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COVID-19 Salgını, Halk Sağlığı Uzmanlığı ve Yeni Hayat
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ABSTRACTÖZ
Public health is the effort in a society to make everyone healthy.  
For this purpose what is just as important as working as a speci-
alist to improve health service provision, is working to improve a 
society’s health “literacy.”  Such an approach can be life-long, and 
with that approach “personal thoughts  have been  gathered on the 
fight against COVID-19 and public information efforts related to the 
fight. I have also provided my suggestions for our “new life” in the 
upcoming days.

Halk sağlığı uzmanlığı toplumda herkesin sağlıklı olması için emek 
vermektir. Bu amaçla sağlık hizmet sunumunun iyileştirilmesinde 
görev almak kadar önemli olan, uzman sorumluluğu ile, toplumun 
sağlık okuryazarlığının gelişmesi için de çalışmaktır. Ömür boyu 
yerine getirilebilecek bu sorumlulukla COVID-19 salgını sırasında 
yapılan uygulamalar ve bilgilendirme etkinliklerine ilişkin  görüşle-
rimi derledim bu yazıda ve gelecek günlerde yaşayacağımız “YENİ 
HAYAT” için önerilerimi sundum. 
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GİRİŞ

Yaşadığımız günler, sağlığın ne kadar önemli 
olduğunu gösterdi. Yalnız ülkemizin değil, dün-
yanın gündemini değiştirdi COVID-19 salgını. 
Bu sayede halk sağlığının önemi yeniden konu-
şulmaya başlandı. Halk sağlığı uzmanı olduğum 
için herkes tarafından kutlandım, yeniden değer 
kazandım adeta…

Kırk yılı aşan uzmanlık süremde üniversite çatısı 
altında asıl ilgi alanım olan üreme sağlığının 
yanı sıra İstanbul Tıp Fakültesi’nde Hastane 
Enfeksiyonu Kontrol Komitesinde epidemiyolog 
olarak yer aldım. Tıp eğitiminin yapılandırılması 
ve pek çok alanda eğitici eğitimleri ile ilgilendim. 
COVID-19 salgınında da, on yıldır üyesi olduğum 
Klinik Araştırma Etik Kurulu’nda klinik uzmanlar 
ve araştırmacılarla birlikteyim. 

Salgın sırasında, öncelikle kendim ve yakınla-
rım için durumun anlaşılması ve günlük yaşam-

da doğruyu bulmaya çalışmak üstlendiğim ilk iş 
oldu. Benim için, her alanda olduğu gibi, bu sal-
gın sürecinde de verilen bilgileri ve yaşananları 
sorgulamak, geribildirim yaparak ayrıntıları geliş-
tirmek ve çalışanların bilgilenerek desteklenmesi 
için emek sarf etmeye değerdi. Bu yazıda süreçle 
ilgili yaşadıklarım ve gözlemlerim doğrultusunda, 
yapılan bilgilendirme ve uygulamalarla, bunların 
toplumda olabilecek etkisi hakkında görüşlerimi 
sunuyorum. 

Salgınla ilgili bilgilerin paylaşıldığı ilk günler-
de, İstanbul’da apartman yöneticimiz COVID-19 
hastalığı ile ilgili bina sakinleri için yararı ola-
cak yazılı bir bilgilendirme kaynağı hazırlama-
mı rica etti. Bu esnada Sağlık Bakanlığı 14 ön-
lemle ilgili bilgiyi yaymaya başlamıştı (1). Bu 
bilgi çerçevesinde geliştirdiğim içeriğin giriş 
bölümünde, yaygın bilgilendirmede eksik oldu-
ğunu fark ettiğim, enfeksiyon zinciri hakkında 
bilgilendirme yaparak, önlemlerin bu zinciri bir 
yerden kırmayı amaçlayan uygulamalar olduğunu 
paylaştım. Sağlık alanı dışında olan yakınlarım 
ve arkadaşlarım da bu bilgi metninden yararlan-
dılar. Evden hiç çıkmadığı halde, ellerini dirsek-
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lerine kadar (!) antiseptikli solüsyonla sık sık 
yıkayarak alerjik dermatit görüntülü fotoğrafını 
paylaşarak, akıl soran arkadaşım da sağlığına ka-
vuştu ve gönderdiğim bilgilendirmenin korkutma 
içermediği için teşekkür etti. Sürekli el yıkaması 
gerekmediğini, el yıkadığı zamanda dirseklere 
kadar olan kol bölümünü içermemesi gerektiğini 
öğrendi. 

