı yüksek bir toplum oluşturmak 

hedefi doğrultusunda bu sorunla mücadele noktasında çalışmalar 

yürütmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2019). 
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SAĞLIK OKURYAZARLIGIN COVID 19 İLE 

DEGERLENDİRİLMESİ 

12 Aralık 2019 tarihinde Wuhan’da ortaya çıkan hastalık dünyaya 

yayılması ile beraber Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020 

tarihinde, COVID-19 salgınının bir pandemi olduğunu ilan ettikten 

sonra bütün ülkeleri önlem almaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. 

Bu pandemi sürecinde dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu 

pandemiden korunmak için halk sağlığına yönelik kişisel hijyen ve 

genel sağlık konularında yoğun bir biçimde sağlık eğitimi verildi. Bu 

süreçte salgınla mücadelede verilen sağlık hizmetlerinin kamusal bir 

görev olarak yürütülmesi sağlanarak toplum sağlığının korunması 

çalışıldı. Topluma COVID-19 salgının önlenmesine yönelik tedbirler 

ve salgın hakkında eğitim vermeyi amaçlayan sağlık iletişimi 

yaygınlaşmıştır. Dünyada COVID 19 salgın durumunun yaşanması 

toplumlar üzerinde şok etkisi yaratarak COVID 19 hakkında bilgi 

arayışına girmelerine neden olmuştur. Dünyada COVID-19 ile ilgili 

bilgilerin hızla artması ve bu bilgiler arasında bilimsellikten uzak, 

halkın endişesini tetikleyen yanlış bilgilerinde yer alması ve halk 

sağlığına büyük zararlar vermektedir. 

Günümüzde toplumda yüksek bir sağlık okuryazarlığının zorunluluğu, 

bireyleri ve toplumları acil eylemler ve hızlı kontrol gerektiren COVID-

19 salgını gibi acil durumlara hazırlamak için eğitim programları, 

sosyal medya, çalışma ortamları oluşturulmalıdır. Sağlık sistemlerinin 

pandemi gibi ortaya çıkan hastalıklarla mücadele etmek toplumda 

bilinç oluşturmak politik ve ekonomik alanlarda özel önlemlere ve 
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düzenleyici prosedürlere ihtiyaç vardır (Abdel-Latif, 2020). Dünyada 

da COVID-19 pandemisi Sağlık alanında yetkili kuruluşlar, pandemi ile 

ilgili gerekli bilgilendirmeler uyarılar ve tavsiyeler yayınlayarak, 

politikalar ve yasal kısıtlamalar belirleyerek salgın durumuna göre 

farklı düzeylerde yasal, koruyucu ve ihtiyati tedbirler uygulamaya 

çalıştı. Bu prosedürler çeşitli derecelerde başarı ve inkarla karşılaştı, 

ancak genel olarak insanların tepkisi çoğu zaman tatmin edici değildi 

ve bu koşullar yerine getirilmedi.  

Sağlık okuryazarlık kavramı, salgın sürecinde halk sağlığı sorunu 

olarak görmezden gelinmesi veya yanlış değerlendirilmesi COVID 19 

ile ilgili ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının çözümü konusunda 

yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. COVID-19 ile ilgili çok 

sayıda doğru ve yanlış bilgi kaynağın olması halk arasında korku ve 

paniğin virüsün kendisinden çok daha hızlı yayılmasına yol 

açabilmektedir. COVID 19 virüsünün yayılmasını yavaşlatan ve 

hastalığın önlenmesinin yanı sıra hızlı reaksiyon gerektiren durumlara 

hastalıkla mücadelede aslında kilit nokta oluşturan Sağlık okuryazarlığı 

bu noktada büyük önem taşımakta ayrıca salgın durumunda sağlık 

bakım sistemlerinin hazırlıklı olması salgına karşı mücadelede büyük 

önem taşımaktadır (Can, 2020). Yetersiz sağlık bilgisine sahip, 

hastalanma riski yüksek, tedavi yöntemlerini anlama düzeyi düşük, 

hastaneye yatma sıklığı yüksek bireylerin Düşük sağlık okuryazarlığına 

sahip olması beraberinde sağlık hizmetleri maliyetini arttırırken, hasta 

güvenliğini de olumsuz etkiler (Nutbeam, 2000). 
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COVID-19 pandemisinin yaşanması beraberinde, sağlık 

okuryazarlığının küresel bir sağlık acil durumu sırasında toplumun nasıl 

tepki verdiğini hayat kurtarmada önemli bir rolü olduğunu önemi 

ortaya koyulmuş olundu. COVID 19 virüse yakalananlarda sağ kalım 

oranlarının yaşlılarda ve özellikle solunum ve otoimmün hastalıklarda 

daha kötü olduğu bilinmesine rağmen, sağlıklı bireyler ve çocuklar 

üzerinde de istenmeyen sonuçlara yol açtığı görülmektedir. COVID 19 

hastalığının teşhis tedavi, korunma sürecine yönelik mücadele 

sürecinde belirsizliğin yaşanması sağlık okuryazarlığı daha da önemli 

hale getirmiştir. Sağlığın sosyal bir belirleyicisi olan sağlık 

okuryazarlığı eğitim, yoksulluk, işsizlik ve düşük sosyoekonomik statü 

ile ilişkilendirilebilmektedir. Yüksek düzeyde sağlık okuryazar bireyler 

yeni bir şey deneyimlediklerinde düşük düzeyde sağlık okuryazarlığına 

sahip olabilmektedirler. Ancak yüksek düzeyde sağlık okuryazar 

bireyler salgın hastalıklara kendini koruyabilmekte ve sağlık koşullarını 

yönetebilmektedir. Bir örnek verecek olursak kronik rahatsızlığı yeni 

yakalanmış olan kişi bu hastalığın onu nasıl etkileyeceğini tedavi süreci 

nasıl bir yol izleyeceğini öğrenene kadar sağlık okuryazarlığının düşük 

düzeyde olması bile COVID 19’a karşı korunma ve önlem almaya 

yönelik doğru eylemler içerisine girme durumu daha yüksek olacaktır. 

Dünyada COVID 19 salgını ile ilgili bir bilinmezlik süreci durumu 

yaşanması bilim adamlarının salgına karşı halk sağlığına önlemlerini 

yaygınlaştırarak COVID 19 süreci toplumun sağlık okuryazarlık 

düzeyini yükselmesinde yardımcı olmuştur. COVID-19'un 

semptomları, teşhis ve tedavi yöntemleri korunma yöntemleri örneğin 
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eldivenlerin ve yüz maskelerinin etkinliği hakkındaki çelişkili haberler 

, 'sahte haber' hikâyelerinin merkezinde yer alıyor. Bu zararlı bilgilere 

karşı koymayı amaçlayan Dünya Sağlık Örgütü, halk sağlığına yönelik 

doğru bilgileri kazandırmak indirilebilir posterler içeren bir efsane 

avcıları sayfası yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 veri tabanı 

14 Nisan'da oluşturarak virüs hakkında ortaya atılan tüm bilgileri tek 

bir kaynakta topladı. Bu veri tabanı sayesinde toplumun sosyal medya 

ve çevreden edinmiş olduğu bilgileri doğru anlamlandırabilmek ve 

yalnızca virüse ilişkin bilimsel anlayışı geliştirmek değil, aynı zamanda 

vatandaşların sağlık okuryazarlığını geliştirmek ve doğru halk sağlığı 

mesajlarının verilmesini sağlamak için hayati önem 

taşımaktadır. Sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük olan bireyler gerçek ve 

kurgu arasında doğru ayrım yapamazlar. Böylece doğru olmayan 

bilgilerin davranışlarını etkilemesine izin vererek hem bireye hem de 

topluma zararlı olabilir. Ancak bilgilerin açık anlaşılır ve basit 

uygulanabilir bir şekilde iletilmesini sağlamak Hükümet, sağlık bilgi 

sağlayıcıları, sağlık uzmanları, medya vb. gibi toplumu bilgilendirmede 

onların sorumluluğunda olup önemli bir rol oynar. COVID 19 hakkında 

sağlık bilgilerinin kolay bir şekilde açık anlaşılır olmaması durumu da 

hastalık hakkındaki efsanelerin yayılmasına yardımcı 

olabilmektedir. Sağlık okuryazarı düzeyi yüksek bir toplum, yaşadığı 

sağlık koşullarının ciddiyetini de kendisini ve diğerlerini basit 

eylemlerle nasıl koruyacağını bilir (Hannah Spring, 2020). 

Yapılmış olan bir araştırmada COVID-19 şüpheli bireylerin depresyon 

riskinin arttığı ve yaşam kalitesinin düştüğü görülmüştür. COVID 19 
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belirtileri gösterenler arasında SOY düşük olanların SOY yüksek 

olanlara göre 9,70 kat fazla depresyon ihtimalinin olduğu görülmüştür.   

COVID-19 semptomu olmayanların, SOY’un 1 puan artışı ile  

depresyon  oranının  %5 azaldığı; semptomu olanların ise 1 puanlık 

SOY artışı ile %4 daha düşük depresyon riski olduğu ortaya konmuştur. 

Sağlık okuryazarlığının yüksek olması bireylerin zihinsel sağlığının ve 

hayat kalitesinin korunmasına   yardımcı olabilecek bir durum olarak 

tespit edilmiştir Toplumların SOY seviyesi ve yaşam kalitesi arasında 

doğrusal bir ilişki olduğu bu çalışmayla ortaya koyulmuştur (Akbal ve 

Gökler, 2020).  

COVID 19 pandemisi döneminde temel ve interaktif okuryazarlık 

seviyesi yeterli bir düzey olmayıp Eleştirel Sağlık Okuryazarlığına 

ihtiyaç vardır. COVID-19 toplumdaki bireylerin salgın dönemlerinde 

toplumun, aşırı panik havası oluşturmak ya da salgını görmezden 

gelmek yerine risk değerlendirmesini yapıp ve salgının önlenmesinde 

yönelik uygun davranışlar geliştirmelidir. Cep telefonların internetin 

olması berberinde doğru veya yanlış bilğiye erişimin kolay olması 

özellikle sosyal medya, geleneksel kitle iletişim araçlarının ilgi çekmek 

ve tıklanmayı artırmak için kullandığı başlıklar veya görseller ile 

toplumda yanlış algılar oluşmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ), Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı sosyal medya ve 

geleneksel iletişim araçları yoluyla bilimsel verilere dayanarak halkın 

doğru bilgilenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Twitter, Facebook, Google 

vb. yoluyla COVID-19 veya ilgili terimler arandığında ekranda beliren 

kutucukla DSÖ, Sağlık Bakanlığı ve hastalık kontrol merkezi (CDC) 
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web siteleri gibi güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirerek hem sağlık 

profesyonelleri hem de toplum için, nitelikli ve güvenilir bilgiye erişim 

açısından rehberlik edebilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır (Akbal ve 

Gökler, 2020). 

Sağlık okuryazarlığı, her dönemde ve özellikle bu salgın döneminde 

salgının yaygınlaşmasında, hastalıkların önlenmesinde e bireylerin 

sağlıklı olmasında ve sağlık kalmanın teşviki ve geliştirilmesinde sağlık 

okuryazarlığın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Salgın 

dönemlerinde yüksek düzeyde sağlık okuryazarlığının ortaya koyduğu 

yararlar sıralarsak şunlardır; Bireyler açısından yararları; Sağlığa ilişkin 

davranış ve tutumları da olumlu yönde geliştirerek bireylerin sağlıklı 

yaşam yılını ve kalitesini artırır. Doğru sağlık bilgisine sahip bireyler, 

sağlıkları ile ilgili konularda aktif rol alarak verilen hizmeti 

sorgulayarak muhtemel gelişebilecek tıbbi hataların azalmasına destek 

olurlar. Yapmış olduğu davranışların sonuçlarını bilen bir bilinç ile 

hareket ederek aldıkları tedavide kendilerinin de önemli 

sorumluluklarının olduğu bilincine sahiptirler. Hastane sonrası bakım 

ve işlevler örneğin maske, fiziksel mesafe, diyet, egzersiz yapma ya da 

düzenli uyku, beslenme gibi kendisine dönük işlevlerin öneminin 

farkında olması, bunlara dikkat edilmesi gerekliliği ve dikkat 

edilmediğinde yaşayacağı olumsuz sonuçlarının farkında olur.  

Sağlık sektöründe yüksek düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip 

bireyler, sağlık hizmetin alımında sağlık çalışanları ile daha iyi iletişim 

kurarak sağlık sonuçlarının etkinliğini de artırarak verdiği hizmetlerde 
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daha etkili başarılı sağlık sonuçlar elde ederek sağlık çalışanlarının 

mesleki tatminini artırır. 

Yüksek düzeyde sağlık okuryazarlığı Sağlık sistemi üzerinde en büyük 

etkisi Sağlık hizmetinin gereksiz kullanımlarını azaltmasıdır. Yüksek 

sağlık okuryazarlık düzeyine sahip bireyler hangi sağlık hizmetini 

nerede, nasıl, ne zaman ve kimden alacağını bilme becerisini de 

geliştiren bireyler bilgisizlikten kaynaklanan gereksiz hizmet alımlarını 

azaltarak sağlık kuruluşlarını meşgul etmeyecektir.  Gereksiz 

kullanımların ve acillere gereksiz müracaatların azalması, sevk 

zincirine göre hareket edip birinci basamakta ihtiyaçların giderilmesi, 

hastane yatışlarında ve mortalite oranlarında ve tıbbi hataların azalması 

ve daha kısa süreli yatışlar sağlık harcamalarının azalmasına yardımcı 

olacaktır. Ülkeler için Sağlıktaki eşitsizlikleri azaltır çünkü Bireyler 

ihtiyaçlarına göre sağlık hizmetlerinden yararlanmalıdır. Sağlık 

okuryazarlığı düşük düzeyde olan yaşlılar, düşük eğitim ve gelirlileri 

olan bireyler gibi grupların sağlık hizmetlerini kullanımları önemli bir 

eşitsizlik yaratır. Bu risk grubunda olan bireylere Sağlıklı olma bilici 

kazandırılarak sağlık okuryazarlığını düzeyi yükseltilecek becerileri 

kazandırarak eşitsizlikleri ortadan kaldırır. Sağlık okuryazarlığı hem 

bireysel hem toplumsal fayda sağlar. Çünkü salgının riskleri konusunda 

yüksek bir bilinç düzeyine sahip bireyler, kendilerini korurken aslında 

bulaşı engelleyerek toplumu da korumuş olurlar. Bilinçli olan 

bireylerden oluşmuş bir toplumun salgını kırması çok daha kolay 

olacaktır.  Bir ülkenin en değerli sermeyesi insan kaynağı sermayesini 

koruma ve ekonomik dinamikler güçlü olabilecektir. Eğer bir ülke, ne 
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yapacağını bilemeyen, kendini koruyacak bilince sahip olmayan insan 

kaynağına sahipse o ülkede vaka sayısının artması da kuvvetle 

muhtemeldir. Onları güçlü kılacak, hastalanmasını azaltacak, 

hastalandığında tedaviye ve önlemlere uyumlu, koordine olabilmelerini 

sağlayacak bir güçlü bir araçtır sağlık okuryazarlığı. Salgın 

dönemlerinde sağlık bilinci gelişmiş bireyler, daha iyi korunacak, daha 

az hastalanacaklar, dolayısıyla iş gücü ve verimlilik kaybı da minimum 

düzeyde kalacaktır. Sağlık okuryazarlığı yüksek düzeyde   toplumların 

salgın gibi durumlarda daha hızlı ve etkili işlevsel sonuçlara 

ulaşmalarına yardımcı olur. Yüksek okuma yazma düzeyine sahip 

bireylerden oluşan topluma ulaşan doğru bilgi ve davranış modelleri, 

onlar tarafından hızlıca alınıp değerlendirecek ve doğru davranış 

gösterilecektir. Böylece sağlık sisteminde aksamalar yaşanmayacak, 

sistemin çökmesi engellenmiş olacaktır. Ayrıca rutine dönüş ya da yeni 

normallere hızla adapte olunacaktır (Altındiş, 2020).  

COVID 19 SÜRECİNDE İNFODEMİ VE SAĞLIK 
OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

COVID 19 pandemisi ile ilgili yetersiz bilgi açlığı durumunun olması 

beraberinde birçok durumun yaşanmasına neden olmuştur. Sağlık 

alanındaki bilinçli ya da bilinçsizce verilen bilgilerin yanlış veya doğru 

olması sadece belli bir kitleye yönelik olmayıp, tüm toplumu hedef 

almaktadır. Bu bilgilerin format bakımından daha çekici ve kolay 

ulaşılabilir olmaları, pandemi sırasında bilgiye olan aşırı talep, 

çevrimiçi alanlarda bilgiyi yaymanın kolaylığı, finansal teşvikler, yasal 

denetimin olmaması gibi etkenler nedeni ile bu bilgiler toplumda hızla 
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yayılabilmektedir. Bu aşırı ve kontrolsüz bilgiye maruz kalmanın 

toplumda bireylerin ruh sağlığını, günlük yaşamlarını, sağlık 

davranışlarını olumsuz etkilediği; ayrıca gereksiz hizmet kullanımına, 

ayrımcılığa ve şiddete yol açabilmektedir. 

Yanlış bilginin “infodemisi” ile mücadelede, doğru bilgi üretmek, 

üretilen doğru bilgiyi yaygınlaştırmak, sık kullanılan medya 

platformları ile ortaklıklar yapmak, medya ve gazetecilerle birlikte 

çalışmak, sivil toplumu harekete geçirmek ve haklar hakkında 

konuşmak önemli stratejiler olarak önerilmektedir. Ayrıca, bireylerin 

nitelikli ve niteliksiz bilgileri birbirinden ayırabileceği, bu bilgileri 

eleştirel olarak değerlendirebileceği ve sağlıkla ilgili kararları bilerek 

alabileceği bir sağlık okuryazarlığı düzeyine ulaşmak için toplumsal 

düzeyde müdahaleler geliştirilmesine yönelik bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. 

COVID-19 pandemisi yönetiminde tedavi, teşhisi, korunmasına 

yönelik karmaşık ve çelişkili bilgilerin toplumda yayılması, hastalığın 

yayılımı artırmasına neden olabilmektedir. Bu süreçte doğru salgın 

yönetimi adımlarını izleyebilmek için, çoğu birey güvenilir bilgiye 

erişimde sorunlu sorunlar yaşayabilmektedir. Bireylerin sosyal medya, 

sanal ortamda istenilen bilgilere hızlı erişiminde doğru ve yanlış 

bilgilerin yayılması nedeniyle diğer geleneksel medyada COVID 19 

hastalığın yayılımında daha yüksek riskler oluşturuyor. DSÖ COVID-

19 hakkındaki yanlış bilgilerle mücadele etmeyi amaçlayan platformlar 

başlattığını bildirdi. DSÖ genel direktörünün Şubat 2020’de yaptığı 

“Sadece bir pandemiyle mücadele etmiyoruz aynı zamanda bir 
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infodemiyle de savaşıyoruz” açıklaması ile birlikte, COVID-19 salgını 

esnasında “infodemi” küresel düzeyde gündeme gelen bir kavram 

olmuştur. Bu süreçte pandemi ve infodemi ikilisinin bir arda yaşanması 

salgına karşı yapılan mücadeleyi daha da zorlaştırmasına neden 

olmuştur. Yayılan sadece virüs değil, aynı zamanda 'infodemic' adı 

verilen sahte bilgiler de yayılıyor, bu da bireylerin şüpheli ve bilgi ve 

yanlış bilgilerle başa çıkmada kafa karışıklığı yaratarak yanlış davranış 

eğilimi göstermelerine de neden olabiliyor. Paasche-Orlow ve diğerleri, 

6 ülkede yaşayan insanların %26'sının Amerika Birleşik Devletleri'nin 

genel sağlık okuryazarlığı düşüktür. Avrupa'da, insanların %47'sinin 

sınırlı sağlık okuryazarlığına sahip olduğu gösterildi. Avustralyalıların 

yaklaşık %59'u yetersiz düzeyde sağlık okuryazarlığından sahiptir. 

Diğer ülkeler için sağlık sistemlerinin gelişmemiş olduğu 'sağlık 

okuryazarlığı yetersizdir olduğu gerçeğinin ne olacağı tahmin edilebilir. 

Dünya genelinde tüm ülkelerde salgının yayılma riskini azaltacak ve 

sosyal sorumluluk projelerini genişleterek hastalıkların önlenmesine 

yardımcı olabilecek ve salgının yayılımını artıran arkasındaki nedenleri 

anlamalarına yardımcı olabilecek raporlar düzenleyerek sağlık 

okuryazarlığına yatırım yapmaları sağlanmalıdır. Ülkelerin Sağlık 

yetkilileri ve profesyonelleri, bireylerin ve toplumların herhangi 

salgınına yaşanması durumunda sağlık sistemlerinin hazırlıklı olup 

olmadıklarını değerlendirmeli ve mevcut halk sağlığı ortamı ve 

politikalarını güçlendirmek için sağlık okuryazarlığı daha geniş 

kapsamlı ele alınmaları sağlanmalarına öncelik vermeleri 

sağlanmalarıdır (Abdel-Latif, 2020). 
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 COVID-19 infodemic bir nüfus arasındaki zayıf sağlık 

okuryazarlığının küresel olarak hafife alınan bir halk sağlığı sorunu 

olduğunu vurguladı. Örneğin, Avrupa'da, yetişkinlerin yaklaşık yarısı 

sağlık okuryazarlığı ile ilgili sorunlar yaşadıklarını kendilerinin ve 

yakınlarının sağlıkları ile ilgilenmek için gerekli yeterliliklere sahip 

olmadıklarını bildirdi. Sağlık okuryazarlığın, sürdürülebilir olması 

istenen eğitim ve iletişim yatırımları ile bulaşıcı olmayan hastalıkların 

önlenmesi için çok önemli bir araç olarak görülüyor, uzun vadeli 

önlemler yaşamın erken dönemlerinden itibaren başlaması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, COVID-19 hastalığının aniden ortaya 

çıkması iki yönü daha çarpıcı hale getirdi. Birincisi, küresel olarak 

sağlık okuryazarlığı bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi için 

olduğu kadar bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için de önemlidir. 

