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Perspective on Management of the Pandemics Based on the Novel 
Coronavirus Disease (COVID-19) Experience 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19) Deneyimi Üzerinden 
Pandemilerin Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler

Dilek ASLAN1, Nüket ÖRNEK BÜKEN2, Bayazıt İLHAN3

ABSTRACTÖZ
The Novel Coronavirus Disease (COVID-19) has revealed that many 
concepts should be reconsidered in the world. This requirement 
should be considered primarily in terms of individual and populati-
on wellbeing. The importance of sharing scientific data continuously 
and transparently during the pandemic, the ‘language’ used, media 
communication, risks of non-scientific approaches for public health, 
the necessity to follow up reliable national and international data 
sources, management of the pandemic in the guidance of univer-
sal ethical values are among lessons learnt during the COVID-19 
experience. 
Views of the authors on the specified topics were matured by their 
observations and literature background and presented in this article. 
Suggestions for the future are also introduced in the content.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) dünyada pek çok kavramın 
üzerinde yeniden düşünülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu ge-
reklilik öncelikle birey ve toplum sağlığı açısından dikkate alınma-
lıdır. Pandemi sürecinde bilimsel verilerin sürekli ve şeffaf olarak 
paylaşılmasının önemi, hastalık ile ilgili olarak kullanılan dil, med-
ya iletişimi, bilim dışı yaklaşımların halk sağlığı açısından yarattı-
ğı riskler, güvenilir ulusal ve uluslararası kurumların izlenmesinin 
gerekliliği, süreç yönetiminin evrensel etik değerlerle dayalı olarak 
yapılması gibi konular COVID-19 deneyiminden alınan dersler ara-
sındadır. 
Makale kapsamında yazarların belirtilen konulara ilişkin görüşleri, 
gözlemler ve literatür değerlendirmeleri ile olgunlaşmış ve sunul-
muştur. Makalede yazarlar geleceğe dair bazı önerilerini de sun-
muşlardır. 
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Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili 
olarak; toplumda hastalığın yarattığı fiili durum-
larla baş etme çabaları devam ederken, yaşamın 
her alanında mevcut ya da “yeni” ortaya çıkan so-
runlar ve konular için görüş/çözüm üretilmesi ge-
reksinimlerini doğurmaktadır. Hastalık bir pande-
mi olarak kabul edilmiş ve dünyada çalışmalar bu 
kavramın gerektirdiği şekilde sürdürülmektedir. 
Tanımı itibarıyla pandemi (1), yeni bir hastalığın 
dünyada yayılması anlamını taşımaktadır. 

Bu yazı kapsamında COVID-19 pandemisi ile 
ilgili sağlık penceresinden bazı değerlendirmeler 
yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir. 
Pandemi de dahil herhangi bir salgın yönetimi 
kamusal bir sorumluluktur. Süreç yönetiminde 

bu yaklaşım benimsenmelidir. Bununla birlik-
te kamu, bilimsel / kanıta dayalı ve güncellenen 
yaklaşımlarla toplumun bütün kesimleri ile eşgü-
düm içinde bir süreç yönetimini sağlayabilmeli ve 
bu amaçla da bütün bileşenleri sürece sistematik 
olarak dahil etmelidir. Bu konuda ulusal ve ulus-
lararası eylem planları bulunmaktadır (2,3).

Hükümetler, Sağlık Bakanlıkları (Türkiye’de T.C. 
Sağlık Bakanlığı), hekimlerin meslek örgütleri 
(Dünya Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği) 
ve yetkilileri, alınan önemli ve toplumun tamamı-
nı ilgilendiren kararların ardındaki bilimsel gerek-
çeleri ve gerekçelere dayanak olan etik değerleri 
toplumla paylaşmalıdırlar. Bu değerleri, hastalık-
tan birçok yönden etkilenebilecek insanlarla, ken-
dilerini en ön sıralarda bulacak sağlık çalışanla-
rından, kısıtlı tedavi kaynaklarının sağlanmasıyla 
ilgili kararları veren politikacılara kadar herkesle 
ve özellikle de halkla tartışmalıdırlar. Bu bilgi-
lendirme, insanlar acil servislerin kapısında sıra 
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olmaya başlamadan önce, olası sağlık krizinden 
önce yapılmalıdır. Seçenekleri açıkça tartışmak 
ve toplum tarafından kabul edilen seçeneklerin 
etik değerlerin üzerine kurulu olduklarını teyit 
etmek, toplumda önemli kazançlar sağlar. Eğer 
etik konular açık ve şeffaf bir biçimde pandemi 
planına dahil edilirse, toplumun birçok sektörü-
nün de yardımıyla yapılan planlar, daha büyük 
güven, otorite ve mantıkla yürütülebilecektir. Bu 
konuların ileri seviyede tartışılması bilinmeyenin 
getirdiği korkuyu engellemede yardımcı olabilir. 
Böylelikle toplum, iş birliği yapma ve sağlık li-
derleri tarafından toplumun iyiliği için verilen zor 
kararları kabul etme konusunda daha istekli ola-
bilir.