Bu arada hastane çalışanları için çok sayıda reh-
ber yapılmıştı, her biri sayfalarca. İstanbul Tabip 
Odası ilgilisi bir arkadaşım, sağlık çalışanlarının 
bu kadar çok sayıda ve uzun içerikli rehberleri 
dikkate alacak kadar zaman ayıramadıklarını, bu 
nedenle hazırlanmış pek çok rehberden tekrarların 
önlenerek kullanışlı bir özet yapmamı istediğinde 
bu işe koyuldum. Gerçekten kullanılan bilgilen-
dirme ve uygulama rehberlerinin kullanıcı dostu, 
pratik kullanımlı ve kanıta dayalı olması çok ge-
rekliydi. Ne yazık ki salgının başlangıç günlerin-
de sağlık çalışanları temel bilgi açıklarını, arka-
daş bilgilendirmeleri ve uzmanlık derneklerinin 
çevirim içi seminerleri aracılığıyla karşılamaya 
çalıştılar. (2) 

Tüm halk sağlıkçılardan, her alanda farklı uzman-
lık alanlarıyla işbirliği yapması ve geniş bakış 
açısı ile bütüne hakim olması beklenir. Salgından 
etkilenenlerin sayısal analizlerine yoğun ilgi gös-
termek uzmanların önceliği oldu. Oysa, toplumda 
bilgilenmenin etkili olarak yapılabilmesi için so-
rumluluk taşımak ta halk sağlığı ilgililerinin ön-
celikli işlerinden olmalıydı. Bu süreçte, sayılarla 
ilgilenen başka disiplinlerin olduğunu, onlarla iş-
birliği içinde bulunmanın geniş bakış açısı kazan-
dırmaya yardım olacağına ilişkin inancım pekişti. 
Salgının ilk zamanlarında bir ekonomist uzmanın 
yaptığı modelleme ile çok erken tarihlerde, 23 Ni-
sanda hastalananların sayısının pik yapacağını, 11 
Mayıstan sonra da inişe geçileceğini belirlemesi 
ve bu öngörünün doğru çıkması benim için etki-
leyiciydi (3). Bu arada İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
COVID-19 hastalarının tedavi sürecinde yaşanan 
anabilim dalları arası dayanışmayla geliştirilen 
yenilikler ve bu alanda araştırmacılarla teknik 
bilgileri paylaştıkları  çevrimiçi programlar ve 
klinik araştırmaların koordinasyonu için öğünç 
verici ekip çalışmasına şahit oldum.(4, 5).  Sağlık 
Bakanlığının araştırmalar için kısıtlayıcı yakla-

şımlarına karşı savunuculuk yapmak, COVID-19 
ölümlerinin kaydı ile ilgili inceleme yapmak halk 
sağlığı uzmanı olarak katıldığım ve katkı sağladı-
ğım diğer işbirlikleri oldu. 

Yıllardır sağlıkta dönüşüm içindeyiz. Bu dönü-
şümde hastalanma halinde başvurulacak sağlık 
birimleri, yenilenen hastaneler, yeni yapılan has-
taneler ne kadar çok haber oldu, ne kadar çok 
çaba sarf edildi bu konularda. Bilim ve teknolo-
jide olan gelişmeler de artık hastalıkların tanı ve 
tedavisi için kolay ulaşılır bir durumdaydı. Halk 
sağlığı, eskiden önemi olan ve zamanında başarı-
lı sonuçlarla dolu bir çalışma alanı olarak, sağlık 
politikası ile ilgilenen pek çok uzmanın anısında 
kalan neredeyse modası geçmiş bir kavramdı. 
Oysa salgın neticede, halk sağlığı bakış açısının 
önemini öğretti. Halk sağlığı, toplumda herkesin 
sağlıklı olması için sosyal politika olarak öncelik 
verilmesi gereken, vatandaşlarının sağlıklı olma 
bilincine katkı yapan ve her bireyin kolayca ula-
şıp izlenebileceği güçlü bir altyapıyla, entegre bi-
çimde işbirliği içinde çalışan sağlık çalışanlarınca 
sunulan hizmetlerden adil yararlanma olduğunu 
öğretti. 