İkincisi, sistem hazırlığı ile birlikte bireysel hazırlık, karmaşık gerçek 

hayat problemlerini çözmek için yüksek düzeyde bir sağlık 

okuryazarlık anahtardır. Bu pandemide, sağlık okuryazarlığını 

geliştirmek için zaman ayırmak zor ama mümkün, çünkü hükümetler 

ve vatandaşlar tarafından acil eylem planı oluşturmalıdır (Paakkari ve 

Okan, 2020 ). 

Dünyada ve ülkemizde, özellikle de COVID-19 pandemi sürecinde, 

kimisi doğru kimisi yanlış aşırı bilgi sunumu, düşük düzeyde sağlık 

okuryazarlığı bireylere öğrenilmesi sonucunda, COVID 19 salgının 

tanısı, tedavisi, koruyucu davranışlar, önleyici tedbirler ve salgının 

gidişatı ile ilgili istatistikler konusunda belirleyici olabilmektedir. 

COVID-19’un yeni bir virüs olması ve bu nedenle salgınla ilgili 
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bireylerin bilgi açlığı içerisinde olup bilgi arayışı içerisine girmeleri, 

mevcut ortamın yanlış, eksik, abartılmış vb. bilgiler açısından, bu sıra 

dışı bilinmezlik ve hızlı değişim ortamında insanların kafasını fazla 

karıştırmakta, salgınla mücadelede toplumun katılımını ve desteğini 

almak konusunda zorluk yaratmaktadır (Uzunköprü ve Sakarya, 2020). 

Hernández-García & Giménez-Júlvez’in Şubat 2020’de yapmış 

oldukları araştırmada Google’a “koronavirüsten korunmak” yazılarak 

sonuç veren reklamlar hariç ilk 20 bağlantı adresi ve onların 

yönlendirdiği bağlantılar dahil edilerek toplam 80 bilgi kaynağı 

incelenmişler. İnceleme sonucunda internette sunulan bilgilerin 

DSÖ’nün önerdiği korunma tedbirleriyle uyuşmadığı görülmüştür. 

Örneğin, incelenen bilgi kaynaklarının yarısından azı maske kullanımı 

hakkında doğru bilgi sağlamıştır; bunun yanlış maske kullanımına yol 

açmış olabileceği ve hali hazırda yaşanan maske kıtlığının daha da 

artmasına neden olabilecektir (WHO, 2020). 

Medyanın ve internet ortamında İnfodemi ile birlikte, iletişim alanında 

bazı yanlış uygulamalar, provokatif yayınlar ve yanlış bilgilendirmeler 

internet ortamında sosyal medya gibi birçok sitede COVID 19 karşı 

korunma yöntemler arasında bazı kişiler boğazlarını saç kurutma 

makinasıyla ısıtarak ya da metil alkol içerek virüsü öldürmeye kalkıştı, 

tuzlu su ile gargara yaptı, bol bol çay içerek kurtulmayı umdu, sabun 

yutanlara rastlandı, ne olduğu bilinmeyen ilaçlarla korunmaya çalıştı, 

zencefil ve zerdeçal tüketimi arttı, kimileri sakıncası olduğunu duyduğu 

için sürekli alması gereken ilaçlarını kesti.  
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Medya ve internete erişiminde doğru bilgi kaynaklarının topluma mesaj 

olarak verilmesi toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesinde çok 

önemli bir araç olması yönünden bunun doğru kullanılması 

sağlanmalıdır (Öztek, 2020). 

Toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmek için toplumun 

sağlık düzeyini yükseltmek gerekir. 

COVID 19 Pandemi mücadelesi yönetimi sürecinde halkın sağlık 

bilinci düzeyinin yetersizliği öne çıkanlar; Bana bir şey olmaz; acı 

patlıcanı kırağı çalmaz; ben sağlıklıyım neden evde oturayım, korkma 

korkarsan başıma gelir, korunanlar daha çok hasta oluyor, dua okuttum 

üflettim bana bir şey olmaz, benim bağışıklığım güçlü bana bir şey 

olmaz, yaşlı değilim, yakalansam da kolay atlatırım, salgın bir kurmaca 

gibi düşünceler toplumun düşük bir sağlık okuryazar yazar düzeyine 

sahip olduğunun bir göstergesi olarak ifade edilebilir. COVID 19, 

Salgını berberinde toplumun sağlık düzeyini yükselmesine yardımcı 

olacak bazı terimler örneğin; bulaşıcı hastalıklar, salgınlar, endemi, 

epidemi, pandemi, infodemi, hastalık etkenleri, bulaşma yolları, 

kuluçka süresi, bağışıklık, aşı, toplum (sürü) bağışıklığı, erken tanı, 

temaslı muayenesi, kişisel koruyucular, sosyal mesafe (daha doğrusu 

fiziksel mesafe), karantina, izolasyon gibi “sağlık okuryazarlığı” 

konularında topluma sağlık eğitimi verilmiş oldu (Öztek, 2020). 

Sağlık Okuryazarlığın bu süreçte daha önemli hale gelmesinin en 

önemli nedeni, COVID 19 pandemisi ile ilgili olan bilgileri doğru 
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yorumlayıp yaşamı üzende eleştirel bir düzeyde Sağlık okuryazarlık 

bakış açısı geliştirebilmesine bağlıdır.  

Bir toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyi, ülkedeki temel eğitim 

olanaklarından başlayarak, o toplumda sağlığın sosyal değişkenlerin 

etkileri, mevcut sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve sağlıktaki 

eşitsizliklerin düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Düşük sağlık 

okuryazarlığına düzeyi, toplumda bir eşitsizlik göstergesi olarak 

bilinmektedir.   2016 yılında Türkiye’yi temsil eden bir örneklemde 

yapılan çalışmada, toplumun yüzde 13,1’inin yetersiz; yüzde 39,6’sının 

sorunlu sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.  

Sorensen ve arkadaşlarının 2015 yılında sekiz Avrupa ülkesinde 

8000’den fazla kişiyle yaptıkları çalışma, araştırmaya katılanların 

yüzde 10’undan fazlasının SOY düzeyinin yetersiz olduğunu ve bu 

oranın ülkelere göre yüzde 1,8 ile yüzde 26,9 arasında değiştiğini 

göstermektedir (Uzunköprü ve Sakarya, 2020). 

COVID-19 salgını sürecinde bireylerin, aşırı panik ya da sorunu 

umursamamak yerine risk analizini doğru yapıp ve uygun davranışlar 

geliştirmesine ve sağlık bilgilerini doğru bir şekilde anlayıp 

yorumlayabilmek gibi Eleştirel Sağlık Okuryazarlığına ihtiyaç vardır 

(Norman, Skinner, 2006).  

RİSKLİ GRUPLARDA COVID 19 VE SAĞLIK 

OKURYAZARLIĞI 

COVID-19 pandemi salgını sürecinde bulaş yayılım hızını engellemek 

için özellikle riskli gruplar tarafından doğru bilginin hızlı bir şekilde 
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davranış değişikliğine dönüştürülmesini gerekli kılmıştır. Sağlık 

okuryazarlığının, riskli gruplar, sosyal mesafe, maske, izolasyon veya 

öksürük görgü kuralları gibi sağlıkla ilgili spesifik terimleri doğru 

anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi gerekir. Eleştirel bir düzeyde sağlık 

okuryazarlığı mevcut durumu doru şekilde analiz etme ve güvenilir 

sağlık bilgilerine erişme yeterliliğine sahip olmasıyla, sağlık durumunu 

iyileştirmek veya sürdürmek için teşvik edici sağlık davranışının 

benimsenebilsin.  

Düşük sağlık okuryazarlığı, kronik hastalık hastalarında düşük yaşam 

kalitesi, yönetim protokollerine uyulmaması, öz bakımın minimum 

düzeyde olması veya hiç olmaması, sağlık harcamalarında artış, 

morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. 

Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olan sağlık eşitsizlikleri en çok 

yoksul ve dışlanan gruplar arasında hastalık oranlarının önemli ölçüde 

daha yüksek olması dolayısıyla hastalıkların çok boyutlu maliyetlerine 

en az dayanabilen popülasyonlar, aynı zamanda bunlara katlanma 

olasılığı en yüksek olanlardır. Bunun nedeni ise yoksulların 

sosyoekonomik düzeyin düşük olması, sağlığa zarar veren ortamlarda 

yaşaması, çalışma şartlarının daha zor olması, yaşam şartlarının ağır 

olması olarak gösterebiliriz. Sağlık okuryazarlığına yönelik oluşturulan 

projelerle, sağlık ve ötesindeki eşitsizlikleri benzersiz bir şekilde 

azaltabilir. Ottawa'dan Şangay'a ve sürdürülebilir kalkınma gündemine 

Ottawa Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, otuz yıl önce, 

insanların yaşadığı, çalıştığı ve oyun oynadığı daha sağlıklı, 

sürdürülebilir ortamlar sağlayarak insanların sağlıkları ve refahları 



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II | 305 

 

üzerinde kontrolü artırmalarına ve iyileştirmelerine olanak sağlama 

ihtiyacını onayladı. Sağlığın temel dayanakları olarak Sosyal adalet ve 

eşitlik altı çizilmiş ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin sadece sağlık 

sektörünün sorumluluğu olmadığı konusunda fikir birliği 

oluşturulmuştur (WHO,2020). 

Kronik hastalıklarda düşük düzeyde sağlık okuryazarlığının çeşitli 

olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu saptanmıştır: sağlık 

sisteminde uygulama güçlükleri, tıbbi geçmişle ilgili yanlış veya eksik 

raporlar, doktor randevularını kaçırmak, ilaçların zamanlama açısından 

yanlış kullanımı veya yanlış doz, kronik hastalık rejimlerine bağlılık 

oranlarında azalma ve hastaneye yatış riskinde artış ve yüksek mortalite 

gibi olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir (Akbal ve Gökler, 2020). 

Berkman ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir araştırmada, düşük 

düzeye sahip sağlık okuryazarlığının hastaneye yatış oranlarının daha 

yüksek olduğunu, acil servis hizmetlerine daha fazla başvurduğunu, 

koruyucu sağlık hizmetlerini kullanımı daha az kullanma, sağlıkla ilgili 

verilen mesajları doğru yorumlayamama ve özellikle risk grubu yüksek 

olan kişilerde yaşlılarda daha kötü bir sağlık düzeyi ve yüksek 

ölümlülük oranı görülmüştür (Uzunköprü ve Sakarya, 2020). 

Almanya'daki COVID-19 Infodemic Sırasında Yetişkinlerde yapılmış 

olan Kesitsel Bir Çalışmada COVID-19 salgınının ilk dalgasında 

infodemi ile ilgili olarak, Alman nüfusunun yarısından fazlasının sağlık 

okuryazarlığı “yetersiz” veya “sorunlu” seviyelere sahip olduğu 

saptanmış (Okan, 2020). 
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SONUÇ 

Dünyada ve Ülkemizde sağlık okuryazarlığının geliştirilebilmesi için 

öncelikle eğitime, özelde ise sağlık eğitimine önem verilmelidir.  Bu 

kapsamda örgün eğitimin her seviyesinde sağlık eğitiminin verilmesi 

sağlanmalı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve sosyal medya, TV, 

İnternet gibi iletişim kaynaklarını kullanarak topluma belirli 

periyotlarla çeşitli eğitimler verilerek halkın sağlık okuryazarlık 

seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlanabilir. Toplumların küresel 

salgın ile birlikte geçirdikleri zorunlu karantina süreçleri ve salgın 

dönemin oluşturduğu travmatik etkilerin sonucu olarak bireyler hayata 

bakış açılarını sorgulamış ve sağlığa bakış açılarının değişmesini 

sağlamıştır. Salgın sonrası dönemde sağlık sistemlerin yaşanılacak yeni 

reformlar ve gelişmeler içerisinde öncelikle toplumda daha yüksek bir 

düzeye sağlık okuryazarlığın ulaşılması sağlayacak yeni düzenlemeler 

yapılması öncelikler arasında ele alınmalıdır. Toplumların sağlık 

okuryazarlığının geliştirilmesi için, erişimi ve yorumlanması kolay 

bilgilerin sürdürülmesini destekleyen politikaların yapılmasına özen 

gösterilerek toplum infodemik bilgilerden uzaklaştırılması 

sağlanmalıdır. COVID-19, sağlık sistemi ve işgücü üzerinde benzeri 

görülmemiş bir yük oluşturduğundan, böyle bir müdahale çerçevesinde 

sağlık okuryazarlığını ele almak sağlık hizmetleri, sağlığın teşviki ve 

önlenmesi için çok değerli olacaktır.  

COVID 19 pandemisi süreci Dünyada ve Ülkemizde salgın sürecinde 

toplumdaki bireylerin büyük çoğunluğu salgına yakalanmamak ve 

salgından korunmak için birçok arayış içerisine girmişlerdir.   
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GİRİŞ 

Bağımlılıklar bireyleri fiziksel ruhsal ve sosyo-ekonomik yönden 

etkileyen önemli küresel bir sağlık sorunudur. Sadece bireylerin 

kendisini değil içinde bulunduğu toplum ve ailesini de etkileyen ayrıca 

yasa dışı üretim, kaçakçılık gibi boyutları da olan bir olgudur. Ek olarak 

terör örgütlerinin bunu finans kaynağı olarak kullanmaları durumun 

önemini daha da arttırmaktadır. Her geçen yıl ne yazık ki, ülkelerde 

bağımlılık oranları ve bağımlılık yapan madde sayısı artmış, madde 

kullanımına yönelik kaçakçılık, suçlar ve bunu fırsata çevirmeyi 

hedefleyen birey sayısı artmış ve ülkeler politika ve stratejilerini 

şekillendirmiştir (Tekiner ve Kayabaşı, 2017) Başlama yaşı çok düşen 

madde kullanımında, TUBİM raporuna göre, ülkemizde de başlama 

yaşı ortalama 20.8 dir (TUBİM,2020). Ülkemiz özellikle konumu 

gereği stratejik bir noktada olması ve genç nüfus oranının yüksek 

olması sebebiyle son yıllarda politikalarını geliştirerek bağımlılıkları 

önlemeye yönelik önemli adımlar atmıştır (Başbakanlık, 2013)  

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). 

Özellikle son günlerde yaşadığımız pandemi süreci ve getirileri nedeni 

ile insanların kaygı düzeyi artmış ve yaşanılan sorunlar bireylerde 
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sigara, alkol ve madde gibi zararlı alışkanlıkların gelişme riskini 

arttırmıştır. 

SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIMI 

Madde bağımlılığı; bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak zarar 

görüldüğü halde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması, bireyin 

psikoaktif madde kullanmasını kontrol edememesi ile ortaya çıkan 

bilişsel, davranışsal ve psikolojik belirtilerin ortaya çıktığı ruhsal bir 

bozukluktur (Ögel, 2001; Tomanbay, 2018)  

Belirli bir dozda değişik yollarla alınabilen, duygu-durum, algılama, 

biliş ve beyin işlevlerinde bir değişiklik yaratan, toplum içerisinde 

iktisadi ve sosyal sorunlar oluşturan, alışkanlık ve bağımlılık yapan, 

yasalar tarafından kullanılmasının ve satışının yasaklandığı maddeler 

psikotrop yada uyuşturucu maddeler olarak tanımlanır. (EGM-

KOMDB, 2003) Bunlar esrar, eroin, kokain gibi yasadışı maddeler; 

amfetaminler, benzodiazepinler, sedatif, hipnotik ilaçlar gibi reçete ile 

verilebilen ve yasal olan ilaçlar ya da uçucular, tütün (nikotin), kahve 

(kafein) ve alkol (etanol) gibi kullanımına dair kısmen de olsa yasal 

düzenleme getirilmiş maddelerdir (Oğuztürk ve Ceyhun, 2001).  

Alkol/madde bağımlığında, bağımlılık yapıcı olan maddenin ilk vücuda 

alınmasıyla birlikte, beyindeki ödül merkezi üzerinde maddenin 

kimyasal bir etkileri oluşmakta, maddenin bu özelliğine bağlı aynı 

etkiyi yakalamak için maddenin tekrar kullanarak kişinin bağımlı 

olmasına neden olmaktadır (Toker Uğurlu ve ark,2012). DSM-5’e göre 

12 aylık bir süre içerisinde kişi istediğinden daha fazla ve uzun süre 
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tütün kullanıyor ve denetlemek yada bırakmak amacıyla zaman 

harcıyor ve sonuç vermeyen çabaları varsa, sosyal rollerini yerine 

getirmekte zorlanıyor ve toplumsal olarak sorunlar yaşıyorsa, 

işlevselliğinde önemli derecede sorun varsa ve tehlikeli olabilecek 

durumlarda ve bedensel ve ruhsal sorunlar yaşamasına rağmen 

kullanıma devam etme varsa bağımlılık olarak değerlendirilir (DSM-V, 

2013). Özellikle bağımlı birey zamanla maddeden istediği etkiyi 

alabilmek için dozu artırma gereksinimi hisseder(tolerans), maddeyi bir 

anda bırakma sonrasında ise terleme, titreme, bulantı, kusma, 

psikomotor ajitasyon, varsanılar, yanılsamalar gibi fiziksel ve ruhsal 

yoksunluk belirtileri yaşayabilir. Bu yüzden bağımlılık gelişmiş 

bireylerin mutlaka profesyonel bir desteğe ihtiyaçları vardır. 

Sigara dünyada en fazla bağımlılık yapan maddedir ve sigara kullanımı 

dünyada önlenebilir ölümler arasında ilk sırada gelmektedir. 2018 

yılında yayınlanan DSÖ raporuna göre, dünyada 1,1 milyar kişi sigara 

kullanmakta ve her yıl sigara kaynaklı nedenlerden dolayı 7 milyon kişi 

ölmektedir (WHO, 2018a). Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılı Sağlık 

İstatistikleri Yıllığı Raporu na göre ise Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki 

bireylerin %29,2’si tütün ürünü kullanmaktadır (Sağlık 

Bakanlığı,2017). Sigara kullanımı solunum fonksiyon bozuklukları, 

kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere,kanser türevleri, uyku 

bozukluğu, inme, depresyon gibi pek çok hastalıklar ile ilişkili 

bulunmuştur (Göksel ve Akkoçlu, 2001; US Surgeon General, 2002) 

Alkolizm özellikle gelişmiş ülkelerde en başta gelen sağlık 

problemlerinden bir tanesidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2018 



316 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II 
 

yılında yayınlanan rapora göre, dünya genelinde 15 yaş üstü kişi başına 

yıllık alkol tüketimi 2016 da 2005 yılına göre 0.9 litre artış göstermiştir 

(WHO, 2018b). Alkol kullanımı sonrasında bireyde hareket ve 

muhakeme yeteneklerinde hasar oluşur ve çevreye yada kendine zarar 

verme gibi davranışlar oluşmaktadır (Ögel, 2015). Alkol kullanımı 

mide, bağırsak, karaciğer fonksiyon bozuklukları yanında, beslenme 

bozukluğu ve bağışıklık sisteminin baskılanması gibi durumlar ile 

ilişkili bulunmuştur (Ögel, 2002). 

Sigara ve alkol dışında kalan diğer uyarıcı, opioid, depresan, 

halusinojen ve kenevir ise kalp damarlarının tıkanması, beyin damar 

hastalıkları, şiddetli hipertansiyon, konuşma bozukluğu, bitkinlik, uyku 

hali, solunum bozukluğu, depresif ruh hali ve halüsinasyon gibi pek çok 

durum ile ilişkilendirilmiştir (Ögel, 2002, Ögel, 2015). Birleşmiş 

Milletler  Dünya Uyuşturucu Raporuna (2018) göre dünyada 31 milyon 

uyuşturucu bağımlısı bulunmaktadır (United Nations Office, 2018). 

Ülkemizde de TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 

İzleme Merkezi) tarafından belirlenen bazı illerde bireylerle yüz yüze 

görüşme yöntemiyle yapılan bir araştırmanın sonucuna göre çalışamaya 

katılan bireylerin  %3,1’i (1.338 kişi) hayatında en az bir kere madde 

kullandığını söylemiştir (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2018). 

Sigara, alkol yada madde bağımlılığının etyolojisinde; ailede bu 

maddelerden kullanılıyor olması, bu maddelerin kullanımına yönelik 

gençler arasında akran baskısı olması, erken yaşlarda kullanıma 

başlama, stresten uzaklaşma yöntemi (olumsuz) olarak görülmesi, 

maddeye kolay ulaşılabilmesi, kültürel ortamda maddenin kullanımının 
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kabul görmesi, kullanılan maddenin bağımlılık yapıcı özelliği gibi pek 

çok etken sayılabilir. 

Bağımlılık tedavisi koruyucu önlemler, tedavi ve rehabilitasyon olarak 

ayrılmıştır. Koruyucu önlemler olarak topluma yönelik maddenin 

zararlarına yönelik eğitim programları, afişler, konferanslar ile 

farkındalık çalışmalarının yapılması, gençlere derslerde atılganlık 

becerilerinin öğretilmesi, maddenin zararları ve stresle başetme 

becerilerine yönelik eğitimlerin verilmesi ayrıca ülkelerin uyuşturucu 

kaçakçılığı ve satışı gibi konularda kontrol sağlaması yer almaktadır. 