Her ne kadar hastalığın adı, yarattığı sağlık/has-
talık durumunun “adı” ve “tıbbi süreçleri” aynı 
olsa da her toplum bu sorunu farklı ve kendi 
öznel koşulları çerçevesinde yaşamaktadır. Do-
layısıyla; ülke/toplum karşılaştırmaları bilimsel 
ve diğer ortamlarda paylaşım, gelişim, birey ve 
toplum yararı için paylaşılabilir, paylaşılmalıdır. 
Ancak, ülkeleri ve toplumları ayrıştıracak, öteki-
leştirecek ifadelerden de özenle kaçınmak uygun 
olur. Örneğin; bilimsel, sosyolojik, vb. rasyonel 
gerekçeler dışında “…. ülkesi gibi olmayalım”, 
“…. ülkesine/toplumuna benzemeyelim” vb. ifa-
deler farkında olmadan ötekileştirmeye ve dam-
galamaya neden olabilir. Bu nedenle herkesin tek 
bir dünyada yaşadığı bilinciyle bu gibi söylemleri 
ve ülkeler arası kontamine birey ve ölüm hızları 
ile ilgili karşılaştırmaları, özellikle görsel/yazılı/
sosyal medyada yapmamak, uzun vadede birey 
ve toplum yararına olur. Pandeminin bitiminde 
bu tür değerlendirmelerin DSÖ başta olmak üzere 
sağlıkla ilgili uluslararası ve ulusal resmi otorite-
ler tarafından yapılması ve raporlanması beklen-
melidir.

Bu süreçte ve sürecin yönetiminde korku ve pa-
niği azaltmak, güven duygusunu pekiştirmek için 
kamuoyuna açık ve net bilgi sağlamak çok önem-
lidir. Gelişmiş iletişim araçlarının kullanılması ve 
bilgilerin açık, hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaşıl-
ması ve pandeminin gelişim dönemlerine uygun 
olarak öncelikle risk yönetimi, sonrasında da kriz 
yönetimi çerçevesine uygun iletişim mesajla-

rı oluşturulması ve bunları iletecek ilgili mater-
yal ve kanalların da belirlenmesi önemlidir. T.C. 
Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin de 
içinde olduğu meslek örgütlerinin ortak ve/veya 
tek tek oluşturdukları metinleri kurumların resmi 
iletişim ortamlarından paylaşılabilir. Bu sayede 
toplumun güvenilir bilgi kaynaklarına erişim ola-
nağı da sağlanmış olur.

Günümüzün bir gereği sosyal medya platformla-
rının haberleşme, bilgi aktarımı, paylaşım amaç-
ları ile sıklıkla kullanılmasıdır. Bu durum doğru 
ve yararlı bilgilerin ve görüşlerin toplumda yayıl-
ması için kuşkusuz önemli ve değerlidir; ancak, 
sosyal medya paylaşımlarında birey/toplum sağlı-
ğı etiği yaklaşımlarının ve kişisel verilerin korun-
ması, hangi bilgi ve verilerin, ne şekilde paylaşı-
labileceği ile ilgili etik tutumların içselleştirilmiş 
olması gerekir (4). Örneğin;
a. Herhangi bir izin alınmaksızın bir başkası ile 
ilgili başta sosyal medya, yazılı/görsel basın, vb. 
üzerinden paylaşım yapılmamalıdır. Bu durum 
aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nunun (5) da ihlalidir.
b. Paylaşımların bütünlüğü içinde kesitler alındı-
ğında zaman zaman yanlış anlaşılmalar meydana 
gelmektedir. Bu kapsamda paylaşım yapılacak 
metin son derece titizlikle incelenmeli ve bütün-
den farklı bir durum yaratacaksa asla paylaşılma-
malıdır.
c. Paylaşımlarda başkalarını ötekileştiren, dam-
galayan, etiketleyen tutumlardan kaçınmak gere-
kir.
d. Paylaşımların toplumu uyaran boyutu kabul 
edilir, ancak kaygıyı, paniği üretme olasılığı olan 
paylaşımlar kesinlikle yapılmamalıdır.
e. Özellikle topluma yönelik paylaşımlarda 
mümkün olduğunca mesleki/tıbbi terminolojiyi 
kullanmamak gerekir. Bilinmez, anlaşılmaz du-
rumlar toplumda kaygı düzeyini artırabilir.