Bilgilenme etkinlikleri ve uygulamalar
Bilim Kurulunun Etkinliği: 
Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Ku-
rulunun üyelerinin çoğu çocuk ve erişkinler için 
enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 
alanında çalışan ve hastanede hizmet sunan uz-
manlardan oluşuyordu. Üyeler arasında sosyal 
bilimlerle ilgili uzmanlık alanlarından kimse 
yoktu ve tek bir Halk Sağlığı Uzmanı vardı bu ku-
rulda! Oysa salgında sağlık hizmetleri yönetimi-
nin halk sağlığı uzmanlık alanının konusu olduğu 
sürekli vurgulanmaktaydı. Bu belirlemeyi önce-
likle yapan İstanbul Tabip Odası’na halk sağlığı 
uzmanları olarak teşekkür borçluyuz (6). 

Medyadaki Bilgilendirmeler: 
Salgının başladığı ilk günlerden itibaren medyada 
Bilim Kurulu üyelerinin ve çoğu klinik tıp alan-
larından farklı uzmanların yer aldığı programlar 
yapıldı. Sosyal medya paylaşımları, televizyon 
yayınları ve gazetelerdeki ilgili sayfalarla yoğun 
bilgi akışı, Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirme ça-
balarına ve kamu spotlarına karıştı. Bu program-



150

Sağlık ve Toplum  Özel Sayı Temmuz - 2020

larda ne yazık ki az sayıda temel tıp bilimcisi ve 
halk sağlığı uzmanı yer aldı. Televizyondaki kimi 
oturumlar detaylı uzmanlık bilgisi içeren, adeta 
üst düzey tıbbi toplantılarda yapılan tartışmalara 
dönüyordu. Virüsün yapısı, etkisi, tedavisi ve aşı 
geliştirme haberleri gibi ayrıntılar, program yöne-
ticisinin bilgilenme ihtiyacına göre sorduğu kar-
maşık sorularla daha da anlaşılmaz hale geliyordu. 
Çoğunda halk sağlığının öneminden bahsedilerek 
hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler 
önerilse de, bu programların kurgusunda var olan 
aksaklıklar, hangi dinleyicilere yönelik ve hangi 
amacın yerine getirilmesi için yapıldığının belir-
lenmediğini düşündürüyordu. Bu duruma yaşam 
bilimlerine ait genel bilgisizlik ve halk eğitiminde 
geçerli olan basitlik ve dili kullanma gibi ilkelerin 
ihmal edilmesi eklenince etkilerinin sınırlı olması 
kaçınılmazdı. Kanıta dayalı tıp uygulamaları hak-
kında donanımlı uzmanlar arasında bile kanıtsız 
önerilerle dolu yönlendirmelere şahit olduk. Kimi 
bilmediği alanlarda tahminler yürüterek sürdürü-
yordu görüşlerini iletmeyi. Bilimsel yöntemlerle 
geçerliliği ortaya konmamış korunma önlemleri de 
anlatılabiliyordu. Emir komuta yönlendirmesine 
alışık toplumun önerilen uygulamalara sessizce 
uyum göstermesi bekleniyor, uymayanlar oldu-
ğunda haber bültenlerinde ötekileştirmeye varan 
söylemlerle karşılaşılıyordu.    
 