Tedavi edici hizmetler de ilk olarak kişinin klinikte arındırma 

tedavisinin başlanması ile birlikte psikoterapotik yöntemlerle kişinin 

bırakma isteğini sürdürebilmesi ve bu dönemde yaşayabileceği 

yoksunluk belirtilerini atlatılabilmesi için destek olunması amaçlanır. 

Rehabilitasyon sürecinde ise madde bırakıldıktan sonra bireyin aile ve 

sosyal çevre desteğini de arttırarak, topluma tekrar uyum 

sağlayabilmeleri için yürütülen hizmetler yer almaktadır. Tabiki en 

önemli nokta bireyin maddeyi bırakmaya yönelik motivasyonun 

olmasıdır. Ülkemizde özellikle madde kullanımına yönelik ulusal 

politikalar geliştirilmiş ve sağlık hizmetleri bu kapsamda şekillenmiştir 

(Tosun, 2008).  

COVID-19 PANDEMİSİ VE SİGARA, ALKOL, MADDE 

KULLANIMI 

COVID-19 sürecinde belirsizlikler yaşama, uzun süre izole yaşam 

sürme, ekonomik zorluklar gibi pek çok faktör bireylerin psikolojik 
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sağlamlığını azaltmış ve stresle baş etme becerilerini zayıflatmıştır. 

Ayrıca bireylerin sevdiklerini ani olarak kaybetmeleri, kayıp sonrası 

bireylerin yas sürecini ritüellerine uygun bir şekilde yaşayamamaları 

gibi pek çok faktör travmatik bir etki oluşturmuştur. Bu dönemde baş 

etme becerileri yetersiz kalan bireylerin de uygunsuz maddelerin 

kullanımına başlamaları bağımlılık risklerini arttırmıştır. Buna ek 

olarak halen bağımlılık tedavisi gören bireylerin maddeye bağlı 

bağışıklık sistemlerinin düşük olması, damar içi madde kullanımları ve 

hijyenik olmayan ortamlarda maddeye ulaşma çabaları ise COVID-

19’a yakalanma riskini arttırmıştır.  

Bağımlılıkların artma riski ile birlikte alkol ve madde kullanım 

problemleri olan hastaların, hem enfekte olma riskleri hem de 

komplikasyonlar nedeniyle salgın döneminde riskli bir grup içerisinde 

yer almaktadır (O’Sullıvan and Bourgoın, 2010)  

Tütün ve tütün ürünleri solunum yollarındaki savunma 

mekanizmalarının yapısını bozduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına 

yatkınlığı arttırmış aynı zamanda koronavirüse yakalanan bireylerin 

hastalığı ağır geçirmelerine yol açmıştır. Alkolizm hem solunum 

problemlerini arttırmakta hem de bağışıklık sistemini zayıflatmakta 

hem de kardiyak patolojilere yol açtığı için COVID yükünü arttırmıştır 

(Mc Carthy ve ark., 2020; Mirjiello ve ark., 2017). Benzer şekilde 

uyarıcı madde kullanımı sigara kullanımında olduğu gibi kişilerde 

genel olarak daha fazla kardiyovasküler hastalık riski oluşturmakta bu 

da COVID sürecini etkileyebilmektedir (Shwartz, 2010; Duan ve ark., 

2017). KOAH ve astım görülme oranları, uyuşturucu tedavisi alan 
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bireyler arasında yüksek olduğu gözlenmiştir. Metamfetamin kan 

damarlarını daraltarak, pulmoner hasara neden olabilmektedir bu da 

solunum yolları hastalıklarına zemin hazırlamaktadır (YEDAM, 

2020b). Örneğin H1N1 salgını sırasında esrar kullanımı, esrar öyküsü 

olan bireylerin H1N1 e yakalanma ve yoğun bakıma ihtiyaçları 

açısından bir risk faktörü olmuştur (Tabarsi ve ark., 2011). 

Daha kötü sağlık alışkanlıkları, zayıf bağışıklık sistemi, kronik 

enfeksiyonlar, solunum, kardiyovasküler ve metabolik pek çok hastalık 

sebebi ile genel toplumla karşılaştırdığımızda madde kullanan bireyler 

üç- beş kat daha yüksek ölüm riskine sahiptir (Ahern ve ark., 2007). 

Yapılan bir araştırmada sigara kullanan bireylerin %12.9 u SARS 

salgını öncesi döneme göre sigara kullanımlarının arttığını ifade 

etmiştir (Lau ve ark., 2005).Yine yapılan başka bir çalışmaya göre 11 

Eylül saldırısından sonra New York ta alkol ve madde kullanımının 

arttığı görülmüştür (Vlahov ve ark., 2002). Ayrıca sigara alkol ve 

madde tüketimi COVID-19 a yakalanma ve hastalığı daha ciddi 

semptomlarla geçirilmesine yol açmaktadır. Çin’de 1099 hasta ile 

yapılan bir çalışmada yoğun bakımda mekanik ventilasyona ihtiyaç 

duyan yada ölen hastaların sigara içme oranlarına bakıldığında % 25,5 

inin halen sigara içtiğini, hastalığı daha hafif geçirenlerde ise bu oranın 

%11.8 olduğu görülmüştür (Guan ve ark., 2019). 

Alkol ve madde kullanımı ve viral enfeksiyonlar kronik akciğer 

hastalığı olan bağımlı bireylerde aşırı doz riskini artırma potansiyeline 

de sebep olmaktadır (Vozoris ve ark., 2016). Ayrıca enfeksiyon 
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varlığında kullanılan ilaçların alkol yada madde ile olan etkileşimlerine 

de dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar sonrası etkilenen uyuşturucu madde 

temini merdiven altı alanlarda yüksek saflıkta ölüm riski yüksek 

maddelerin üretimine yol açmıştır. Ayrıca kısıtlamalar öncesinde 

stoklanan maddelerin kısıtlama sonrası düşük maliyetle satılması yada 

kısıtlama öncesinde kaygısı artan bireylerin maddeye ulaşma isteği 

yüksek doz riskini beraberinde getirmiştir. Örneğin Hollanda da covıd 

kısıtlamaları devreye koyulmadan önce Amsterdamlıların ve turistlerin 

kalan süreyi değerlendirmek için esrar kafelerde yoğunluk 

oluşturdukları belirtilmiştir (YEDAM, 2020b). 

Sosyal izolasyon önlemleri, alkol ve maddeye erişiminde zorluk 

yaşanmasına neden olabileceği için, bağımlılığı olan bireylerde 

yoksunluk (alkol yoksunluk nöbetleri ve deliryum tremens) belirtileri 

gözlenmesi de muhtemeldir.  

Pek çok ülkede madde bağımlısı olan bireyler ekonomik zorluklar 

içerisinde sağlıksız ortamlarda yaşayan bireylerdir ve COVID 

sürecinde bu bireylerin sağlık kuruluşuna ve sağlık personeline 

ulaşımları, tanı ve tedavisi ekstra güçlük oluşturmuştur  

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BAĞIMLILIK 
YAKLAŞIMLARI 

COVID-19 sürecinde hastanelerin psikiyatri kliniklerini kapatarak 

pandemi kliniklerine dönüştürülmesi ve bağımlılık tedavisi alan 
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bireylerin erken dönemde klinikten taburcu edilmesine ayaktan 

poliklinikten takip edilmesine sebep olmuştur.  

COVID sürecinde ruh sağlığı hizmetlerinde özelikle sıklıkla çevrimiçi 

yöntemler önerilmiş ve bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonunun bu 

şekilde sürdürülmüştür. Özellikle bu dönemde uzaktan da olsa 

bireylerin stresle baş etme becerilerinin arttırılması ve maddeden uzak 

kalabilme becerisinin arttırılmasına yönelik; motivasyonel görüşme 

yöntemleri ve bilişsel davranışçı tedavi teknikleri çevrimiçi uyarlanmış 

şekilde sunulmuştur. İl bazlı yada ülke genelinde sağlık bakanlığı, sivil 

kuruluşlar ve gönüllü ruh sağlığı çalışanları pek çok proje ile bireylere 

destek olmaya çalışmıştır (Örn: KORDEP). 

Özellikle YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) Anksiyete ile Başa 

Çıkma Teknikleri eğitimi alan psikologlar tarafından COVID-19 

hastalığına bağlı gelişen toplumsal kaygıyı yönetmek amacıyla 

geliştirdiği COVID-19 Psikolojik Destek Hattı sayesinde pek çok 

bireye ulaşmış ve online terapiler yürütmüştür (YEDAM, 2020a). 

Bu noktada COVID sürecinde bağımlılığa yönelik dikkat edilmesi 

gereken bazı husus ortaya çıkmaktadır: 

- Bireylerin olası sigara alkol yada madde kullanımlarının 

sağlıklarına ek bir sorun teşkil etmesinin önüne geçilmesi ve 

- Sigara, alkol ve madde kullanım bozukluğu tanısı almış bireylerin 

tedavi süreçlerinin sürdürülmesidir. 
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Toplumdaki Bireylerin Pandemi Sürecinde Sigara, Alkol ve 

Maddeden Korunmasına Yönelik Öneriler 

- Özellikle pandemi sürecinde stresle etkin bir şekilde baş edememe 

ve evde izolasyon sürecinde bu maddelerin aşırı kullanımı gibi 

nedenlere bağlı olarak sigara alkol madde kullanımı artabilir. Bu 

durum bireyin hem bağımlılık riskini arttırabilmektedir hem de 

bağışıklık sistemine zarar vererek hastalıklara yakalanma riskini 

arttırmaktadır. Bu yüzden etkili stresle baş etme yöntemleri 

geliştirmeye çalışılmalı, baş edilemediği durumlarda profesyonel 

desteğe başvurulmalıdır. 

- Stres düzeyi artmış, depresif belirtiler yoğunlaşmış ve uyku 

bozuklukları yaşıyorsak uygun kanalları tercih etmeli ilaç 

kullanımında doktor önerisine dikkat edilmelidir. 

- Ruhsal ve fiziksel olarak sağlığı geliştirebilmek ve bağışıklığı 

yüksek tutabilmek için beslenmeye dikkat etmeli, uyku düzenine 

dikkat etmeli ve gün içerisinde egzersizler yapılmalıdır.  

- Sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı sınırlandırarak ve kendimize 

gün içerisinde belli rutinler belirleyerek, uğraşlar edinerek 

stresörlerden uzak durulmaya çalışılmalıdır. 

- Özellikle ergenlik dönemindeki bireylere ev ortamında bağımsız 

hissedebilmeleri için sorumluluklar verilmelidir. (Kardaş, 2020; 

TPD, 2021). 
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Sigara, Alkol ve Madde Kullanan Bireylere Yönelik Önemli 

Durumlar ve Öneriler 

Pandemi Sürecinde Kullanmamak Bir Fırsat Olabilir 

Uzun süre evde kalmak, o maddeye ulaşamamak, o maddenin göz 

önünde olmaması bireylerin maddenin satıldığı ortamlardan uzak 

kalması, bu maddelerin bireylerin bağışıklığını düşürerek hastalıklara 

yakalanma risklerini arttırması yada bu maddeleri kullanırken temas 

kaynaklı hastalığın bulaşması gibi riskler bireyin uzun süre maddeden 

uzak kalmasını sağlayarak caydırıcılığı arttırabilmektedir (TPD, 2021). 

Çok Miktarlarda ve Düzenli Alkol Kullanan Bireylerde Alkol 

Kullanımının Kesilmesi  

Uzun süre kullanımdan sonra alkolü bırakmaları kesilme sendromuna 

yol açabilir.Bu yüzden alkolü bu süreçte bırakmak istiyorsanız hekime 

başvurmak gerekmektedir. Uyku bozukluğu,terleme, tireme, 

huzursuzluk, ateş gibi belirtiler yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna 

başvurmanız gerekmektedir (TPD, 2021). 

Ek Öneriler 

- Ayıklığı sürdürebilen hastaların motivasyonlarının arttırılması için 

çalışmalar yapılmalıdır. 

- Alkolü bırakma tedavisi süren hastaların telefon ile yada çevrimiçi 

yöntemlerle tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin devam 

ettirilmesi gerekmektedir 
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- Hasta ve hasta yakınlarına terapotik yaklaşım sergilenmelidir 

(TPD, 2021). 

SONUÇ 

Küresel bir sağlık sorunu olan madde bağımlılıkları özellikle covıd 

sürecinde üzerinde dikkatle durulması gereken sorunlar arasında yer 

almaktadır. Hem bağımlılık tedavisi devam eden bireylerin hem de bu 

dönemde riskli kullanımların izlenmesi, farkındalık çalışmalarının 

çevrimiçi yöntemler ile devam ettirilmesi, tedavisi devam eden 

bireylere ulaşılması ve desteklenmesi gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Günümüzdeki salgınların geçmişteki salgınlardan en önemli farkı top-

lum hareketliliğinin geçmişe oranla yüksek ölçüde artmış olması, bu-

laşma ve yayılma hızının fazla olmasıdır. Küreselleşmenin sonuçların-

dan kaynaklanan yüksek hareketlilik Çin’in Wuhan Kenti’nde hastalı-

ğın bir anda ortaya çıkmasıyla dünyada birçok ülkeye yayılmasına se-

bep olmuştur (Turan ve Çelikyay, 2020). Gelişen sağlık programlarıyla 

önceki salgın hastalıklara çözüm bulunsa da yeni koronavirüsün bu ka-

dar hızlı yayılması ve aşı faaliyetlerinin uzun sürmesi tahrip gücünün 

artışına neden olmaktadır (İnce, 2020). Uluslar arası insan hareketlili-

ğinin yoğun olduğu günümüzde meydana gelen COVID-19 salgınının 

yayılması hızlı şekilde gerçekleşmiştir (İnce, 2020). İnsan hareketliliği 

ve göçmen nüfusuyla COVID-19’ un yayılımı arasında doğrudan bir 

bağlantı bulunmaktadır (Sirkeci, Özerim ve Bilecen, 2020). 

1. COVID-19 Nedir? 

Koronavirüsler (COV) ağır solunum yetmezliği SARS (Şiddetli Akut 

Solunum Yetmezliği), MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu) 

gibi ciddi ve çeşitli hastalıklara sebep olan büyük bir virüs ailesidir. 

Günümüze kadar genellikle Koronavirüs’lerin alt tipleri kişilerde soğuk 

algınlığına sebep olmaktayken 2019’ un Aralık ayında Çin’in Wuhan 

kentinde yeni koronavirüsün kişilerde hastalık yaptığı belirlenmiş ve 

hastalık COVID-19 olarak adlandırılmıştır (Til, 2020).COVID-19 sal-

gınına neden olan etken, pozitif polariteli, zarflı tek zincirli bir RNA 

virüsüdür (Çobanoğlu, 2020). 
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Virüs ilk olarak Wuhan kentindeki hayvan pazarı ve deniz ürünlerinde 

belirlenmiş; daha sonra kişiden kişiye yayılarak Çin’in diğer şehirlerine 

ve ardından diğer ülkelere yayılmıştır (Aydın ve Doğan, 2020). Çok 

küçük boyuta sahip olan koronavirüsler öksürme-hapşırma esnasında 

ortaya saçılan damlacıklar havada asılı kalarak kişiler arasında yayıla-

bilmektedir (Karcıoğlu, 2020). Bu olgular epidemiyolojik bakımdan in-

celendiğinde kuluçka süresinin 2-14 gün sürdüğü gözlenmiştir. (Aygün 

ve Ünal, 2020). COVID-19’ un belirtileri; kuru öksürük, nefes darlığı 

ve yüksek ateş olarak sayılabilir. Ayrıca kas ağrısı, yorgunluk, baş ağ-

rısı, ishal ve hemoptizi görülebilmekte; vakaların klinik seyri ağır der-

cede solunum yetmezliğinden, ölüme kadar gidebilmektedir. Virüs, ge-

nellikle bağışıklık sistemi düşük olan yüksek yaş grubu bireylerde, böb-

rek yetmezliği, kanser vb. hastalığı olan bireylerde akciğer enfeksiyonu 

(pnömoni) gibi solunum rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir. Bir has-

talığın salgın olabilmesi için kişiler arasında kolay, hızlı yayılması ve 

tüm dünyayı tehdit eder ölçütte olması gerekir (Arslan ve Karagül, 

2020; Aydın Sayılan, Kulakaç ve Uzun, 2020). Koronavirüsün yayılma 

ve bulaşma hızı bu zamana kadar karşılaşılan diğer viral enfeksiyonlara 

göre daha hızlıdır (Ankaralı, Ankaralı ve Erarslan, 2020). 

Göçmenlerin COVID-19 salgınında karşı karşıya kaldığı tehditler; bu-

laş alma risklerinin artması, psiko-sosyal problemlerin ortaya çıkması 

veya derinleşmesi, yeterli bakıma erişim sağlamalarının zorlaşması, ge-

lir kayıplarına ilişkin risklerin artması olarak sıralanabilir (Sirkeci, Öze-

rim ve Bilecen, 2020). 
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, salgının yayılmasını azaltmak ya da dur-

durmak için sosyal ve halk sağlığı tedbirleri alınarak küresel seviyede 

bir mücadelenin yürütülmesi sağlanmalıdır (Türkmen ve Özsarı, 2020). 

2. Göç, Göçün Nedenleri ve Sonuçları  

Göç, insanlık tarihinin başından beri günümüze kadar var olan önemli 

bir kavramdır. Çeşitli tanımlamaları olan göç kavramı, sebep-sonuç iliş-

kilerini bünyesinde bulunduran, çeşitli sınıflardan oluşan insan hareket-

liliğiyle ifade edilmektedir (Doğan, 2016). Çok yönlü karaktere sahip-

tir. Toplumun kültürel, ekonomik ve toplumsal yapısıyla yakından iliş-

kilidir. Özellikle toplumların nüfusunun yapısı, nitel ve nicellik bakı-

mından önemli etkiye sahiptir (Es ve Ateş, 2004). Devletlerarası yer 

değiştirmek veya uluslararası bir sınırı geçmektir. Nedeni, yapısı ve sü-

resi ne olursa olsun kişilerin yer değiştirdiği nüfus hareketleridir (Gün-

doğdu, 2019). Kişilerin kendi çevrelerini bırakıp, hızlı ve ani bir çevre 

değişimine neden olan göç kavramı, kişileri ve toplumları fiziksel, kül-

türel ve sosyal olarak etkiler (Aydın, Şahin ve Akay, 2017). Göçle yeni 

bir ortama yerleşen birey, bir taraftan yeni ortama alışmaya, bu ortamda 

kendisine yer açmaya ve yerleşmeye çalışırken diğer taraftan yok ol-

mama, hayatta kalma, maddi manevi sahip olduklarını kaybetmeme 

gayreti içerisine girmektedir (Ekici ve Tuncel, 2015). 

Göçmen; Birleşmiş Milletler Cenevre sözleşmesinde milliyeti, ırkı, 

dini, siyasal düşünceleri ya da belirli bir sosyal topluluğa bağlılığı se-

bebi ile zulüme uğrayacağına dair korku yaşayarak ülkesinden ayrılan 
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bu yüzden geri dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişi olarak tanım-

lanmaktadır (Başterzi, 2017). 

Toplumun yapısında meydana gelen değişimin sonucu oluşan göç, top-

lumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel birçok etkiye ve sonuca yol aç-

maktadır (Sayın, Usanmaz ve Aslangiri, 2016). Farklı kültürlerden ge-

len kişilerin etkileşimi ile meydana gelen kültürel uyum problemlerinde 

beraberinde getirir. Göç ile din, dil, kültür, gelenek vb. gibi birbirinden 

farklı geçmişlere sahip kişiler aynı ortamda hayatını sürdürmek duru-

munda kalmaktadır. Göçmen olma, sosyal bağlantılarının zayıflama-

sına, ailenin parçalanmasına ve psikosoyal strese yol açmaktadır. Gö-

çün sonucunda yeni ortama uyum sağlama esnasında yaşanılan stres ki-

şilerde anksiyete ve depresyona neden olabilmektedir (Tuzcu ve Ba-

demli, 2014; Üstüner Top ve Yiğitbaş, 2021). Yaşamaya başladığı, 

içinde bulunduğu yeni ortam kendi yetiştiği kültüre benzemiyorsa daha 

fazla uyum problemi ile karşılaşır. Kişinin alıştığı çevreden uzaklaş-

ması kendini değersiz görme, yabancılaşma, yalnızlık, yakınlarının ek-

sikliği ve onları geride bırakma sonucu oluşan duyulan pişmanlık kişi-

leri derinden etkilemekte ve yoğun stres altında kalmalarına sebep ol-

maktadır. Sosyal ortamın eksikliği, göç edecekleri alanlar hakkında 

beklentilerinin fazla olması ve bu beklentilerin hayal kırıklığı ile sonuç-

lanması ruh sağlıklarına olumsuz etki etmesine sebep olmaktadır (Sol-

gun ve Durat, 2017). Göçmenlerin barınma, konut, yoksullukla müca-

dele, işsiz kalma, yoksulluk nedeniyle çocukların dilendirilmesi ve ça-

lıştırılması gibi sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. Göçmenlerin yetersiz 
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ve dengesiz beslenmeleri, sağlıksız şartlarda yaşıyor olmaları ciddi sağ-

lık problemleriyle karşılaşmalarına neden olmaktadır. Yoksulluk ve dil 

problemi nedeni ile kamu ve sağlık hizmetlerinden faydalanamama 

olumsuz göç sonuçları olarak ortaya çıkar (Aksu ve Sevil, 2010). 

Göç bazen iç çatışmalardan ve savaşlardan kaçışın, yaşamını kurtarma-

nın, daha güvenli bir yaşama doğru adım atmanın ismi olarak ifade edil-

mektedir. Ancak bu umutlarla yola çıkan insanların ve zorunlu toplum-

sal göçlerin karşısına yasaklar, engellemeler, ayrımcılıklar, dışlanma-

lar, damgalanmalar, riskler, belirsizlikler, tuzaklar, açlık ve daha birçok 

problemler çıkmaktadır (İnce, 2019). 