Salgın durumlarında sağlık çalışanlarının özel bir 
önemi bulunmaktadır. Pandemiyle karşı karşıya 
kalındığında sağlık çalışanlarının kendi sağlıkla-
rını ve ailelerinin sağlığını riske atmayacak şekil-
de önlemler alınması gerekir. Bu konuda temel 
sorumluluk kamusal otoritenindir. Meslek profes-
yonellerinin de bireye/topluma en üst düzeyde ve 
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en yararlı hizmeti sunabilmeleri için, özen göster-
me sorumluluğu en üst düzeyde olmalıdır. Hizmet 
sunumu sırasında planlamalar yapılırken sağlık 
profesyonellerinin mesleki deneyimleri, sayıları, 
mesleki yetkinlikleri, kişisel sağlık/hastalık du-
rumları gibi pek çok durum göz önüne alınmalıdır. 
Bunlardan birisinin eksikliğinde sağlık çalışanı-
nın, kişisel risklerinin artmasının yanı sıra, hizmet 
sunulan birey ve toplumun sağlığının olumsuz et-
kilenmesi de söz konusudur.

Salgın durumlarında bazı kavramların önemi daha 
fazla ortaya çıkmaktadır. “Bireye ve bireysel ya-
şamların gizliliğine ve mahremiyetine saygı, kişi 
özerkliğine saygı, sağlığa ulaşma hakkı, sınırlı 
kaynakların adil kullanımı, eşitlik ve hakkaniyet, 
şeffaflık, hesap verilebilirlik” bu kavramlar ara-
sındadır.

Tarihsel süreçte yaşanmış olan salgın deneyimle-
rinden mutlaka yararlanmak gerekir. Bu deneyim-
lerin sonucunda ortaya çıkan çok değerli öneriler 
incelenerek, güncel duruma yönelik adaptasyonlar 
yapılmalıdır. Örneğin; dünyada veba, kolera, 1918 
yılında yaşanan pandemik influenza (İspanyol 
gribi) (6), 2009 yılında görülen H1N1 pandemisi 
(7) gibi dünyayı etkilemiş olan salgın hastalıkla-
ra ilişkin deneyimlerden yararlanmak, karşımızda 
varolan sorunun zararlı etkilerini azaltmak konu-
sunda yararlı olabilecektir (8). 

Üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim 
programları ve süreçlerinin, pandemi durumla-
rında yapılması gerekenlerin ilgili çalışma ala-
nında ne olduğu ve tam anlamıyla yapılıp yapıl-
madığının değerlendirilmesiyle yeniden gözden 
geçirilmesinde  yarar olabilir. Tıp gibi (9) sağlık 
meslekleri ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası 
eğitim programları, sağlıkla doğrudan ilgili olma-
yan ancak süreci etkileme olasılığı bulunan eğitim 
programları, bu bakış açısıyla gözden geçirilerek 
ve teorik içeriği ve uygulamaları toplum yararına 
olacak şekilde güncellemeler yapılarak yeniden 
oluşturulabilir.