3. Göçmenlerin Sağlık Sorunları 

Göç etmekte olan kişiler için sağlığın tanımını ‘göç yapılan ortama ve 

kültüre uyumun sağlanması, hizmetlere rahat ulaşılabilmesi, günlük ya-

şam faaliyetlerini tek başına yerine getirebilmesi, kendi inançlarına 

göre yaşayabilmesi, yaşadığı ortamda mutlu hissetmesi, sosyal işlevsel-

liğin sağlanması ve fiziksel bir kaybının olmaması olarak ifade edilebi-

lir. Fiziksel, kültürel ve sosyal olarak bireyleri ve toplumu etkileyen 

göç, sağlık üzerinde önemli etkiye sahiptir (Arabacı, Hasgül ve Serpen, 

2016). Göçmenlerin sağlık problemleri farklı sebeplerle açıklanabilir. 

İlhan, göçmenlerin sağlık problemlerini kısa ve uzun dönemli sağlık 

problemleri ile göç edilen alanda karşılaşılan problemler olarak üçe 

ayırmaktadır. Kısa dönemli sağlık problemleri ilk süreçte karşılaşılan 

sağlık problemlerinden oluşmakta ve bu süreçte en hızlı destek veril-

mesi gerekir. Zehirlenmeler, boğulmalar, yaralanmalar gibi sorunlar 
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kısa dönemli sağlık problemlerinin örneklerindendir. Uzun dönemli 

sağlık problemleri; genel olarak göçün yapıldığı zamanda teşhisi koyu-

lamayan ve sonradan ortaya çıkan problemlerdir. Yetersiz bakımdan 

kaynaklı gelişme ve büyüme yetersizliği, iyot eksikliği ve anne ölümleri 

uzun dönemli problemlerin başlıcalarıdır. Üçüncü sağlık problemi ise 

göç edilen alanlarda karşılaşılan sorunlardır. Bunlar, çevresel sorunlar, 

bulaşıcı hastalıklar gibi farklılık gösteren ve göçmenlerin gittikleri böl-

gelerde bazı hastalıkların değişiklik veya artış göstermesi üzerinde et-

kilidir (Arslan ve Çakı, 2019) 

Göçmenlerin sağlığını tehdit eden olumsuz sağlık koşulları ve bulaşıcı 

hastalıklar problemlerin başında gelmektedir (İnce, 2019). Savaşlar ve 

bunun sonucunda oluşan göçlerde enfeksiyon hastalıklarının etkili şe-

kilde önlenmesi, kontrolü ve tedavi edilmesi göç edenlerle birlikte göç 

alan ülkedeki insanlar için halk sağlığı yönünden ciddi bir problemdir. 

Çatışma ve savaş alanlarında aşılama çalışmalarının azalması, yerinden 

edilmiş kişilerin duyarlılığı, sanitasyon ve su sağlama şartlarındaki 

olumsuzluklar, kalabalık ortam, sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler 

bulaşıcı hastalıklar bakımından tehlikelerin gerçekleşeceği söylenebilir 

(Saraçoğlu, 2019). Özellikle rutin aşıları tamamlanmamış bireylerde 

hem göç edenler hem de yerel halk için sağlık problemleri ve salgın 

hastalıklar açısından risklidir (Yavuz, 2015). 

2020 yılının Mart ayından itibaren ortaya çıkan salgın nedeniyle insan-

ların mesafe içinde olması, maske takma, el hijyeni, karantina uygula-

maları, ülkelerin sınırlarını kapatması ve şehirlerarası yolculukların kı-
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sıtlanması gibi önlemlere başvuruldu. Salgın savaşlarla, yerinden edil-

melerle, tahliyelerle, toplumların kendi topraklarından kovulmasıyla, 

doğanın tahribatı ve çevrenin kirliliğiyle birçok problemlerin ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur (Bozok ve Bozok, 2020). 

Göç edenler salgın hastalıklarla sıklıkla karşılaşmakta ve tedavilerinin 

etkin şekilde, zamanında sağlanmaması durumunda ölüme kadar ilerle-

yebilir (Gümüş ve Bilgili, 2015). Salgınlar sadece kişilerin fiziksel sağ-

lığını değil, bulaş alsın ya da almasın tüm toplumun ruh sağlığını ve 

refahını da etkilemektedir. Bu salgın karşısında kişilerde tipik travma 

belirtileri olan şaşkınlık, şok ve inkar gibi tepkiler oluşması beklenmek-

tedir (Aşkın, Bozkurt ve Zeybek, 2019). Genel olarak göç edenlerin 

karşılaştıkları sağlık sorunları şu başlıklar altında toplanabilir: 

• Kızamık, ishal, solunum yolu enfeksiyonları, sıtma vb. bulaşıcı 

hastalıklar 

• Hepatit, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıkları 

• AIDS/HIV dahil cinsel temasla bulaşan enfeksiyonlar 

• Cinsel istismar 

• Riskli gebelikler, istenmeyen gebelikler 

• Doğum komplikasyonları, düşükler 

• Kronik hastalıklar ve komplikasyonları 

• Çocuklarda karşılaşılan büyüme ve gelişme gerilikleri 

• Diş sağlığı problemleri 

• Anemi ve beslenme bozuklukları 
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• Posttravmatik stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, psikosoma-

tik şikayetler, uyku bozuklukları (Doğan ve Atay, 2016). 

Olumsuz yaşam şartları göçmenler için bir yandan yeni hastalıkların 

oluşmasına zemin hazırlarken diğer yandan da var olan hastalıkların 

iyileşme sürecinin olumsuz etki etmesine neden olur. Tüm acil olay-

larda olduğu gibi göç eden bireylerde de solunum, kalp, diyabet, tansi-

yon hastalıkları ve erken doğum sayısında artışlar görülür. Kalp hasta-

lıklarında artışların olmasının nedeni acil olaylar sonrası oluşan stres ve 

fiziksel aktivitelerdir. Diyabet ve solunum hastalıklarındaki artışlar ise 

göç sırasında hastaların ve hastalıkların yeterince takiplerinin yapılma-

ması ve gerekli ilaçlara erişim sağlanamaması ile ilgilidir. Acil olaylara 

bağlı olarak oluşan stres erken doğum oranının artışını tetikler (Yavuz, 

2015). Özellikle göçmen kadınlarda en çok rastlanılan üreme sağlığı 

problemleri, salgın hastalıklar, aile planlaması ve doğum öncesi bakım 

hizmetlerinden faydalanamama, evlerde meydana gelen doğumların 

fazla olması, kendiliğinden olan düşükler, düzenli olmayan adet kana-

maları, kısa aralıklarla ve çok sayıda olan gebeliklerdir (Aydoğan ve 

Metintaş, 2017). 

Göçmenler en savunmasız gruba dahil edilebilir, azınlık grubun üyeleri 

içinde ihmal edilebilir hatta zulüme uğrayabilir; başka bir alana yabancı 

olarak gidenlerin kendilerini korumak dahilinde bilgi ve baş etme stra-

tejileri bulunmamaktadır (Çakmak, Ocaktan ve Akdur, 2018). Göç eden 

kişiler göç esnası ve sonrasında birden çok sağlık problemi ile karşılaş-

makta, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri, teşhis, tedavi fırsatları, ulu-
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sal ve uluslararası danışmanlık ve ilaç temini konusunda ciddi problem-

ler yaşamaktadır. Göç edilen yerlerde sağlık hizmetlerindeki insan gü-

cünün ve sağlık kuruluşlarının yetersiz düzeyde olması, göç edenlerin 

ekonomik durumlarının yeterli olmaması, ulaşım, dil engeli olması, ye-

tersiz gıda alımı, sosyal ve psikolojik stres göçmen sağlığına kötü etki 

eden faktörler arasında yer alır (Kara ve Nazik, 2018). Savaş, iç çatışma 

ve afetler nedeniyle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin göç ettikleri yer-

lerde konteynır, çadır gibi alanlarda yaşamaları, alt yapı ve su kaynak-

larının yetersizliği nedeniyle ayrıca kalabalık ortamın da sebep olduğu 

çeşitli hijyen kurallarının dikkat edilmemesine yol açmaktadır. Hijyen 

kurallarına uyulmaması halinde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çık-

masına zemin hazırlar (Nur ve Taşan, 2018). 

Çoğu göçmenler ulusal sağlık hizmetlerinin dışında bırakılmaktadır. Bu 

ise onların erken tanı ve tedavi hizmetlerinden etkili bir şekilde fayda-

lanmalarını, sağlık hizmetlerine ulaşmalarını engellemekte ve salgın-

dan etkilenme olasılığını artırmaktadır.(Tanrıverdi, Gürsoy ve Kaymak, 

2020). Bazı kayıtsız göçmenlerin kayıt işlemlerinin yapılmamış olması 

sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını engellemiştir. Ayrıca bu kaydı 

olmayan göçmenlerin sağlık problemleri olmasına karşın hastaneye 

başvuru yapmaları halinde polise bildirilecekleri korkusu hastanelere 

geç başvuru yapmalarına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra sağlık sigor-

tası olmayan kişiden ücretlendirmenin fazla olması sağlık hizmetlerine 

erişim sağlamalarını imkansız hale getirmektedir. Salgın sürecinde 

COVID-19 dışında sağlık problemleri yaşayan mülteci ve göçmenler 

sigortadan yararlanamadıkları için bazı hastalıkların kontrolünde zorluk 
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yaşamakta ve pandemi esnasında daha riskli bir hal ile karşılaşmak zo-

runda kalmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinden faydalanırken çoğu hasta-

nede iletişim sorunu yaşanması, tercüman eksikliğinin olması, kişinin 

kendi sağlık problemlerini anlatabilmelerini, tanı ve tedavinin anlaşıl-

masını zorlaştırmaktadır. Ayrıca COVID-19 testi pozitif çıkan mülteci 

ve göçmene ulaşım sağlandığında dil engeli sebebiyle tanı, tedavi ve 

uyulması gerekenler net bir şekilde açıklanamamaktadır. Aynı zamanda 

göçmenler mevcut hastalıklarını ya da hastalık belirtilerini aktarama-

maktadırlar (Mardin, 2020). Örneğin dil problemi sebebiyle doktora 

muayene edilirken aileden ya da tanıdık birinin gelmesi ve tercüme ede-

rek yardım etmesi çok yararlı olmakla birlikte problemlerde oluştura-

bilmektedir. Öncelikli olarak tıp jargonunun ve tıbbi terimlerin doğru 

anlaşılamaması ve doğru şekilde tercüme edilememesi problem yarata-

bilmektedir. Bunun yanı sıra utanma, çekinme gibi durumlardan ötürü 

hastalık belirtileri tam olarak aktarılamamaktadır (Tuzcu ve Ilgaz, 

2015). Sağlık hizmetleri açısından diğer boyut, sağlık görevlilerinin 

göçmenlere yönelik tutumlarıdır. Sağlık çalışanları ve hekimlerin du-

yarsızlığı, ilgisizliği hatta bazı sağlık görevlilerinin göçmenlere karşı 

olumsuz tavırları söz konusudur. Sağlık görevlilerinin olumsuz yakla-

şımları sebebiyle hizmetin daha az sağlandığı ya da hiç sağlanamadığı 

da belirtilmiştir (Etiler ve Lordoğlu, 2010). Bunun yanında, kamp alan-

larında yaşayan göçmenler için sosyal mesafe önlemlerini almak im-

kansız hale gelebilmekte, göçmenlerin sosyo-ekonomik şartları da sal-

gına karşı alınması gereken kişisel önlemleri olumsuz etkilemektedir 

(Kara, 2020). Bu durum halk sağlığı yönünden tehdit unsur olarak gö-

rülmektedir.  
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Halk sağlığı yönünden olağanüstü olayların etkisini azaltmak için, bu 

olayların öncesi ve sonrası eldeki verilerin epidemiyolojik değerlendir-

melerinin yapılması son derece önemlidir (Işık ve ark., 2012). Göçmen 

ve Mülteciler için Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelerin halk sağlığını ko-

rumaya yönelik yeni koronavirüs hastalığına karşı hazırlıklı olma, kon-

tol geçici rehberini hazırlama ve önlemeye dair katkı sağlamayı hedef-

lemiştir (Tanrıverdi, Gürsoy ve Kaymak, 2020). DSÖ’ göre salgın has-

talıkların yayılmasının önüne geçmek için öncelikli olarak aşılama ve 

sonrasında da belirlenen hastalıklara yönelik tarama yapılmalıdır (Ay-

doğan ve Metintaş, 2017). Salgın döneminde virüsün yayılımını azalt-

mak ve sağlık kuruluşları üzerindeki etkisini en aza indirgemek için 

tedbirler alınmalı, enfeksiyonlara bağlı mortalite ve morbidite azaltıl-

malıdır (Keskin, 2020). Özellikle su kaynaklarının azlığı, kıtlık, savaş, 

bilinçli olmayan toplumlar ve göçmenlerin fazla bulunduğu yerlerde 

aşılama çalışmalarını artırarak risk en az düzeye indirilmelidir (Taşkın 

ve Özkoçak, 2020). Ayrıca göç alan ülkeler için salgın hastalıkların ya-

yılımının önlenmesine dair genel enfeksiyon kontrol tedbirlerinin ödün-

süz uygulanmasını (yeterli tuvalet alt yapısı, temiz su, el hijyeni ve gü-

venli gıda) barınma alanlarının havalandırılmasının yeterli olması, bu-

laşıcı hastalıklarının taranmasını, uygun aşılamaların yapılmasını, göç 

edenlerin sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, salgın hastalıkların teş-

his ve tedavisi için ücretsiz erişim olanaklarının sağlanmasını önermek-

tedir (Balkan, 2016).  
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DSÖ göçmenler ve mültecilerle ilgili salgında uyulması gereken ilkeleri 

şu şekilde belirtir; 

• Göçmen, mülteci ve sığınmacıların en yüksek sağlık standartla-

rından faydalanma hakkı vardır. 

• Bütün ülkeler topraklarındaki insanlar için sağlık haklarını geliş-

tirmek ve korumakla yükümlüdür. Bu durum göçmen ve mülteci-

lerin test, tanı, korunma, sevk ve tedavi hizmetlerine erişim sağ-

lamasını da kapsamaktadır. 

• Göçmen, mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetleri alanında ay-

rımcılıktan korunma hakkı ve erişim hakları vardır. 

• Göçmen, mülteci ve sığınmacılar için sağlık sistemleri; kapsayıcı, 

insan odaklı, toplumsal cinsiyete ve çocuğa duyarlı olmalıdır. 

• Mücadelede ‘bütün toplum’ ve ‘bütün ülke’ yaklaşımı ve ortak-

lığı esas alınmalıdır. 

• Mültecilerin ‘sosyal olarak katılımı ve dahil edilmesi’ gerekir. 

• İş yerlerinde eşit muamele hakları vardır (Özvarış, 2020). 

Göçmenlerin çoğunluklu olarak bulunduğu alanlarda sağlık hizmetle-

rine ulaşımın sağlanması, bu hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi ve 

dil engelinin aşılması konusunda toplum sağlığı merkezine bağlı göç-

men sağlığı merkezleri kurulmalıdır (Arslan ve Çakı, 2019). Göçmen-

lerin ve mültecilerin sağlık hizmetlerinin ve düzeylerinin iyileştirilme-

sine yönelik temel öneriler şunlardır; 
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• Anemi, malnutrisyon, kronik hastalıkların ve toplum sağlığı yö-

nünden önemli hastalıkların taranıp, ücretsiz tedaviye erişiminin 

sağlanması, 

• Bağışıklama, üreme, ve ruh sağlığı hizmetlerinin ulaşılabilir ve 

ücretsiz olması, 

• Damgalama ve ayrımcılığın önlenerek, insan onuru ve haklarına 

yakışır muamele yapılması, 

• Sağlık görevlilerinin bu insanların özel gereksinimleri ve uygun 

yaklaşım hakkında eğitim alması, 

• Dil engeline yönelik çözümler getirilmesi, 

• Riskli gruplara öncelik verilip, sürekli izleme ve değerlendirme-

lerin yapılarak, yürütülen hizmetlerin sürdürülebilir şekilde ol-

ması sağlanmalıdır (Beşer ve Kerman, 2017). 

Göç etmekte olan kişilerin sağlık koşullarının geliştirilmesinde sağlık 

hizmetlerine ve görev alan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmek-

tedir. Bu amaçla hemşireler; 

Göçmen kişileri öncelikli grup olarak kabul etmeli, kişilerin kültürünü 

tanımalı, kültürlerini yansıtan sağlığa yönelik davranışlarının neler ol-

duğunu ve bunların sebeplerini bilerek, hemşirelik bakım planı uygula-

malıdır. 

Göçmenlere dair belirlenen problemler doğrultusunda kişiler doğru 

kaynaklara yönlendirilmeli ve kişilerin karşılaştıkları problemlerle et-
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kili şekilde baş etmeleri için becerilerinin geliştirilmesine destek olun-

malıdır. Kişilerin sağlıklarına direkt etki eden sosyal ve ekonomik de-

ğişkenler değerlendirilmelidir. 

Kadınların doğurganlıkla ilgili problemlerini çözmeye yönelik eğitim 

verilerek, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için destek sağlan-

malıdır. Göçten etkilenen çocuklara ve ailelere psikolojik destek, sosyal 

yönlendirme açısından rehberlik edilmelidir. Bu kişilerin ruhsal ve psi-

kososyal problemleriyle ilgili farkındalık sağlama ve etkin baş etme ka-

pasiteleri geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti sağlamalıdır. 

Göçmen kişilere bulaşıcı ve kronik hastalıklar hakkında eğitim vermeli, 

gerekli gözlemleri yapmalıdır. 

Davranış, giyim, beslenme, dil konusunda uyum sağlamalarını destek-

lemelidir. Göçmenlerin etrafındaki diğer bireylerle iletişim içinde ol-

maları ve peşin hükümlerinin en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 

Yaşadıkları ortam ve konutlar değerlendirilerek daha sağlıklı hale geti-

rilmelidir. Hemşireler göçmenlerin sağlık haklarını korumak aynı za-

manda sosyal haklarının da savunuculuğunu yapmalı, bu konulara dair 

söz sahibi olmalıdır (Gümüş ve Bilgili, 2015). 

Günümüzde giderek artan göç hareketliliği çeşitli sebepler ve amaçlarla 

gündeme girmiştir. Bu amaçla meydana gelen göç hareketlerinin eko-

nomik, kültürel, sosyal ve politik yönden ele alınması gerekliliği ortaya 

konulmuştur. Göç alan ve göç veren ülkeler de göç yönetimi ele alına-



COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II | 345 

 

rak iyi şekilde yönetimi sağlanmalıdır. Uluslar arası göç hareketlili-

ğinde göçmen politikalarına yönelik düzenlemeler sağlıklı bir şekilde 

yürütülmeli, kamu güvenliği sağlanmalı, büyüme ve kalkınma gelişti-

rilmeli ve en önemlisi topluma entegre edilmesi gerekmektedir (Günay, 

Atılgan ve Serin, 2017). Göçün toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu 

olumsuz durumlarla mücadele göçün yarattığı problemlerin ortadan 

kalkması için oldukça önemlidir. Göç hareketliliğinin yoğun yaşandığı 

alanlarda güçlü bir sağlık hizmeti ağı kurulması, bu hizmetlerin diğer 

sosyal hizmetlerle desteklenmesi gerekir. Kitlesel ve büyük göç gerek-

tiren hallerde göçmenlerin sağlık problemlerinin çözümüne yönelik 

tüm ülkelerin işbirliği ve yardımı zorunlu hale gelebilmektedir. Duru-

mun tek bir ülkenin problemi gibi görülmemesi, işbirliğinin sağlanması 

önemlidir (Tuzcu ve Bademli, 2014). İnsanların sağlık problemlerini 

çözmeyi amaçlayan tüm toplumlar, yeteri düzeyde sağlık hizmeti sağ-

layarak, bunu tüm kişilere eşit biçimde sunmak için çeşitli tedbirler 

alınmalıdır (Afacan ve Avcı, 2020). Afetler öncesi hazırlık aşamasında 

ilk olarak epidemiyolojik verilerin toplanması gerekir. Bu aşamada has-

talıkların prevelans, insidans ve mortalite oranları bilinmeksizin salgı-

nın oluşup oluşmadığı söylenemez. Salgın hastalıklardaki ani artışların 

tespit edilmesi bu hastalıkları önlemede en önemli adımdır. Başlangıçta 

hızlı bir şekilde değerlendirmeler yapılarak, raporlama sistemleri geliş-

tirilmelidir (Yağcı, 2007). 
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GİRİŞ 

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19)’nda evde bakım/yaşam; 

hastaneye yatarak tedavinin mümkün olmadığı veya güvensiz olduğu 

(örneğin, sağlık hizmetlerine olan talebi karşılamak için kapasite 

yetersiz olduğunda) durumlarda doğrulanmış veya şüphelenilen 

COVID-19 olan yetişkin veya çocuk hastaların ev ortamında tedavi ve 

izolasyonunun sürdürülmesi sürecidir (Macgregor ve Hrynick, 2020). 

COVID-19 tanılı veya şüpheli hastaların güvenli ve uygun evde bakım 

ve temaslarının yönetimi; semptomların değerlendirilmesi ile 

enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü açısından çok önemlidir. Bu 

bölümde; COVID-19 hastalarının evde bakımına karar verirken 

nelerin değerlendirileceği (hastasının klinik değerlendirmesi, ev 

ortamı ve hanehalkının değerlendirilmesi, COVID-19 olan bir 

hastanın evde klinik gelişiminin izlenmesi), evde bakım sağlayan 

sağlık çalışanları için öneriler (enfeksiyon önleme ve kontrol 

önlemleri, hafif veya orta COVID-19 hastalarının evde bakımında 

yapılan klinik değerlendirmeler, COVID-19 hastalarının evde 

izolasyonlarının sonlandırılması, temaslı kişilerin yönetimi), evde 

bakım sağlayan bakıcılar için enfeksiyon önleme ve kontrol önerileri 

ve COVID-19 hastalarının evde bakımında atık yönetimi anlatılacaktır 

(Macgregor ve Hrynick, 2020; CDC, 2020). 
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1. COVID-19 Hastalarına Evde Bakma Kararının Verilmesi 

Enfekte bir kişinin hastane veya tıbbi tedavi uygulanan sağlık 

kuruluşları dışında yani evde bakımı, virüsü evdeki diğer insanlara 

bulaştırma riskini artırmaktadır. Bununla birlikte, COVID-19'a neden 

olan SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin izolasyonu, virüsün enfeksiyon 

bulaş zincirlerinin kırılmasına önemli katkı sağlamaktadır (CDC, 

2020; CDC, 2020a). Evde enfekte bir kişinin izole edilip 

edilmeyeceğine ve bakımına ilişkin kararın verilmesi aşağıdaki üç 

faktöre bağlıdır:  

1) COVID-19 hastasının klinik değerlendirmesi 

2) Ev ortamının değerlendirilmesi 

3) Evde COVID-19 olan bir hastanın klinik gelişiminin izlenmesi 

(WHO, 2020; CDC, 2020a). 

1.1. COVID-19 Hastasının Klinik Değerlendirmesi 

Bir COVID-19 hastasını evde izole etme ve izleme kararı vaka 

bazında yapılmalıdır. Yani her vaka tek başına değerlendirilmelidir. 

Klinik değerlendirmeler şunları içermelidir: 

• Klinik durum 

• Destekleyici bakım için herhangi bir gereklilik 

• Ciddi hastalıklar için risk faktörleri [yaş (>60 yıl), sigara, 

obezite, kardiyovasküler hastalık, diabetes mellitus, kronik 
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akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı, immünosupresyon ve 

kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar] (WHO, 2020). 

Kötü bir prognoz için risk faktörleri olmadan semptomatik hasta (viral 

pnömoni veya hipoksi olmaksızın COVID-19’lu vaka) veya orta 

derece hastalığı [yetişkin veya adölesanda klinik pnömoni 

belirtilerinin (ateş, öksürük, dispne, hızlı nefes alma) bulunması ancak 

oda havasında SpO2≥ % 90 olmak üzere şiddetli pnömoni belirtisinin 

olmaması; çocukta ise şiddetli zatürre belirtisinin olmamasına rağmen 

öksürük veya nefes almada güçlükle beraber hızlı nefes alma ve / veya 

göğüste çekilme gibi şiddetli olmayan pnömoninin klinik belirtilerinin 

bulunması)] olan hastalar acil müdahale veya hastaneye yatış 

gerektirebilmektedir. Ancak hastaların aşağıdaki iki gereksinimi ev 

ortamında yerine getirmeleri halinde evde izolasyonları ve bakımları 

uygun olabilmektedir: 

1. Uygun enfeksiyon önleme ve kontrol yöntemlerinin uygulanması 

için gerekli koşulların yerine getirilmesi 

2. Eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından sağlık durumundaki 

herhangi bir bozulma belirtisi veya hastalığa ilişkin 

semptomların yakından izlenebilmesi (WHO, 2020; CDC, 

2020a). 

Bu iki gereklilik hamile ve doğum sonrası kadınlar dâhil hem yetişkin 

hem de çocuklar için geçerlidir. COVID-19’lu hastanın evde bakım 

sürecinde hem hastalar hem de bakım vericiler için yeterli sayıda 
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kişisel koruyucu ekipmanların tedariki yapılmalı ve uygun kişisel 

koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanmalıdır (WHO, 2018, 

WHO, 2020; CDC, 2020a). 

1.2. Ev Ortamının Değerlendirilmesi 

Eğitimli bir sağlık personeli (örneğin; hekim, hemşire) tarafından, 

COVID-19 hastasının izolasyonu ve bakımının sağlanacağı evin 

uygunluğu değerlendirilmelidir (CDC, 2020; WHO ve UNICEF, 

2020). Hastanın, bakıcısının ve diğer hane halkının evde bakım ve 

izolasyonunun sağlanmasında ihtiyaç duydukları her şeye sahip olup 

olmadıkları sorgulanmalıdır. Örneğin, izolasyon sırasında evde 

bulunan herkesin el ve solunum hijyeni malzemelerine, çevresel 

temizlik malzemelerine sahip olup olmadığı, evin içinde veya dışında 

hareket etmelerinde kısıtlama olup olmadığı ve bunlara uyma 

becerisine ihtiyaç duyup duymadığı değerlendirilmelidir. Ayrıca, 

evdeki herkesin alkol bazlı el losyonları ve temizlik ürünleriyle ilişkili 

yangın tehlikeleri ve bu maddelerin kazara yutulması gibi güvenlik 

endişelerini ele alma yetenekleri de değerlendirmede dikkate 

alınmalıdır (WHO ve UNICEF, 2020). 

Dezenfeksiyon ve hijyen kaynaklarının yanı sıra, su ve sanitasyona 

ulaşamama veya sınırlı erişim, bakıcılar ve hane halkı üyeleri için 

COVID-19 bulaş riskini artırmaktadır. Ulusal ve alt ulusal 

düzeylerdeki sağlık bakanlıkları ve sektörler arası ortaklar; ihtiyaç 

duyulan kaynakları belirlemek ve sağlamak için diğer ülkeler ile 

etkileşimde bulunmalı, destek sağlamak için toplum eğitimi ve sosyal 
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seferberlik faaliyetleri gibi risk iletişim stratejileri uygulamalıdır. 

Ayrıca, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerini sağlamak amacıyla 

olası çözümler için güncel rehberleri takip etmelidirler (CDC, 2020; 

WHO ve UNICEF, 2020). 

COVID-19’lu hastanın evde izolasyonu ve bakımı sürecinde çocuklar 

mümkün olduğunca bakıcılarının yanında kalmalı ve bu duruma 

bakıcı ve çocukla işbirliği yapılarak karar verilmelidir. Çocuklu 

aileleri aile içindeki potansiyel hastalıklara hazırlamak için, toplum 

koruma odakları (hemşire, hekim, diğer yardımcı sağlık 

profesyonelleri) ve COVID-19 vaka çalışanları, ailelerin birincil 

bakıcılarının hastalanması durumunda çocuklara nasıl bakacaklarını 

önceden planlamalarına ve kabul etmelerine yardımcı olmalıdır. Yaşlı, 

engelli veya altta yatan sağlık sorunları olan birinci basamak 

bakıcılarla yaşayan çocuklara öncelik verilmelidir (BCN, 2020; The 

Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, 2020, Fischer, 

Elliott ve Bertrand, 2019).  

Çocuklar veya diğer savunmasız kişiler ev ortamında bulunuyorsa ve 

hastadan ayrı tutulamıyorsa; sağlık çalışanı, hasta için varsa alternatif 

bir izolasyon yeri ayarlamayı teklif etmelidir (CCOUC, 2020). 

Eğer evde yeterli izolasyon sağlanamıyor ve enfeksiyon önleme ve 

kontrol önlemleri alınamıyorsa, hasta, bakıcı ve hane halkının onayı 

ile belirlenmiş ve donanımlı toplum tesislerinde (örneğin; oteller, 

stadyumlar veya spor salonları) veya bir sağlık tesisinde 

izolasyonlarının düzenlenmesi ve planlanması gerekmektedir 
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(Macgregor ve Hrynick, 2020; WHO, 2018; CCOUC, 2020; WHO, 

2020a; WHO, 2020b; CDC, 2021). 

1.2.1. Hane Halkını Değerlendirirken Dikkat Edilmesi 

Gereken Faktörler 

- COVID-19 hastasının yalnız yaşayıp yaşamadığı, yalnız 

yaşamıyorsa kimlerle yaşadığı ve her iki durumda da hangi 

destek ağlarına sahip olduğu, 

- COVID-19 hastası ve hanehalkı üyelerinin yaşadıkları evin evde 

bakım önerilerinin uygulanabilirliği açısından yeterliliği, pratik 

olarak uygulanabilirliği ve alternatif seçeneklerin olup olmadığı, 

- Bütün hanehalkının ihtiyaçlarının belirlenmesinin yanında; 

engelli, yetişkin, yaşlı veya çocuklar için bakım sorumlulukları 

ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi,   

- Evde COVID-19 hastasını desteklemek için hanehalkından bir 

bakıcının belirlenmesinin mümkün olup olmadığı, 

- Hanehalkı üyelerinin evde COVID-19 enfeksiyonu ve bulaşını 

önleme konusundaki bilgi düzeyleri ile bilgi ihtiyaçlarının neler 

olduğu, hanehalkının gereken durumlarda COVID-19’lu kişinin 

bakımı ile ilgili ek destek veya bilgi arayabileceğini bilip 

bilmeme durumu,  

- COVID-19 hastası veya hanehalkı üyelerinin evde hastalıkla başa 

çıkabilmek için nelere ihtiyaç duyduğu, 
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- Bakıcının ve hane halkı üyelerinin hangi durumlarda tıbbi yardım 

çağıracağını bilme durumu ve çağırma imkanlarının olup 

olmadığı,  

- COVID-19 hastası ve hanehalkı üyelerinin hastalığın duygusal 

etki veya damgalanma korkusu ile başa çıkabilmesi için gerekli 

olan psikososyal destek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

- COVID-19 hastasının izole edilmesinin hanehalkı üzerindeki 

ekonomik etkisi,   

- COVID-19 olan kişinin bakımının nasıl sürdürüleceği, hangi 

sağlık tesisi ve hangi profesyonel sağlık personelinin sorumlu 

olacağı değerlendirilmeli ve evde bakım süreci planlanmalıdır 

(WHO, 2020c; CDC, 2020; CDC, 2020a). 

1.3. Evde COVID-19 Olan Bir Hastanın Klinik Gelişiminin 

İzlenmesi 

Hastanın evde yeterince izlenebildiğinden emin olunmalıdır. 

Mümkünse evde bakım sağlık çalışanları tarafından sağlanmalıdır. 

Evde bakım süresince hastanın semptomları tamamen ortadan 

kalkıncaya kadar bakıcı ile eğitimli sağlık çalışanları, halk sağlığı 

personeli veya her ikisi arasında iletişim kurulmalıdır. Hastaların ve 

bakıcıların evde izlenmesi, COVID-19 enfeksiyonu konusunda 

eğitimli sağlık çalışanları veya sosyal yardım ekipleri tarafından 

telefon veya e-posta yoluyla yapılabilmektedir (Macgregor ve 

Hrynick, 2020; WHO ve UNICEF, 2020). 
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2. Evde Bakım Sağlayan Sağlık Çalışanları için Tavsiyeler 

2.1. Sağlık Çalışanları için Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 
Önlemleri 

Sağlık çalışanları evde bakım yaparken aşağıdaki önlemleri almalıdır: 

• Hastaya bakarken ihtiyaç duydukları uygun kişisel koruyucu 

ekipmanı belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapmalı ve 

damlacık ve temas önlemleri için gerekli tavsiyeleri izlemelidir 

(WHO, 2018; WHO,2019; CDC, 2020), 

• Kirletici maddeleri ve kokuları kontrol etmek için hasta, bol 

miktarda taze ve temiz hava ile havalandırılan odalara 

yerleştirilmelidir (WHO, 2009), 

• Eğer hasta için güvenlik tehdidi oluşturmayacaksa pencereleri 

açarak doğal havalandırma yapılmalıdır, 

• Açık hava yüzdesini arttırmak amacıyla mekanik sistemler için, 

havalandırma ve iklimlendirme işlemlerinin ekonomizör modları 

kullanılmalı ve potansiyel olarak % 100'e kadar yükseltilmelidir 

(ASHRAE; 2020), 

• Eğer hasta evinde ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 

sistemleri kullanılıyorsa, bunlar düzenli olarak incelenmeli, 

bakımları yapılmalı ve temizlenmelidir. Havalandırma 

sistemlerinin kurulumunda, etkin bakımlarının yapılmasında ve 

güvenli ortamın sürekliliğinin sağlanmasında gerekli olan sıkı 

standart tedbirlere uyulmalıdır (ASHRAE; 2020). 
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• Hastanın başka bireyin bulunmadığı tek kişilik bir odada 

kalması sağlanamadığında mümkünse hava sirkülasyonu için 

fan kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer fan kullanımından 

kaçınılmazsa, pencereleri açarak dış hava değişimi artırılmalı ve 

bir kişiden diğerine doğrudan hava üflemesi en aza 

indirilmelidir (WHO, 2009; ASHRAE; 2020). 

• Herhangi bir ziyaret sırasında mevcut hanehalkı üyelerinin 

sayısı sınırlandırılmalı ve hanehalkı üyelerinden sağlık 

çalışanları ile aralarına en az bir metre mesafe koymaları 

istenmelidir.  

• Hastaya bakım verirken veya hastaya bir metreden daha yakın 

bir mesafede çalışırken hastadan tıbbi maske (düz, kıvrımlı veya 

bazıları kupa şeklinde olan cerrahi veya uygulama maskeleri) 

takması istenmelidir. 

• Tıbbi bir maskeyi tolere edemeyen bireylere sıkı bir solunum 

hijyeni uygulanmalıdır. Bu hastalar öksürürken veya hapşırırken 

tek kullanımlık mendil/peçete kullanmalı ve sonrasında bunları 

atarak el hijyenini sağlamalıdır. Ancak öksürme veya hapşırma 

sırasında mendil/peçete yoksa hastalar dirseklerini bükerek iç 

kısımlarını kullanmalıdır (WHO, 2018; WHO, 2020d). 

• Hasta veya yakın çevresi ile her türlü temastan sonra su ve 

sabunla veya alkol bazlı dezenfektanlarla en az 20 saniye el 

hijyeni gerçekleştirilmelidir (WHO ve WHO Patient Safety, 

2009). Sağlık çalışanları yanlarında veya yakınlarında alkol 

bazlı el dezenfektanı bulundurmalıdırlar.  
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• Elleri sabun ve suyla yıkadıktan sonra kurulamak için tek 

kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı, kağıt havlu yoksa temiz 

bez kullanarak sık sık değiştirilmelidir (World Health 

Organization ve WHO Patient Safety, 2009; WHO ve UNICEF, 

2020a). 

• Bakıcılara ve hanehalkı üyelerine, evin nasıl temizleneceği ve 

dezenfekte edileceği, temizlik malzemelerinin ve 

dezenfektanların güvenli ve doğru kullanımı ile depolanması 

hakkında talimatlar verilmelidir (WHO ve UNICEF, 2020a). 

• Standart enfeksiyon önlemlerine ve belirlenmiş protokollere 

göre bir hastanın bakımında kullanılan yeniden kullanılabilir 

ekipmanlar başka bir hastada kullanmadan önce temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir (WHO, 2004). 

• Evde hasta bakımı verdikten sonra tek kullanımlık kişisel 

koruyucu ekipmanlar çıkarılarak atılmalı ve evden çıkmadan el 

hijyeni yapılmalıdır. Yeniden kullanılabilir ekipmanlar ise 

temizlenerek dezenfekte edilmeli veya uygun protokollere göre 

dekontaminasyon için saklanmalıdır (WHO, 2004). 

• Tek kullanımlık kişisel koruyucu ekipmanlar yeniden 

kullanılmamalıdır (WHO,2020e). 

• Hastaya bakım sağlamaktan kaynaklanan enfekte atıklar, sağlam 

torbalara veya güvenlik kutularında uygun şekilde atılmalı, torba 

veya kutu tamamen kapatıldıktan sonra evden çıkarılmalıdır 

(WHO, 2019). 
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2.2. Hafif veya Orta COVID-19 Hastalarının Evde Bakımında 

Yapılan Klinik Değerlendirmeler 

2.2.1. Semptomatik Tedavi 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 hastalarının ateş ve ağrı gibi 

semptomları için antipiretik (üreticilerin talimatlarına göre) ilaç 

tedavisinin yanında yeterli beslenme ve uygun rehidrasyon 

tedavilerini almasını önermektedir (WHO, 2020, CDC, 2020a). 

DSÖ, hafif veya orta COVID-19 hastaları için antibiyotik 

profilaksisine veya tedavisine karşı tavsiyede bulunur. Bu tavsiye 

hafif veya orta derecede COVID-19'u olan hastalar için, klinik bir 

bakteriyel enfeksiyon şüphesi olmadıkça antibiyotik reçete 

edilmemesi şeklindedir (WHO, 2020, CDC, 2020a). 

Ateşe neden olan diğer endemik enfeksiyonların (influenza, sıtma, 

dang humması vb.) olduğu bölgelerde, ateşli hastalar tıbbi yardım 

almalı, bu endemik enfeksiyonlar için rutin protokollere göre 

solunum bulgularının varlığına bakılmaksızın test edilmeli ve 

semptomlar tedavi edilmelidir (WHO, 2020c; CDC, 2020a).  

2.2.2. Kronik Hastalıkları Olan Hastalar İçin İlaç Tedarik 
Yönetimi 

Bulaşıcı olmayan hastalıkları veya evde bakım alan diğer kronik 

hastalıkları olan COVID-19 hastaları yeterli (60-90 günlük tedarik 

yerine altı aylık ilaç) ilaç kaynağına sahip olmalıdır. Yaşlı hastaların 
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ise hayati önem arz eden önemli ilaçlarının en az iki haftalık tedarik 

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilaçların tekrar reçete edilmeleri 

halinde hızlı ve kolayca elde edilebilir olmasını sağlayan bir 

mekanizmanın kurulması gereklidir (WHO ve UNICEF, 2020). 

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). 

2.2.3. Kötüleşen Semptomların Düzenli Olarak İzlenmesi 

COVID-19 hastalarına ve bakıcılarına COVID-19’un 

komplikasyonları, komplikasyonların belirtileri/semptomları ve tıbbi 

müdahale gerektiren sağlık durumlarındakibir bozulmayı nasıl 

tanıyabilecekleri konusunda tavsiyede bulunulmalı ve hastalar bu 

belirtiler/semptomlar açısından sağlık personeli tarafından her gün 

düzenli olarak günde bir defa izlenmelidir. Bununla birlikte hastanın 

genel durumunda ilk klinik değerlendirmeye göre kötüleşme 

(sersemlik, nefes darlığı, göğüs ağrısı, dehidratasyon vb) yönünde bir 

değişiklik olursa acil bakıma yönlendirilmelidir (WHO, 2020). 

COVID-19 tanısı alan çocukların veya bebeklerin bakıcıları da acil 

müdahale ve değerlendirme gerektiren klinik bozulma 

belirtilerini/semptomlarını bilmelidir. Bakıcılar, çocukları “nefes 

almada güçlük, hızlı veya sığ nefes alma, yüz ve dudaklarda 

morarma, göğüs ağrısı veya göğüs basıncı, kafa karışıklığı, 

uyanamama, uyanıkken etkileşime girememe, sıvı içememe ve idrar 
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kaçırma” gibi belirtiler açısından izlemelidirler. Bakıcılar bebekleri 

ise; mırıldanma ve memeyi kavramada güçsüzlük gibi belirtiler 

yönünden takip etmelidir (WHO, 2020). 

Hafif veya orta derecede COVID-19’lu hastaların bazılarında 

başlangıçta herhangi bir belirti olmadan “sessiz hipoksi” adı verilen 

oksijen saturasyon düşüklüğü görülebilmektedir. Sessiz hipoksilerin 

erken tespit edilebilmesi için evde bakım alan hastaların bakıcıları 

tarafından pulse oksimetre ile oksijen saturasyonlarının sık sık 

izlenmesi gerekmektedir. Güvenli ve invaziv olmayan bir yöntem 

olan pulse oksimetre, hastaların nabzını ve kandaki oksijen 

doygunluğunu değerlendirmek için kullanılmaktadır. Evde pulse 

oksimetre ile hastaların değerlendirilmesi ile klinik belirti ve bulgu 

göstermeden veya semptomlar kötüleşmeden oksijen tedavisine 

ihtiyacı olan veya hastaneye yatışı gereken hastaların tespiti 

yapabilmektedir (Jouffroy, Jost ve Prunet, 2020; Shah ve diğerleri, 

2020). 

2.2.4. Evde Palyatif Bakım 

Palyatif bakım, sadece yaşam sonu bakım ile sınırlı değildir. Palyatif 

bakım, yaşamı tehdit eden ciddi hastalığa sahip kişilerde (yetişkinlerin 

ve pediatrik hastalar) oluşabilecek semptomları önlemek veya 

rahatlatmak, hastalıklarıyla ilişkili sorunlarla karşı karşıya kalan hasta 

ve ailelerinin yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik çok yönlü, 

entegre bir yaklaşımdır. COVID-19 hastalarına evde bakım veren tüm 

sağlık çalışanları, dispne veya diğer semptomların giderilmesi dahil 
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temel palyatif bakım ve bu tür bir bakım gerektiğinde sosyal destek 

sunabilmelidir (Morison ve Meier, 2004; WHO, 2020). Hastaların 

evde hem palyatif bakım ile ilgili müdahalelere hem de ilaç, kişisel 

koruyucu ekipman, insan kaynakları ve sosyal desteğe erişiminin 

sağlanması konusunda sağlık personeli çaba gösterilmelidir (WHO, 

2020c). 