Meslek Örgütleri tarafından oluşturulan etik sınır-
ları belirleyen dokümanlardan, bu dönemlerde her 
zamankinden daha fazla yararlanmak gerekir. Ko-

nuyla ilgili etik kodlar ve bildirgeler sadece kağıt 
üzerinde kalmamalıdır. Bu önemli belgeleri top-
luma tanıtacak, benimsetecek, savunacak, kamuo-
yunu yönlendirecek yöntemleri benimsemek süre-
cin yönetimini de kolaylaştırabilir. Bu ve benzeri 
gerekçelerle hekimler açısından farklı zamanlarda 
Dünya Tabipleri Birliği tarafından dokumanlar ya-
yınlanmıştır, yayınlamaktadır. Pandemi ve Epidemi 
Durumlarında Dünya Tabipleri Birliği Bildirisi 
(10) bunlardan birisidir. Bildirinin aşağıdaki mad-
delerinde; Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Hükümet-
lere, Ulusal Tabip Birliklerine ve Hekimlere yöne-
lik COVID-19 pandemisi konusunda yararlı bazı 
öneriler yer almaktadır:

a. Dünya Sağlık Örgütü ve Hükümetlerin süreçle 
ilgili uluslararası düzlemde koordinasyon sorum-
luluğu ile ilgili olarak;

1. Veri akışının sağlanması için küresel bir sistem 
kurmak
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa’da 
Hastalıkların Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC, 
ECDC) benzeri yapılarla birlikte yakın çalışmak
3. Ulusal hükümetlerle ve uluslararası hükümet 
grupları ile çalışmak
4. Klinik rehberler, dokumanlar üretmek için 
ulusal tabip birlikleri ve diğer örgütlerle iş birliği 
yapmak ve üretilen bilgilerin/belgelerin hekimler 
ve bütün sağlık profesyonelleri için erişilebilir ol-
masını sağlamak
5. Toplumun ve durumlardan etkilenen grupların 
doğru bilgiye sahip olabilmeleri için korunma, en 
üst düzeyde hijyen, enfeksiyon kontrolü konula-
rında bilgi kaynaklarının hazırlanmasını sağlamak
6. Sürece destek olabilecek halk sağlığı uzman-
larından oluşan bir geniş kadroyu oluşturmak; di-
ğer hekimlerle birlikte halk sağlığı uzmanlarının 
salgın kontrolüne yardımcı olmak için kendilerini 
hazırlamalarını sağlamak

b. Ulusal Tabip Birlikleri’ne yönelik olarak;

1. Ulusal salgın planlama sürecine katkısı dahil 
hızlıca süreçteki sorumluluklarını belirlemek
2. Halk sağlığı ve eğitim kurumları ile çalışarak 
hekimlere yönelik eğitim, bilgi ve klinik açıdan 
destek olmak
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3. Sağlık insan gücü ve salgına hazırlık için hü-
kümetlerin bütçe ayırması için savunuculuk yap-
mak

c. Hekimlere yönelik olarak;
Pandemi durumlarında hizmet veren hekimlerin 
alacağı kararlar, karşılaşacakları tıbbi/etik/ileti-
şim sorunları onların mesleki bilgi donanımı ka-
dar, etik duyarlılığını ve farkındalığını da sorgula-
tacaktır. Kaynakların hakça dağıtımında objektif 
olmak, bu kararları politik liderlerin, toplum li-
derlerinin ya da hasta ve hasta yakınlarının seçi-
mine bırakmamak, halk sağlığı bakışını korumak 
iyi bir yol gibi görünmektedir. Bunu sağlamak 
konusunda,

1. İlgili konuların tamamını kapsayacak eğitim 
almak
2. Salgının bütün aşamalarındaki planlama sü-
reçlerine dahil olmak
3. Kendi sağlıkları ve kendileri ile çalışanların 
sağlığını korumak için salgınla ilgili gerekli bütün 
önlemleri almak
4. Salgının izlenmesi için ilk elden veri toplama 
aşamasına destek olmak; 
5. Bu süreçte özellikle dezavantajlı ve 
örselenebilir gruplara yönelik olarak hizmet su-
numunda duyarlı olmak
6.  Kişi mahremiyete özen göstermek
Sonuç olarak; pandemi sürecinde bütün amaç bi-
rey ve toplumun her koşulda korunmasıdır. Bilim, 

bu yolda en önemli rehberdir. Bilimin rehberliğin-
de birey ve toplumsal dinamikler, sağlığın istisna-
sız bütün belirleyenleri dikkate alınarak önlem ve 
uygulamalar yapılmalıdır.
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