2.3. COVID-19 Hastalarının Evde İzolasyonlarının 

Sonlandırılması 

Ciddi veya kritik semptomları klinik olarak iyileşmiş COVID-19 

hastaları hastaneden taburcu edilerekevde bakılmaya devam 

edilebilir. Ancak, evde bakılan hastalar artık bulaşıcı olmayana kadar 

izole edilmelidir (WHO, 2018; The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action, 2020):  

• Asemptomatik olup COVID-19 testi pozitif çıkan hastalar, testi 

pozitif çıktığı andan itibaren 10 gün sonra,  

• Evde bakım alan veya hastaneden taburcu edilen COVID-19 

hastaları semptomların başlangıcından sonra en az 10 gün 

(CDC, 2021; WHO, 2020; WHO, 2020f) ve semptomların 

kaybolmasından (ateşsiz ve solunum semptomları olmaksızın) 

sonra üç gün daha izole edilmelidir (Tablo 1) (WHO, 2020; 

WHO, 2020f). 

Ayrıca, sağlık çalışanları, izolasyon süresi boyunca COVID-19'lu 

bireylerin bakıcılarıyla iletişim kurmanın yolunu mutlaka bulmalıdır. 
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2.4. Temaslı Kişilerin Yönetimi 

Temaslı kişi, olası veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasının 

semptomlarının başlamasından önceki iki gün ve sonraki 14 gün 

boyunca aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişidir:  

1. COVID-19 tanılı veya şüpheli bir vaka ile en az 15 dakika 

boyunca bir metreden yakın mesafede yüz yüze temas, 

2. COVID-19 tanılı veya şüpheli bir vaka ile doğrudan fiziksel 

temas, 

3. COVID-19 tanılı veya şüpheli bir hastaya önerilen kişisel 

koruyucu ekipmanları kullanmadan doğrudan bakım. 

Temaslı kişiler evde karantinada kalmalı ve enfekte kişi ile olası 

temasın son gününden itibaren 14 gün sağlıkları izlenmelidir (WHO, 

2020b; CDC, 2021).  
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ŞEKİL 1. Komplike Olmayan Hasta veya Hafif-Orta Pnömonide COVID-19 Evde 

Takip Algoritması (T.C Sağlık Bakanlığı, 2020) 

-Ateş, öksürük, boğaz 
ağrısı, baş ağrısı, 
kas/eklem ağrıları, karın 
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-Oral alımda ve 
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bozukluk 

Ağır Pnömoni 
Hastanede takip ve 

tedavi COVID-19 

yatan hasta 

algoritması uygulanır. 
 

Evet  Evet  

Hayır  

Hidroksiklorokin (2*200 mg tablet 5 gün) VE/VEYA 

Favipravir (2*1600 mg yükleme ve 2*600 mg idame 5 gün) 

TEMASLI İNCELEME BAŞLAT 

 

Örnek Al VAKA TEMASLISI 10 gün izolasyon 
ve  

evde takip 

Semptom var Semptom yok 

Semptom  

Gelişti 

Hastayı Değerlendir 

Komplike Olmayan Hasta 

veya Hafif-Orta Pnömoni 
Ağır 

Pnömoni 
COVID-19 Evde 

Takip Algoritması 
 COVID-19 Yatan 

Hasta Algoritması 
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3. Evde Bakım Sağlayan Bakıcılar için Enfeksiyon Önleme ve 

Kontrol Önerileri 

Bakıcılar, hane halkı üyeleri ve COVID-19 tanılı veya şüphesi olan 

bireyler, eğitimli sağlık çalışanlarından destek almalıdırlar. Bakıcılar 

ve hane halkı üyeleri, evde COVID-19’lu hasta bakımına ilişkin sağlık 

çalışanlarının enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri ile aşağıdaki ek 

tavsiyelere nasıl uyulacağı konusunda eğitimli bir sağlık çalışanından 

rehberlik almalıdırlar: 

• Hastanın ev etrafındaki hareketleri sınırlandırılmalı ve hasta ile 

paylaşılan alan en aza indirilmelidir. Ayrıca, ortak alanların 

(örneğin, mutfak, banyo) iyi havalandırılması sağlanmalıdır 

(WHO, 2018; WHO, 2009; CDC, 2020a). 

• Hanehalkı üyeleri, hastanın bulunduğu odaya girmekten 

kaçınmalıdır. Eğer bu mümkün değil ise hasta ile aralarına en az 

bir metrelik mesafe koymaları gerekmektedir (örneğin, aynı 

odada uyumak zorunda olanların ayrı yatakta uyumaları gibi) 

(WHO, 2018). Ancak, bu durumun emziren anneler için göz ardı 

edileceği bildirilmektedir. COVID-19 enfeksiyonunun solunum 

yolu ile bulaşması nedeniyle anneler bebeklerini emzirmeye 

devam ettiği sürece anne bebekle temas etmeden önce ve 

ettikten sonra el hijyeni uygulamalı ve mutlaka cerrahi maske 

takmalıdır (WHO, 2018; WHO, 2020c; CDC, 2020a). 
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• Bakıcı sayısı sınırlanmalıdır. Bakıcı olarak, sağlık durumu iyi ve 

altta yatan herhangi bir kronik hastalığı olmayan bir kişi bakıcı 

olarak belirlenmelidir (WHO, 2018; WHO, 2020). 

• Hasta tamamen iyileşip COVID-19’a ilişkin belirti, bulgu ve 

semptom göstermeyene ve hasta izolasyondan çıkana kadar 

ziyaretçilerin eve girmesine izin verilmemelidir. 

• DSÖ’nün önerisine göre; bakıcılar, yemek hazırlamadan önce ve 

hazırladıktan sonra, yemekten önce, tuvaleti kullandıktan sonra 

ve eller kirli göründüğünde mutlaka el hijyeni yapmalıdır (WHO 

ve WHO Patient Safety, 2009). El hijyeninde eğer eller gözle 

görülür şekilde kirli ise, daima su ve sabun; eller gözle görülür 

şekilde kirli değilse, alkol bazlı bir el losyonunun kullanılması 

önerilmektedir (WHO, 2018, WHO, 2020). 

• Hastanın izolasyon sürecinde sürekli olarak cerrahi maske 

takması sağlanmalıdır. Cerrahi maske günlük olarak veya 

ıslandığında ve kirlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeyi tolere 

edemeyen hastaların sıkı bir solunum hijyeni uygulamaları 

sağlanmalıdır. Öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık 

mendil/peçete kullanmalı, kullanım sonrası atmalı ve el hijyeni 

sağlamalıdırlar. Eğer mendil/peçete yoksa dirseklerini bükerek 

iç kısımlarını kullanmalıdırlar (WHO, 2018, WHO, 2020). 

• Eğer ağzı ve burnu kapatmak için cerrahi maske dışında 

malzemeler kullanılıyorsa, kullanımdan sonra uygun şekilde 

atılmalı veya temizlenmelidir. Örneğin, yıkanabilir bir mendil 

kullanılmışsa temizliği normal sabun veya deterjan ve su ile 

yapılmalıdır.  
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• Bakıcılar, hastayla aynı odadayken ağız ve burunlarını 

kapatacak şekildecerrahi/tıbbi bir maske takmalıdır. Kullanım 

sırasında maskelere dokunulmamalı veya dokundurtturulma-

malıdır. Maske salgılardan ıslanır veya kirlenirse, temiz ve kuru 

yeni bir maske ile değiştirilmelidir. Maske, kullanımdan hemen 

sonra maskenin ön tarafına dokunmadan uygun teknikle 

çıkarılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır (WHO, 2020, WHO, 

2020e). 

• Bakıcılar, hastanın vücut sıvıları ile özellikle ağız veya solunum 

sekresyonları ve dışkı ile doğrudan temasından kaçınmalıdırlar. 

Ağız veya solunumla ilgili bakım sağlarken, dışkı, idrar ve diğer 

atıklarla ilgili bir işlem yaparken tek kullanımlık eldivenler ve 

maske kullanmalıdır. Yine bakıcılar, maske ve eldivenleri 

takmadan önce, eldivenleri ve maskeyi çıkardıktan sonra el 

hijyeni sağlamalıdırlar (WHO, 2018). 

• Cerrahi/tıbbi maskeler veya tek kullanımlık eldivenler tekrar 

kullanılmamalıdır (WHO ve UNICEF, 2020a; WHO, 2020e). 

• Kirlenmiş yüzeyleri temizlerken vevücut sıvılarıyla kirlenmiş 

giysileri veya çamaşırları tutarken eldivenler ve koruyucu 

giysiler (örneğin; plastik önlükler) kullanılmalıdır. Kullanılan 

eldivenler tek kullanımlık olmalı, hatta mümkünse yanlarında 

yardımcı bir kişi bulunmalıdır (WHO ve UNICEF, 2020a). 

• Hastanın bakıldığı odada hasta etejerleri (başucu 

masaları/komidinleri), yatak çerçeveleri ve diğer yatak odası 

mobilyaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler günde en az bir kez 
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temizlenmeli ve hemen ardından dezenfekte edilmelidir. Yine 

banyo ve tuvalet gibi ortak kullanılan alanların tüm yüzeyleride 

günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekteedilmelidir. 

Normal ev sabunu veya deterjan ile temizlenen yüzeyler veyaev 

eşyaları, durulandıktan sonra % 0,1 (1000 miligram/litre’ye 

eşdeğer) sodyum hipoklorit içeren normal ev dezenfektanı ile 

silinmelidir (WHO ve UNICEF, 2020a). 

• Bakım verilen hasta için özel çamaşır ve yemek takımları 

kullanılmalıdır. Bu eşyaların atılmak yerine, su ve sabunla 

yıkanarak tekrar tekrar hastaya kullanılabileceği bildirilmektedir 

(The Alliance for Child Protection in Humanitarian, 2020). 

• Kirlenmiş çamaşırlar bir çamaşır torbasına yerleştirilmelidir. 

Kirli çamaşırlar sallanmamalı ve kirlenmiş malzemelerin cilt ve 

giysilerle temas etmesi önlenmelidir (WHO ve UNICEF, 

2020a). 

• Hastanın giysileri, yatak çarşafları, banyo ve el havluları normal 

çamaşır sabunu ve suyla temizlenmeli veya normal ev 

deterjanıyla 60–90°C'de (140–194 °F) makinede yıkanarak iyice 

kurutulmalıdır (WHO ve UNICEF, 2020a). 

• Tek kullanımlık olmayan eldivenler (yıkanabilir eldivenler) her 

kullanımdan sonra sabun ve su ile temizlenmeli ve % 

0.1sodyum hipoklorit solüsyonu ile dekontamine edilmelidir. 

Tek kullanımlık eldivenler (örneğin, nitril veya lateks) her 

kullanımdan sonra atılmalıdır. Eldivenleri giymeden önce ve 

çıkardıktan sonra mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır (WHO ve 

UNICEF, 2020a). 
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• Bakıcı, hastanın doğrudan temas ettiği diş fırçası, sigara, çatal 

bıçak takımı, tabak takımı, havlu, el bezleri veya yatak çarşafları 

gibi kontamine olmuş malzemelerine temas etmekten 

kaçınmalıdır (WHO, 2018). 

 

4. COVID-19 Hastalarının Evde Bakımında Atık Yönetimi 

COVID-19 hastasının evde klinik yönetimi ve takibi kadar evde 

bakım sürecinde oluşan atıkların yok edilmesi de önemlidir. COVID-

19 hastasının evde bakım sürecinde oluşan atıklar, atılmadan önce 

sağlam torbalara konulmalı ve belediye atık hizmetleri tarafından 

toplanmadan önce ve paketlenerek tamamen kapatılmalıdır. Ancak 

böyle bir hizmet yoksa atık gömülebilir. İnsan sağlığına ve çevreye 

zararlı olacağı için atıkların yakılarak imha edilmemesi önerilmektedir 

(WHO, 2018,  WHO ve UNICEF, 2020a). 

SONUÇ  

Sonuç olarak; evde bakımı yapılacak ve izolasyonu evde sürdürülecek 

COVID-19 hastalarının evde bakımına karar vermeden önce hastaların 

klinik durumu ve ev ortamları sağlık profesyonelleri tarafından 

değerlendirilmelidir. Evde bakım sağlayan sağlık çalışanları hastaların 

semptomlarına yönelik tedavilerini ve bakımlarını enfeksiyon önleme 

ve kontrol önlemlerine uygun olacak şekilde yapmalı, kronik hastalığı 

olan hastalar için ilaç tedarikini yapabilmeli, evde palyatif bakım 

uygulayabilmeli, kötüleşen semptomları düzenli olarak izleyebilmeli 

ve bütün bu konularda bakıcıları eğitmelidir. Ayrıca, sağlık çalışanları 
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evde COVID-19 temaslı kişilerin yönetimini etkin bir şekilde 

yapabilmeli ve hastaların semptomlarına yönelik ev izolasyonlarını 

yönetebilmelidirler. 

Bu sonuçlar çerçevesinde; sağlık çalışanlarının COVID-19 ve evde 

bakım/yaşamla ilgili güncel ulusal ve uluslararası rehberler ile 

algoritmaları takip etmeleri önerilmektedir. 
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GİRİŞ  

COVID-19 virüsü, koronavirüs ailesinden bir RNA virüsü olup 

hayvanları ve insanları enfekte ederek solunum, gastrointestinal, 

kardiyolojik ve nörolojik hastalıklara neden olmaktadır (Li ve ark., 

2020). 

Hastalık Çin’in diğer bölgelerine ve dünyadaki ülkelere hızla yayıldı. 

30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi 

olarak ilan edildi (Velavan, 2020; Dhama ve ark., 2020; WHO, 2020). 

COVID-19 da klinik gidiş bazen belirtisiz olmakla birlikte en sık 

görülen belirtiler ateş, öksürük, kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, ishal 

ve hemoptizi olarak karşımıza çıkmaktadır (Huang ve ark., 2020). 

Pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen ölümlere neden olan salgınlarda 

toplumu, sosyoekonomik ve ruhsal yönden etkilenmektedir (Kang ve 

ark., 2020).  

Özellikle bulaşıcı hastalıklarda, hastalıkla ilişkilendirilen bir bağlantı 

sebebiyle insanlar stigmaya maruz kalır. Gerçekçi olmayan ya da 

gerçeğin çarpıtıldığı bilgilerle insanlar damgalanır bazen de 

toplumdan soyutlanır. Daha önceden stigmaya maruz kalan gruplar ise 

salgın dönemlerinde de damgalamaya maruz kalabilir. Bu gruplar; 

beyaz ırktan olmayan bireyler, yaşlı bireyler, mülteci olanlar,  eğitim 

ve sosyoekonomik seviyesi düşük olanlar vb. (WHO, UNICEF, IFFR, 

2020). 
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Damgalama Kavramı 

Stigma, farklı özelliklere sahip belirli bir grup insana karşı bir 

onaylamama tutumudur (Than ve ark., 2019). 

Ayrımcılık, damgalayıcı tutumlara sahip bir grup insan, dışlama ve 

ötekileştirme yoluyla başka bir grup insanı haklarından mahrum 

bıraktığında ortaya çıkar (Eksteen ve ark., 2017).  

Damgalama, olumsuz özelliklere sahip olduğuna inanılan etiketlenmiş 

kişilerin “bizden” farklı olarak değerlendirmeyi ve onları ayırmayı 

içerir ve damgalanmış insanlara yönelik olumsuz duygusal tepkiler, 

ayrımcılık ve statü kaybıyla sonuçlanır (Perlıck ve ark., 2007). 

Stigma, olumsuz ayrımcılığa, düşük benlik saygısı, yalnızlık ve 

umutsuzluğa neden olarak psikolojik yükün artmasına ve bireylerin 

psikiyatri hizmetlerinden yararlanamamasına neden olabilmektedir 

(Sewilam ve ark., 2015).   

Damgalanma birçok zihinsel aşama sonucunda ortaya çıkan bir 

süreçtir ve bu süreç şöyle özetlenebilir (Taşkın, 2007). 

Etiketleme 

Damgalama süreci genel olarak bir hastalık tanısı ya da etiketinin 

alınması ile başlamaktadır. Bu etiket, genellikle toplumun ortak 

görüşü olan stereotipleri yansıtmaktadır (Taşkın, 2007). 
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Önyargılar 

Önyargı bir tutumu ifade etmektedir. Allport önyargının üç bileşenini 

şu şekilde ifade etmiştir (Hogg ve Vaughan, 2007) 

 1. Bilişsel- tutum nesnesi hakkında olan inançlar,  

 2. Duygusal-tutum nesnesi ve onun sahip olduğu nitelik hakkında 

güçlü duygular olması,    

 3. Bilişsel tutum nesnesine karşı belli bir biçimde davranma 

niyetidir (Hogg ve Vaughan, 2007). 

Duygusal Reaksiyonlar 

Önyargılar sonucunda hastalığa sahip bireylere karşı oluşan duygular 

genellikle korku ve öfke gibi duygulardır. Korku duyulmasının en 

önemli nedeni hastaların tehlikeli kişiler olduğu algısıdır. Öfke 

duyulmasının temelinde ise daha çok ruhsal hastalığı olan bireylerin 

saldırgan, agresif kişiler olarak nitelendirilmeleri yatmaktadır. 

(Çuhadar, 2011). 

Stereotip Tehdidi  

Hasta bir kişi dendiğinde bireyler öncelikle bu stereotipler eşliğinde 

durumu kavramsallaştırıp bireylere karşı korku duyabilirler. 

Toplumdaki “ruhsal olarak hasta kişi” stereotipi de “tehlikeli” ve “ne 

yapacağı belli olamayan” stereotipidir (Çuhadar, 2011). 
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Ayrımcılık 

Ayrımcılık uzak olmak isteme, ruhsal hastalığı olan bireylerin 

engellenmesi ve toplumdan soyutlanması gibi bir çok durumu 

kapsamaktadır Stereotipiler ve önyargılar sonucunda değerlendirilen 

bilişsel ve duygusal yanıtlar davranışa yansımaktadır. Ruhsal hastalığa 

sahip bireyler toplumsal yaşamda birçok duruma maruz kalmakta ve 

damgalanarak toplum dışına itilmektedirler. (Taşkın, 2007) 

Sosyal Mesafe  

Sosyal mesafe, toplumda bireyler arası ilişkilerde ruhsal hastalığa 

sahip bireylerin topluma ne oranda katıldığını ifade etmektedir. 

Toplumdaki bireylerin ruhsal hastalığı olan bireylerle 

yakınlaşamamaları, ruhsal hastalığa sahip birey ve diğerleri arasında 

kaynaşma durumunun olmaması sosyal mesafe kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Arkar, 1991).  

COVID-19 Süreci ve Damgalama 

 COVID-19 salgınının başladığı ilk günlerden bu yana Asyalılara, 

özellikle Çinlilere yönelen ayrımcı ve damgalayıcı söylem ve 

davranışlar günden güne yaygınlaşmıştır. Çinlilerle birlikte 

damgalanan gruplar arasında yaşlılar, yolculuk yapanlar, sağlık 

çalışanları,  COVID-19’a yakalanan bireyler ve yakınları yer 

almaktadır (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet 

Çalışma Birimi, 2020). 
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COVID-19 virüsünün yayılmasıyla birlikte bazı ırkların hastalığa 

yakalanıp yakalanmayacağına dair damgalayıcı ve asılsız söylemler, 

hurafeler ve gerçekdışı bilgiler yayın kuruluşları ve sosyal medya 

aracılığıyla hızla tüm dünyaya yayılarak insanların bazılarının bu 

bilgilere inanmasına neden olmuştur.  COVID-19 enfeksiyonun ortaya 

çıkışına dair bazı komplo teorileri de bazı ülkeleri hedef göstererek 

stigmaya sebep olmuştur (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma 

ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

Tüm dünyada COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasından itibaren 

stigmaya neden olabilecek söylemler oluşmuş ve hızla yayılarak 

artmıştır. COVID-19 salgını bütün dünyada bilgiye aşırı miktarlarda 

bilgi yayılması yani ‘bilgi salgını’nın (infodemi) oluştuğu bir süreçte 

ortaya çıkmıştır (Naeem ve Bhatti, 2020). 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Haziran 2020 

de yaptığı açıklamada bütün dünyada etnik köken, din ve dil açısından 

azınlık grupların COVID- 19’dan daha çok etkilendiğini ve bu 

gruplarda ölüm oranlarının daha yüksek oranda olduğunu rapor 

etmiştir (UNHRC, 2020). 

COVID-19 salgını sürecinde salgının yayılmasının engellenmesi 

amacıyla yapılan karantina, kısıtlamalar sonucunda insanların fiziksel 

ve ruhsal sağlıkları olumsuz etkilenmiştir. Uygulanan kısıtlamalar 

sonucunda bir çok iş yeri kapanmış ve insanlar işsiz kalmıştır. Yaşana 

durumlara paralel olarak bireylerin sosyoekonomik seviyeleri düşmüş 

ve yoksulluk artmıştır. Yoksulluğa bağlı olarak da bazı ailelerde 
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kadına ve çocuğa yönelik şiddet artmıştır (Türkiye Psikiyatri Derneği 

Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

Sosyoekonomik düzeyi düşük olan toplumlarda hijyen malzemelerine 

ve kişisel koruyucu ekipmanlara ulaşım kısıtlı olabilmektedir. Ayrıca 

bu toplumlarda sağlıklı gıda ve kaliteli eğitime ulaşmak da oldukça 

zordur. Bazı ülkelerde ise toplu alanlarda yaşam, kişisel mesafenin 

korunamadığı durumlar ya da yapılan yolculuklar hastalığın 

yayılımını artırmakta ve tedaviye ulaşımı engellemektedir (Türkiye 

Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

Ayrıca bazı kaynakların adil olmayan bir şekilde bölüşülmesine ek 

olarak hastalık yayılmakta bu durumlar damgalayıcı söylemlerle ve 

yanlış bilgilerle birleşmektedir; ‘Çinliler bütün dünyayı ele geçirmek 

amacıyla laboratuvarda virüs ürettiler ve dünyadaki yaşlı nüfusu yok 

edecekler’, ‘Araplar çok pis, ellerini bile yıkamaktan acizlerdir, bu 

sebeple mültecilerin yaşamını sürdürdüğü alanlara girmemek lazım’, 

‘Halkımız çok cahil, toplu taşımayı kullananlar bir maskeyi bile doğru 

dürüst takamaz’, ‘Bu virüs tüm dünyadaki yaşlıları azaltmak amacıyla 

üretilmiş olabilir’ gibi… (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma 

ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

COVID-19 Döneminde En Çok Damgalanan Gruplar 

Yaşlılar, 65 yaş üzeri bireylerin çoğu kronik bir hastalığa sahip 

olduğundan dolayı COVID-19 hastalığını daha ağır yaşamaktadır. 

Yaşlı bireyler yeterince koruyucu önlem almamakla ve kurallara 
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uymamakla suçlanmıştır (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma 

ve Afet Çalışma Birimi, 2020 ). 

Ayrıca yaşlı bireyler kendilerinin ve toplumun sağlıklarını riske 

atmakla da suçlanmıştır. Yaşlılara yönelik bazı söylemlerle birlikte 

yaşlılara yönelik damgalayıcı tutumlar artarak devam 

etmiştir.‘Yaşlılar maske bile takmayı beceremiyorlar ve bundan dolayı 

virüs yayılıyor’ gibi söylemler yaşlılarda stigma yaşanmasına sebep 

olmuştur (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma 

Birimi, 2020). 

Çin, Avrupa Ülkeleri; COVID-19 ilk kez 2019’un Aralık ayında 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. 

Öncelikle Çin’in şehirlerinde daha sonra dünyadaki diğer ülkelerde 

virüs ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştır.  Antarktika hariç tüm 

kıtalarda hızla artan vakalar bildirilmiş ve vaka sayıları Çin’dekini 

aşarak devam etmiştir (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve 

Afet Çalışma Birimi, 2020; Devrim ve ark., 2020). 

Pandeminin ilk günlerinde Çin’de yaşayan hatta tüm Asya 

ülkelerindeki kişilerden virüs yaydığı iddiasıyla uzak durulmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca yurtdışı bağlantısı olanlar ya da yabancılar 

COVID-19 enfeksiyonuna sahip olma riski nedeniyle hedef alınmış ve 

damgalamaya maruz kalmıştır. İtalya ise salgının Çin’den sonra 

salgının merkezi olan ülke olması nedeniyle sonraki hedefte yer 

almıştır (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma 

Birimi, 2020; Devrim ve ark., 2020). 
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İlkbaharda salgının merkezi Avrupa iken giderek Kuzey ve Güney 

Amerika’da salgın hızla yayılmıştır. Daha sonra stigmaya maruz kalan 

ülke sıralamasına Amerika da eklenmiştir (Türkiye Psikiyatri Derneği 

Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020; Devrim ve ark., 2020). 

Mülteciler; Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı gibi bir çok mülteci tüm 

dünyaya yayılmış ve bir çok zorlukla karşı karşıya gelmiştir ve hala da 

gelmeye devam etmektedir. Karşılaştıkları sorunların başında 

barınma, yoksulluk, işsizlik, sağlık güvencelerinin olmaması 

dolayısıyla sağlık hizmetlerine ulaşamama, toplumdan soyutlanma 

gibi sorunlar gelmektedir. Özellikle de salgın sırasında mültecilerin 

yaşadıkları bu sorunlar katlanarak artmış ve tüm toplumlarda 

mülteciler stigmaya maruz kalan gruplar arasında yer almıştır. 

Yaşadıkları bu damgalamayla birlikte sağlık hizmetlerine erişimleri 

daha da zorlaşmakta ve bu durum bir sosyolojik problem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve 

Afet Çalışma Birimi, 2020; Devrim ve ark., 2020). 

Gerek devleti yönetenler gerekse diğer kurum görevlileri her fırsatta 

mültecileri hedef göstermekte ve mültecilere karşı nefret söylemlerine 

devam etmektedir. Bu yapılan nefret söylemleri toplumda ve dünyada 

mültecilere karşı stigma oluşmasına neden olmaktadır (Vertovec, 

2020) 

Yurtdışından Dönenler; Ülkeye pandeminin yoğun olarak yaşandığı 

ülkelerden dönen kişiler stigmaya maruz kalmış ve toplumdan 

soyutlanmıştır. Yurtdışından dönenlere karantina uygulaması yapılsa 
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bile uygulanan stigma devam etmektedir. Ayrıca salgının ilk 

dönemlerinde Umre’den gelenler salgınının taşıyıcısı oldukları 

gerekçesiyle oldukça yoğun bir damgalamaya maruz kalmıştır 

(Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 

2020; Devrim ve ark., 2020). 

Umreden gelen kişiler karantinada kalsa bile toplum tarafından 

yapılan stigma devam etmektedir. Onların yaşadıkları zor durumlar ve 

yaşadıkları mağduriyetler göz ardı edilmiştir (Türkiye Psikiyatri 

Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020; Devrim ve 

ark., 2020). 

Sağlık Çalışanları; Hastalara en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için 

elinden geleni yapan sağlık çalışanları salgın sürecinde stigmaya 

maruz kalmıştır. Uzaktan sağlık çalışanlarına teşekkür eden onlara 

sevgi gösterisinde bulunan bireyler sağlık çalışanlarını alışverişte, 

apartmanda, asansörde gördüklerinde dışlamış ve aynı ortamı 

paylaşmak istememiş ve damgalayıcı tutumlar sergilemişlerdir 

(Baggchi, 2020)  

2020’nin mayıs ayında Dünya Tabipleri Birliği, bir çok kurum ve 

kuruluşla birlikte pandemi sürecinde Meksika’dan Hindistan’a sağlık 

personellerine karşı yapılan saldırılara karşı bir açıklama yapmıştır. 

Dünya Tabipleri Birliği tüm dünyada sağlık çalışanlarının COVID-19 

enfeksiyonunu bulaştırması endişesiyle insanlar tarafından stigmaya 

maruz kaldığını bildirmiştir (Baggchi, 2020). 
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 Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik sağlık çalışanlarının 

asansörleri kullanmaması gibi asansörde yapıştırılan notlar olsun, 

sağlık çalışanlarına ev yada apart gibi mekanların kiralanmaması gibi 

durumlar yaşanmaktadır. Bütün bu yaşanan durumlar sağlık 

çalışanlarında bir çok psikolojik probleme yol açabilmektedir. Bu 

psikolojik problemler arasında depresyon, kaygı bozukluğu ve 

tükenmişlik yer almaktadır. Pandemi sürecinde ağır iş yükü altında 

ezilen sağlık çalışanları bir de yaşanan bu problemlerle ve stigmayla 

mücadele etmek zorunda kalmaktadır (Ramaci ve ark., 2020) 

Hastalar, Hasta Yakınları, İyileşenler, COVID-19 enfeksiyonu 

olmadığı halde COVID-19 enfeksiyonuna bulgular gösteren kişiler de 

toplum tarafından stigmaya maruz kalmaktadır. 

COVID-19 enfeksiyonuna benzer semptomlar gösteren kişiler 

hastalık/hastalık şüphesi sebebiyle karantinada kalmış kişiler de 

damgalanmıştır ve hala da damgalanmaya devam etmektedir. Ayrıca 

kişiler COVID-19 enfeksiyonunu atlatmış ve iyileşmiş olsalar da 

toplum tarafından dışlanmaktadır (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal 

Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020; Ertem, 2020; devrim ve ark., 

2020). 

 COVID-19 enfeksiyonunu atlatan ve iyileşen kişiler iyileşseler bile 

cüzzamlı ya da vebalı gibi muamele görmekte tıpkı Orta Çağ’da 

şizofrenili bireylerin maruz kaldığı gibi damgalamaya ve ayrımcı 

söylemlere maruz kalmıştır ve kalmaya devam etmektedir (Türkiye 
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Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020; 

Ertem, 2020; Devrim ve ark., 2020). 

Yoksullar; Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyoekonomik 

düzeyi düşük kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı 

sınırlıdır. Sosyoekonomik düzeyi düşük bireyler kalabalık evlerde 

barınma, hijyen malzemelerine ulaşamama, koruyucu malzemeleri 

alamama gibi bir çok sorun yaşamaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak 

toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalma, kalabalık yerlerde 

alışveriş yapma ve çalışma gibi durumlar sebebiyle de enfeksiyona 

maruz kalma riskleri artmaktadır. Ve bu bireyler yaşadıkları durum 

nedeniyle ayrımcı söylemlere ve damgalayıcı tutumlara maruz 

kalmaktadır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonunu getirip iyileşseler bile 

damgalama devam etmektedir (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal 

Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020; Ertem, 2020; Devrim ve ark., 

2020). 

LGBTİ; Dünyada her koşulda en çok stigmaya maruz kalan gruplarda 

ilk sıralarda yer alan LGBTİ’li bireylere yönelik ayrımcı ve nefret 

dolu söylemler salgın döneminde de devam etmektedir  (BM İnsan 

Hakları Yüksek Komiserliği, 2020b). 

 LGBT’li bireyler pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine ulaşımda 

problemler yaşamaktadır. Sağlık hizmetlerine ulaşsalar bile 

kurumlarda bazen ayrımcı tutumlara maruz kaldıklarını beyan 

etmektedir (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 2020b). 
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Ayrıca LGBT’li bireyler iş bulma, toplumda var olma, barınma gibi 

konularda stigma yaşadıklarını ifade etmiştir. Pandemi sürecinde de 

aile içi ve ev içi şiddete maruz kalma oranlarının arttığını dile 

getirmiştir (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 2020b). 

Damgalamanın Bireye Etkisi 

Stigmanın en ağır etkilerinden birisi stigmaya maruz kalan kişilerin 

bulundukları topluma aidiyet duygularının yetersiz olması daha 

doğrusu aidiyet duygusunun toplum tarafından gelişmesine imkan 

verilmemesidir. Damgalamanın bireye etkileri şu şekilde görülebilir; 

• Yoğun kaygı, öfke, sosyal içe çekilme, ümitsizlik, yetersizlik 

gibi duygu ve düşünceler bireylerde ruhsal hastalıkların 

oluşmasına neden olabilir. 

• Toplumun ayrımcı tutum ve davranışına maruz kalan bireyler 

günden güne yalnızlaşır ve toplumdan izole olurlar. 

• Stigma yaşayan bireylerin büyük bir kısmı bu ayrımcı 

söylemleri kendisi de benimser ve en kötü durum olan 

içselleştirilmiş damgalamayı yaşar. 

• Umutsuzluk, güçsüzlük gibi duygular stigma yaşayan bireylerde 

bu yaşanan stigmayı hak ettiğini düşünüp topluma karşı yoğun 

öfke duyabilir. 

• Yaşanan bu yoğun öfke sonucunda toplumdaki bireylere zarar 

verme isteği duyabilir ya da zarar verebilir (Devrim ve ark., 

2020;Ertem, 2020). 
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COVID-19 Sürecinde Damgalama ile Mücadele 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19 enfesiyonunda yani pandemi 

sürecinde insanların yaşadığı stigmayı önlemek amacıyla insanların 

pandemi sürecinde kullandığı her kelimeye her ifadeye dikkat etmesi 

gerektiğini belirtmiştir (UNICEF, 2020).  

İnsanların pandemi sürecinde kullandıkları nefret dolu söylemler ve 

kullandıkları yanlış kelimeler bir çok insanın zarar görmesine neden 

olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu süreçte medyanın kullanılan 

yanlış ifadelerde yanlış kelimelerde çok önemli bir role sahip 

olduğunu belirtmektedir (UNICEF, 2020).  

COVID-19 enfeksiyonuyla ilgili olarak kullanılan her kelime çok 

önemli olduğu gibi bireylerde stigma yaşanmasına ve toplumdan 

soyutlanmasına neden olmaktadır (TPD, 2020; UNICEF, 2020).  

COVID-19 pozitif olan kişilere ayrımcı nefret dolu söylemler yerine 

daha az zarar verici daha aza rencide edici kelimeler kullanmak 

gerekmektedir (TPD, 2020; UNICEF, 2020). 

COVID-19 Sürecinde Damgalama ile Mücadelede Öneriler 

• COVID-19 salgının bir coğrafyasının olmadığı bilinmeli ve 

stigmaya neden olan söylemlerin kullanılmaması,  

• Pandemi ile ilgili bilgi verilirken ya da eğitim içeriği sunulurken 

belirli bir etnik grubun adının kullanılmaması,  

• Yayın organlarının stigma riski içeren yayınlar yapmaması, 
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• Bireylerin hızlı ve doğru bilgilere ulaşmasının sağlanması,  

• Stigmanın önlenmesi ve azaltılması için bağımsız kuruluşların 

oluşturulması ve desteklenmesi, 

• Stigma önlenmediği takdirde bireyler için gerekli psikososyal 

destek sağlanması,  

• Stigmaya maruz klan bireylerde stigmanın bireyi ne kadar 

etkilediğinin tespit edilmesi ve gerekli tedavilerin sağlanması 

önerilmektedir (Devrim ve ark., 2020;Ertem, 2020). 

COVID-19 Sürecinde Damgalama ile Mücadelede Sağlık 
Çalışanlarına Öneriler 

• Salgının ne şekilde yayıldığı hakkında doğru bilgilerin 

paylaşılması, 

• COVID-19’lu bireylerin ve olası teması olabilecek kişilerin 

mahremiyetlerine saygı duyulması ve gizliliklerinin mutlaka 

korunması, 

• Bireylerin korku ve kaygılarını artırmadan salgın hakkında 

farkındalık yaratılması, 

• Yayın organları ya da sosyal medyada paylaşılan görüntü veya 

videoların insanları damgalayıcı tutumda olmasından 

kaçınılması,  

• COVID-19 enfeksiyonunu herkesin yaşayabileceğinin 

unutulmaması ve bireylere anlatılması önerilmektedir (Devrim 

ve ark., 2020; Ertem, 2020). 
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SONUÇ  

Özellikle bulaşıcı hastalıklarda, hastalıkla ilişkilendirilen bir bağlantı 

sebebiyle insanlar stigmaya maruz kalır. Gerçekçi olmayan ya da 

gerçeğin çarpıtıldığı bilgilerle insanlar damgalanır bazen de 

toplumdan soyutlanır. Daha önceden stigmaya maruz kalan gruplar ise 

salgın dönemlerinde de damgalamaya maruz kalabilir. COVID-19 

salgını sürecinde salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla yapılan 

karantina, kısıtlamalar sonucunda insanların fiziksel ve ruhsal 

sağlıkları olumsuz etkilenmiştir. Uygulanan kısıtlamalar sonucunda 

bir çok iş yeri kapanmış ve insanlar işsiz kalmıştır. Yaşanan 

durumlara paralel olarak bireylerin sosyoekonomik seviyeleri düşmüş 

ve yoksulluk artmıştır. Yoksulluğa bağlı olarak da bazı ailelerde 

kadına ve çocuğa yönelik şiddet artmıştır. Stigmanın en ağır 

etkilerinden birisi stigmaya maruz kalan kişilerin bulundukları 

topluma aidiyet duygularının yetersiz olması daha doğrusu aidiyet 

duygusunun toplum tarafından gelişmesine imkan verilmemesidir. 

COVID-19 salgının bir coğrafyasının olmadığı bilinmeli ve stigmaya 

neden olan söylemlerin kullanılmaması ve pandemi ile ilgili bilgi 

verilirken ya da eğitim içeriği sunulurken belirli bir etnik grubun 

adının kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca yayın organlarının 

stigma riski içeren yayınlar yapmaması, bireylerin hızlı ve doğru 

bilgilere ulaşmasının sağlanması ve stigmanın önlenmesi ve 

azaltılması için bağımsız kuruluşların oluşturulması ve desteklenmesi 

önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum 

Sendromuna (MERS) sebep olan virüsler ile aynı gruba ait olan 

COVID-19 ilk olarak 2019 yılının Aralık ayının Çin’in Wuhan 

şehrinde başlamış ve Novel Coronavirus 2019-nCoV’ daha sonra 

SARS-CoV-2 olarak adlandırılmıştır (Velavan ve Meyer, 2020; 

Huang ve ark., 2020). 

 COVID-19’da en sık olarak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi grip 

benzeri belirtiler göstermektedir. Ayrıca kronik hastalığı olan 

bireylerde akut solunum yetmezliği sendromu, çoklu organ 

yetmezliğine neden olan bir hastalıktır (Rodriguez-Morales, 2020; 

Guo, 2020; Lake, 2020).  

Pandeminin yol açtığı; işsizlik, izolasyon, hastalığa yönelik anksiyete 

gibi durumlar sekonder psikiyatrik sorunlara yol açabileceği gibi 

primer bir psikiyatrik hastalıkta da alevlenmeye neden olabilir. Ayrıca 

ruhsal hastalığa sahip kişilerin hastalıklara oranlarının normal 

popülasyona göre daha çok olduğu bilinmekle birlikte pandemi 

durumlarında bu oranın daha da artacağı unutulmamalıdır (Okur ve 

Demirel, 2020; Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma 

Birimi, 2020). 

Adli Psikiyatri Kavramı  

Adli psikiyatri, psikiyatrinin alt dalları ve nöroloji alanları başta olmak 

üzere bireylerin gerçeği değerlendirme yetisini etkileyen ve konuları 
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yasal çerçevede ele alan ve değerlendiren bir yaklaşımdır. Adli 

psikiyatri yargılama sürecinde bireyin gereçği değerlendirme yetisi, 

bilirkişilik gibi konularda oluşan sorulara yanıt arar (Polat ve 

Hocaoğlu, 2020). Başka bir ifadeyle adli psikiyatri, hukuk ve 

psikiyatrinin ortak işlev gerçekleştirdiği bir kesişme noktasıdır 

(Sercan, 2018).

Türk Ceza Kanunu (TCK) 32. maddesinde bireyin işlediği bir suç var 

ise buna istinaden sorumlu tutulabilmesi için, suçu işlediği sırada 

olabilecek hukuki sorumlulukları algılayabilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca işlediği suçla ilgili olarak davranışlarını işleyeni bağladığı gibi, 

psikiyatrik açıdan değerlendirildiği andaki durumun sonucu ne kadar 

yönlendirme yeteneğinin tam olması gerektiği ifade edilmiştir 

(Savrun, 2011). Değerlendirmenin temelinde ruhsal hastalıkların 

ayırıcı psikometrik testlerle uzmanlar tarafından incelemeler yapılması 

önerilmektedir (Meran, 2007; Biçer ve Hancı, 1999). 

Adli Psikiyatri ve Hukuksal Çerçeve 

Medeni Hukukla İlgili Adli Psikiyatrik Konular 

Medeni Kanuna göre ruhsal hastalıkları bulunan bireylerin ya da ayırt 

etme gücünü yetersiz bulunduğu durumlardaki Medeni Kanunun 

13.maddesinde; “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl 

zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla 

uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan bireylerin 

temel haklarında sınırlamalar getirmiştir. Bu sınırlamalar evlenme 
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evlat edinme gibi konuları ele almaktadır (Türk Medeni Kanunu 

(TMK) 13.Madde, 2001). 

Akıl hastalığı olan bireylerin ayırt etme gücünün tartışmalı olduğu 

durumlarda hukukun vereceği adli yargılamada sağlıkla birlikte 

çalışması gerekir. Aynı kanunun 14. ve 15. maddelerinde ise ayırt 

etme gücü olmayan bireylerin fiil ehliyetlerinin bulunmadığı ve 

yaptığı fiillerin hukuki sonuçların olmadığına değinmektedir. (TMK 

14. ve 15. Madde, 2001) Medeni Kanun’un evlenmeyle ilgili bağlayıcı 

hükümleri; 125, 148,165. maddelerdir. 

Bu maddelere göre; 

“Ayırt edici gücü olmayan bireyler evlenemez (TMK 125 

madde, 2001).” 

“Evlenme esnasında geçici veya başka bir nedenle ayırt edici 

gücü olmayan eş, evlenmenin iptali için dava açabilir (TMK 148 

madde, 2001).” 

“Eşlerden biri ruhsal hastalığa sahip ise evlilik hayatı diğer eş 

için zor, dayanılmaz hale gelirse, var olan ruhsal hastalığın 

tedavi veya iyileşme imkanı bulunmadığı durumlar ruh sağlığı 

uzmanları tarafından saptanmak koşuluyla bu eş boşanma 

talebiyle dava açabilir (TMK 165. Madde, 2001).” 

 

 



408 | COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ II 
 

Ceza Hukuklu ile İlgili Adli Psikiyatrik Konular 

Çocuk ve Ergenlerde Ceza Sorumluluğu 

Çocukların ceza sorumluluklarının tespit edilmesi, çocuk adalet 

sisteminin en önemli konularındandır (Uluğtekin, 2009). 

Ülkemizde çocukların ceza sorumluğunun başlangıç yaşı 12 olarak 

belirlenmiştir. 12 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşından küçük sağır 

ve dilsiz olan çocuklar ceza sorumluğuna sahip değildir (TCK 31. ve 

33. Madde, 2004).  

15 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olan 

çocuklar ceza sorumluluğuna sahiptir.  Ayrıca 18 yaşını doldurmuş 

bireylerin ve fakat 21 yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsiz 

bireylerin de ceza sorumluğu vardır. Ancak bu bireylerin yaş 

küçüklüğü veya sağır ve durumları sebebiyle cezalarında bir indirim 

ugulanır (TCK 31. ve 33. Madde, 2004).  

Fakat bu yaş grubundaki çocukların veya sağır ve dilsizlerin akıl 

hastalığı nedeniyle ceza sorumluluğunun bulunmadığı durumlarda 

ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan tam veya kısmi bir 

akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması ve/veya 

değerlendirilmesi gerekmektedir (TCK 32. Madde, 2004; 

Uluğtekin,2004). 
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Çocuklar 

Birey evlenmeyle veya yargısal erginlik kararı ile daha erken reşit olsa 

bile 18 yaşını doldurmamış her kişi çocuktur ve işlediği suçtan dolayı 

kanunlar önünde çocuk olarak değerlendirilmeye tabii tutulur. 5237 

sayılı TCK çocukları üç ayrı yaş grubu olarak belirlemiş ve 

değerlendirmiştir. Tüm değerlendirmelerde bireyin yaşı temel 

alınmıştır. Bireyin bir yaşında kabul edilmesi için doğumundan 

itibaren 365 veya 366 gün geçirmiş olması gereklidir. Buna istinaden 

bir bireyin 12 yaşında kabul edilebilmesi için de doğumundan itibaren 

12 yılın resmi takvime göre geçmiş olması gereklidir. (TCK, 2004). 

0-12 Yaş Grubu Çocuklar 

TCK madde 31/2’ye göre “Suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş 

ise 15 yaşını doldurmamış olan bireylerin işlediği suçun hukuki 

sonuçlarını algılayamaması veya yaptığı davranışları değerlendirme 

yetisinin yeteri düzeyde gelişmemiş olması durumunda ceza 

sorumluluğu yoktur” (Kahraman, 2012). 

15-18 Yaş Grubu Çocuklar 

5237 sayılı TCK’nın 31/2 maddesi uyarınca; “Suçu işlediği sırada 12 

yaşını doldurmuş bireylerin ve fakat 15 yaşını doldurmamış bireylerin 

ceza sorumluluğunun var olup olmadığının saptanması için 

değerlendirme yapılması gerekmektedir” (TCK’nın 31/2 madde, 

2004).  
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Sağır ve Dilsizler 

5237 sayılı TCK’nın 33. maddesinde sağır ve dilsizlik ceza 

sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan bir durum olarak 

sayılmıştır. Ancak sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu çocukların 

ceza sorumluluğu göz önüne alınarak düzenlenmiştir (Ulutürk, 2009; 

Özkan ve Hakeri 2009; Dönmezer, 2003). 

0 - 15 Yaş Grubu Sağır ve Dilsizler 

“Suç işlediği sırada 15 yaşından küçük olan sağır ve dilsiz 

bireylerin ceza sorumluluğu bulunmayıp bu bireyler için 12 

yaşını doldurmayan çocuklara ilişkin düzenleme içeren 

hükümleri uygulanacaktır (5237 TCK 31/1 madde, 2004; 

Ulutürk, 2009; Özkan ve Hakeri, 2009; Dönmezer, 2003). 

15- 18 Yaş Grubu Sağır ve Dilsizler 

Suç işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş sağır ve dilsiz bireylerin ceza 

sorumluluğunun olup olmadığı bu çocukların işledikleri düşünülen 

fiilin hukuki sonuçlarını kavrama ve anlama ve davranışlarını 

yönlendirme yeteneğinin var olup olmaması koşuluna bağlanmıştır 

(5237 TCK’nın 31/2 maddesi, 2004; Ulutürk, 2009; Özkan ve Hakeri, 

2009; Dönmezer, 2003). 

18 - 21 Yaş Grubu Sağır ve Dilsizler 

Suç işlendiği sırada 18 yaşını doldurmuş sağır ve dilsiz bireylerin ceza 

sorumluluğunun olduğu kabul edilmiştir. Ancak bu 18 yaşını 
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doldurmuş sağır ve dilsiz bireylerin içinde bulunduğu sağır ve dilsiz 

olma hali sebebiyle ceza sorumluluğu durumunun azaldığı kabul 

edilmiştir (5237 TCK 31/3 madde, 2004; Ulutürk, 2009; Özkan ve 

Hakeri, 2009; Dönmezer, 2003). 

Tam Akıl Hastalığı 

Türk Ceza Kanununun 46. maddesi tam akıl hastalığını şu şekilde 

düzenlemiş olup; birey suçu işlediği sırada şuur ve harekat serbestisini 

tamamen ortadan kaldıracak bir akıl hastalığına sahipse bireyin ceza 

sorumluluğu yoktur. 46.maddede iki kavram yer almış olup ilki, şuur 

ikincisi harekat serbestisidir. 

 Şuur uyanıklık, anlama bilinç anlamlarına gelmektedir. Şuur 

sayesinde insan olayların, durumların, mekanların farkında olur 

(Kufacı, 1989). 

Harekat serbestisi, bireyin kendi iradesi ile davranışlarına yön 

verebilmesi ve davranışlarını kontrol edebilmesidir. Tam akıl 

hastalığına sahip bireylerin hastalığın etkisi ile farkındalığı ortadan 

kalkmakta ve birey davranışlarına yön verememekte ve kontrol 

edememektedir. Bireyin tam akıl hastalığının bireyin şuurunu veya 

harekat serbestisini kaldıracak derecede olması ve tam akıl 

hastalığının suçun işlendiği zaman olması gerekmektedir (İnan, 2020). 
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Kısmi Akıl Hastalığı  

Türk Ceza Kanununun 47. Maddesine göre “Birey suçu işlediği zaman 

şuurunun veya harekat serbestisini önemli oranda azaltacak surette 

akıl hastalığına sahip olan kimsenin ceza sorumluluğu vardır fakat bu 

cezada maddede belirtilen oranlarda indirime gidilir” (Erman,1958) 

Türkiye’de Adli Psikiyatri Uygulamaları 

Türkiye’de adli psikiyatride çalışan hekimlerin iki temel hizmet alanı 

vardır: Bilirkişilik ve tedavi (Öncü ve Sercan, 2007). 

Adli psikiyatrik bilirkişilik, yargısal sorulara psikiyatrik cevap verme 

olarak tanımlanabilir. Adli psikiyatrinin konuları ise, ceza 

sorumluluğu, çalışma gücü yitiminin belirlenmesi, kişinin vesayet 

altına alınması, evlilik iptali gibi konulardır (Öncü ve Sercan, 2007). 

Psikiyatrik bilirkişilik uygulama alanında ceza sorumluluğunun 

saptanması önemli yer tutar. Ceza davalarında; sanığın ceza 

sorumluluğunun olup olmadığının saptanması; suçun manevi 

unsurunun oluşup oluşmadığı ve manevi unsur oluşmamışsa da kişinin 

böylelikle suçlanamayacağı temel hukuk ilkesine uyup uymadığının 

araştırılması anlamına gelir (Öncü ve Sercan, 2014). 

Adli psikiyatrinin bilirkişilik dışındaki diğer hizmet alanı tedavi 

basamağıdır (Öncü ve Sercan, 2014). Türk Ceza Kanunu’nun 32/1. 

maddesine göre ceza sorumluluğu kaldırılan hastalar Türk Ceza 

Kanunu’nun 57. maddesince tehlikelilikleri önemli oranda azalana 
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kadar yüksek güvenlikli bir kurumda koruma ve tedavi altına alınırlar 

(Öncü ve Sercan, 2007).  

Ülkemizde yüksek güvenlikli kurumların yeterli sayıda bulunmaması 

sebebiyle zorunlu koruma ve tedavi hizmetleri bölge psikiyatri 

hastaneleri kliniklerinde yürütülmektedir (Soysal, 2012). 

Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Adli Psikiyatri Uygulamaları 

“Tutuklu” ve “Hükümlü” hukuki terimlerdir. Tutuklama, bir ceza 

değil bir koruma tedbiridir, geçicidir. Tutuklu kişinin tutukluluğu 

süresince yargılaması devam eder, henüz hakkında bir karar 

verilmemiş ya da verilmiş olan karar kesinleşmemiştir. Mahkemece 

suç işlediği sabitleşen, hakkında mahkumiyet hükmü verilen ve bu 

karar kesinleşen kişi “hükümlü” adını alır. Yargılandığı mahkemece 

hakkında mahkumiyet hükmü verilmesinin ardından dosyası 

Yargıtay’da olup kararı henüz kesinleşmeyenlere ise “hükmen 

tutuklu-hüküm özlü” denilmektedir (Eren, 2012). 

Ceza sorumluluğunun belirlenmesi dışında tutuklu ve hükümlülere 

yönelik psikiyatrik bilirkişilik hizmetleri; hapis cezası infazının 

ertelenmesinin, rehabilitasyon bölümlerine geçişin, hücre cezasının 

infazının uygulanmasının ve Cumhurbaşkanlığı Affı’nın 

değerlendirilmesi olarak sınıflanabilir (Acar, 2013). Kanunun 16, 18, 

48. maddelerine ve T.C. Anayasası’nın 104. maddesine istinaden 

tutuklu ve hükümlüler hakkında adli bilirkişilik istenebilir (Ger ve 

Türkcan, 2014). 
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Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 16. 

Maddesinin 1 ve 3. fıkralarında infazı ertelemeyi gerektiren durumlar 

tanımlanmakta ve akıl hastalığı tespit edilen hükümlülerin iyileşinceye 

kadar yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına 

alınması hükmü getirilmektedir. Aynı kanunda tutukluların da 

hükümlülerle aynı haklara sahip olduğu tanımlanmıştır (Ger ve 

Türkcan, 2014). Aynı kanunun 18. maddesinde 1. fıkrada; hapsedilme 

ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal 

rahatsızlıkları bulunup da ruh sağlığı ve sinir hastalıkları 

hastanelerinde tutulmaları gerekli görülmeyerek infaz kurumlarına 

geri gönderilenlerin cezalarına Rehabilitasyon (R) tipi olarak 

tanımlanan cezaevlerinde devam edilir. Olgular bu rehabilitasyon 

ünitelerinde kalıp kalmama konusunda sağlık raporu düzenlenmesi 

amacıyla gönderilmektedir (Ger ve Türkcan, 2014; Alkan, 2005). 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 48.  

maddesi yine mahkumlara yönelik, psikiyatrik görüş sorulan bir 

madddedir. Bu maddede hücre cezasının infazını engelleyecek bir 

psikiyatrik rahatsızlık bulunması halinde iyileşene dek infazın 

erteleneceği, iyileşmeyecek nitelikte ise infazın geri bırakılacağı 

belirtilmektedir (Ger ve Türkcan, 2014).  

Mahkumlarla ilgili diğer bir yasa maddesi Cumhurbaşkanlığı Affı’dır 

ve Cumhurbaşkanı sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlılık gibi sebeplerle 

kişiyi affedebilir ve kişinin cezası azaltılabilir veya sonlandırılabilir 

(Ger ve Türkcan, 2014). 
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Tutuklu ve Hükümlülerde Psikiyatrik Bozukluklar 

Cezaevleri suç işlemiş kişilerin bulunduğu, zorlu yaşam koşullarının 

olduğu yerlerdir (Pompili ve ark., 2009). Dünya ortalama nüfusunun 

%0.1’i cezaevlerinde bulunmaktadır (Soysal, 2012). 

Cezaevlerindeki kadın/erkek oranı kabaca 1/10 olarak saptanmaktadır 

(Andersen, 2004). Literatürde, cezaevlerindeki mahkumların 

psikiyatrik durumlarını araştıran pek çok çalışma bulunmaktadır. 

Mahkumlarda psikiyatrik hastalığa sahip olma oranı genel topluma 

göre anlamlı olarak yüksek bulunmakta ayrıca psikiyatrik tanı 

dağılımları da genel toplumla karşılaştırıldığında farklılıklar 

göstermektedir (Fazel ve Danesh 2002; Fazel ve Seewald, 2012). 

Rastlanan en sık tanı antisosyal kişilik bozukluğu ve alkol ve/veya 

madde kullanım bozukluğu olmakla beraber şizofreni dahil pek çok 

ruhsal bozukluk mahkumlarda genel topluma göre daha sık görülür 

(Fazel ve Yu, 2011).  

Cezaevinde olmanın kendisi ciddi bir stres kaynağıdır. Bireyin rutin 

yaşamı ağır bir şekilde kesintiye uğrar; ailesinden, sosyal ortamından 

izole edilir ve yüksek kontrollü bir alanda yaşamak zorunda kalır 

(Pompili ve ark., 2009; Andersen, 2004; Harding ve Zimmermann, 

1989 ).  

Stresli yaşam olaylarının psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında 

ve psikopatolojik davranışa eğilimde rolü olduğu bilinmektedir. Bu 

bağlamda cezaevi yaşantısının zorlu koşulları da bireylerin başa çıkma 
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kapasitelerine bağlı olarak çeşitli psikiyatrik tablolara neden olabilir 

(Collins ve ark., 2012). 

Mahkumlarla yürütülen kapsamlı psikiyatrik morbidite prevelans 

çalışmaları son 25 yılda giderek artış göstermiştir. Halen psikiyatrik 

hastalığı olan mahkum sayıları giderek artmaktadır. Bunu 

cezaevindeki mahkum sayılarının artışı ile temellendirmek mümkünse 

de pek çok ülkede azalan yataklı psikiyatri servislerinin ve toplum 

temelli ruh sağlığı hizmetinin yetersizliğinin de bu duruma katkısı 

olabileceği düşünülmektedir (Pompili ve ark., 2009; Andersen, 2004). 

COVID-19 Sürecinde Adli Psikiyatri 

Pandemi sürecinde ülkemizde genellikle bütün hastanelerde COVI-19 

enfeksiyonu dışında çeşitli sebeplerle yatan hasta sayıları mümkün 

olduğunca en aza indirilmeye çalışılırken, boş yataklar COVID-19 

hastaları için hazır tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak kanun gereği 

zorunlu tedavi ve gözlem amacıyla gönderilen vakaların bulunduğu en 

problemli servislerin başında adli psikiyatri klinikleri gelmektedir 

(Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

Psikiyatri uzmanları adli vakalarda bilirkişilik, yatarak ya da ayaktan 

tedavi hizmetleri gibi hizmetler de vermektedir (Türkiye Psikiyatri 

Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

Pandemi sürecinde alınan tedbirlere baktığımızda, mahkemelerde 

duruşmalar ertelenmiş, cezaevlerine yapılan ziyaretlere yasaklar 
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getirilmiş, acil olmayan vakalar hariç giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır 

(Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

COVID-19 Salgınında Adli Psikiyatri Kliniklerinde Yapılması 

Gerekenler 

• Adli psikiyatri polikliniklerinde randevu sistemi ile 

çalışılmaktaysa ileri bir tarihe randevu verilmelidir (Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Mahkeme ya da hakim tarafından acil olduğu için gönderilmesi 

gerektiği belirtilen bireyler için randevu isteniyor ise pandemi 

ile mücadele kurallarına uygun olarak poliklinikte düzenleme 

yapılmalıdır (Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma 

Birimi, 2020). 

• Uygulanabilirse bireyler arası teması artıracak uygulamalardan 

uzak durulmalı, ve E-Nabız sistemi etkin kullanılmaldır 

(Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 

2020). 

• Bireyleri için ayaktan tıbbi incelemeleri gerekiyorsa münkün 

olduğunca ileri bir zamana randevuları verilmeli ve 

planlanmalıdır (Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri 

Çalışma Birimi, 2020). 

 • Ruhsal hastalığı nedeniyle acil tıbbi yatış düşünülen hastalar 

yatış öncesindeki muayenelerine göre pandemiye özgü 
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semptomları taşıyorlarsa COVID-19 polikliniğine sevk edilmeli 

ve uzman görüşü mutlaka alınmalıdır (Türkiye Psikiyatri 

Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• COVID-19 bakımından semptom göstermeyen hastalar tedbir 

amacıyla ilk 14 günü klinikte izole edilmeli ve takipleri 

yapılmalıdır. 

• Adli psikiyatri kliniklerinde yatan kişilerde olası vakalar izole 

edilmelidir. Gereken konsültasyonlar yapılmalı ve ilgili uzmanın 

önerisine göre bireylerin uygun tedaviyi almaları sağlanmalıdır 

(Royal Collage of Psychiatrists, 2021; Türkiye Psikiyatri 

Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Özellikle COVID pozitif olguları hastanelerin ayrı bölümlerinde 

yatırılmalı ve gerekli izolasyonları sağlanarak tedavileri 

yapılmalıdır. Bu süreç zarfında hastaların ruhsal 

değerlendirmeleri de mutlaka yapılmalıdır. (Türkiye Psikiyatri 

Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Hastanın izolasyonun uygulanmasında hastadan ya da 

vasilerinden veya birinci derecede akrabalarından 

bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. (Türkiye Psikiyatri Derneği 

Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Hastanın başka bir hastanede izolasyonun yapılması halinde ilgili 

savcılığa yazı ile bilgi verilmesi gereklidir (Türkiye Psikiyatri 

Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 
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• Kliniklerde görevli doktorlar, bütün hastaların kronik 

hastalıklarını gözden geçirmeli ve mortalite riski yöününden 

değerlendirmelidir (Royal Collage of Psychiatrists, 2021; 

Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 

2020). 

• Adli psikiyatri kinikleri mevcut yönünden değerlendirilmeli, 

koruma ve tedavisi süren hastalarda seçici olunmalıdır (Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Acil tıbbi yatış endikasyonu olmayan ve işlediği suç niteliği hafif 

olan olgularda ileri bir tarihe randevu verilmelidir (Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Yatan hastaların psikiyatrik durumu, suçun niteliği 

değerlendirilerek hastaneden taburcu edilmesi yönünde rapor 

düzenlenerek ilgili yargı organlarına gönderilmelidir. (Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Yatan hasta mevcudiyeti azaltılmaya çalışılırken bireyin 

taburculuk sonrası tehlikelilik, tedaviye uyumunun kötü olması 

gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır (Royal Collage of 

Psychiatrists, 2021; Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri 

Çalışma Birimi, 2020). 
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COVID-19 Salgınında Cezaevleri İçin Öneriler 

Toplu olarak yaşanılan yerlerde bulaşıcı hastalıkların arttığı 

bilinmektedir. Özellikle cezaevleri gibi stres, kötü beslenmesi kapalı 

alan gibi koşullar riski daha da artırmaktadır. 

• Cezaevlerinde olan tutuklu/hükümlülerin var olan kronik 

hastalıkları sebebiyle pandemi sürecinde daha riskli oldukları 

unutulmamalıdır (Royal Collage of Psychiatrists, 2021; Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda COVID-19 

pozitif bireylerin izolasyonlarının sağlanması gerekmektedir. 

Ayrıca COVID-19 pozitif olan bireylerin diğer bireylerle temas 

etmelerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Semptom 

göstermerdiği dönemde temas ettiği bireyler de sorgulanarak 

gerekli önlemlerin alınması ya da tedavilerinin sağlanması 

gerekmektedir (Royal Collage of Psychiatrists, 2021; Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 

• DSÖ, stigma konusunda bazı önerilerde bulunmaktadır ve 

COVID pozitif çıkan vakaların damgalanarak cezaevinde 

problem yaşamalarının önlenmesi gerekmektedir (Royal Collage 

of Psychiatrists, 2021; Türkiye Psikiyatri Derneği Adli 

Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020). 
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Cezaevinde Ağır Ruhsal Hastalığı Olan Bireyler ve Yaşlılar 

Cezaevlerinde olan ağır ruhsal hastalığı bulunan vakalar ve yaşlılar en 

dezavantajlı gruplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bireyler hem 

bulaşma riski hem de tedaviye erişim yönünden risklidir.  

• Ağır ruhsal bozukluğu olan bireyler ve yaşlıların, salgın sürecinde 

cezalarının infazının ertelenmesinden faydalanmaları 

sağlanmalıdır (Royal Collage of Psychiatrists, 2021; Türkiye 

Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020; WHO, 

2020). 

 •Ruhsal hastalığa sahip ve olası COVID-19 vakalarının, psikiyatri 

kliniklerinin yetersiz olması durumunda başka hastanelerin 

mahkum kliniklerinde ya da farklı bölümlerde gereken güvenlik 

önlemlerinin alınıp tedavilerinin yapılması sağlanmalıdır (Royal 

Collage of Psychiatrists, 2021; Türkiye Psikiyatri Derneği Adli 

Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020; WHO, 2020). 

•Acil psikiyatrik tedavi gereken olguların yatışlarının ilk 14 

gününde izole edilmeleri sağlanmaldır (Royal Collage of 

Psychiatrists, 2020; Türkiye Psikiyatri Derneği Adli Psikiyatri 

Çalışma Birimi, 2020; WHO, 2020). 

• Tutuklu veya hükümlülerin yattığı kliniklerde hasta sayılarının 

artmaması amacıyla daha az yatağa sahip olan bütün 

hastanelerdeki mahkum kliniklerinde sayı bakımından az da olsa 

ruhsal hastalığı olan bireylerin tedavisi sağlanmalıdır (Royal 
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Collage of Psychiatrists, 2021; Türkiye Psikiyatri Derneği Adli 

Psikiyatri Çalışma Birimi, 2020; WHO, 2020). 

SONUÇ  

Hayatımıza ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinden COVID-19 bütün 

alanları etkilediği gibi adli psikiyatri hizmetlerini de etkilemiştir. 

Pandeminin yol açtığı; çalışmama, izolasyon, hastalığa yönelik kaygı 

gibi etmenler sekonder psikiyatrik rahatsızlıklara yol açabileceği gibi 

primer bir psikiyatrik bozuklukta da alevlenmeye sebep olabilir. 

Pandemi sürecinde en problemli kliniklerin başında adli psikiyatri 

klinikleri gelmektedir. Adli psikiyatri kliniklerinde bireylerin ruhsal 

ve fiziksel hastalıkları göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin 

alınması gerekmektedir. 
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