Koordinasyon ve İşbirliği Sorunları: 
Sağlık Bakanlığı, Tabip Odaları ve İşyeri Çalışma 
ve Güvenlik ilgilileri pek çok bilgilendirme içeren 
eğitim materyali üretip web sitelerinde paylaşma-
yı sürdürdüler. Halk Sağlığı Uzmanlar Derneği 
(HASUDER) gibi, pek çok uzmanlık kuruluşu 
da web sitelerinden bu bilgilendirme gayretlerine 
katıldılar. Çalışanların sağlığının korunması için 
İstişare Kurulu adı altında bir yapı oluşturulmuş, 
bakanlıklar arası uzmanlar, STK temsilcileri, ye-
rel yönetimlerin katılımı sağlanmışsa da, üyeler 
arasında yer alan halk sağlığı uzmanları tek bir 
bilgi kaynağının güçlendirilme önerisinin bir tür-
lü hayata geçirilemediği paylaşıyorlardı. HASU-
DER içinde kapsayıcı, kanıtlı ama sade rehberler 
oluşturma gibi bir işe öncülük yapmaya niyetlen-
di olduysam da, zor olacağına karar vererek, bu 
niyetten vaz geçtim.

Halk sağlığı uzmanları, zaman içinde gecikmeli 
olarak, salgın yönetimine katıldılar. Bilim Ku-
rulu’nda sayıları artırıldı ve Nisan ayı başında, 
İl Sağlık Müdürlüklerinde kurulan Pandemi Ko-
ordinasyon Kurulu üyeleri arasına girdiler. Ken-
dilerine sabırla ve başarıyla çalışmak için güçlü 
olmalarını dilemek amacıyla ilettiğim mesajda 
yıllar önce, Nevzat Eren’in başkanlığında Çubuk 
Bölgesinde akut gastroenterit (Aslında etken V. 
cholera idi) tanısı alan vakalarla uğraştığım gün-
lerle ilgili anılarımı paylaştım. O zaman “Yürek-
lendiren ve destekleyen bir yönetici varlığında, 
nüfusa hakim olan ev ziyaretlerinde görevli 
sağlık çalışanları ağı aracılığıyla  toplumla  et
kileşerek,  iletişim içinde olduğumuz, güvenilir 
laboratuvar ve her tür derdimize derman olan 
hastane uzmanlarımızın yol göstericiliğinde bir 
ekip olarak çalışmanın konforunu” yaşamıştık. 
Bunlar  olmadan bir salgınla baş etmek ne ka-
dar zordur.  Yine de bu salgın günlerinin, böyle 
bir çalışma düzeninin yeniden kurulmasına aracı 
olabileceğini düşünerek umutluydum.   

Uygulamaların düşündürdükleri:  
Salgın yönetiminde halk sağlığı uzmanlarının yer 
almasını savunan Türk Tabipler Birliği, hekimle-
rin verimlilik ve etkililikle çalışmasını sağlamak 
için çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla, ilgili 
olan her konuda savunuculuk yapmak için vardır. 
Bu işlevle halkın sağlığına karşı da sorumludur. 
Bu sorumlulukla salgın zamanında halk sağlığı 
uzmanlarının süreçte yer almasını ifade etmiştir. 
Klinik uzmanlar hastalarla ilgilenirken toplumda 
sağlıkla ilgilenmeyi bilenler halk sağlığı uzman-
larıdır. Ayrıca bu uzmanlık disiplini bütün sağlık 
çalışanları ile birlikte çalışmanın yollarını bilirler. 
Çalışanların eğitimi konusunda donanımlıdırlar. 
Epidemiyoloji bilgisi ile durumun tanımlanması 
ve çözümlerini araştırmalarla belirlemek için de 
halk sağlığı uzmanları ile çalışılmalıdır. 

Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar ve karar alma 
süreçlerinin nasıl yönetildiğine ilişkin bilgimiz 
olamadı. Bu nedenle halk sağlığı uzmanları gibi 
sosyal bilim uzmanlarının bilgilendirme ve uy-
gulamaları yönlendirme etkinliklerine hangi dü-
zeyde katılabildiklerini bilmiyoruz. İlk gündeme 
giren korunma uygulamalarından biri 65 +yaş 
grubunun evde kalması idi. Kurulda yaşlı sağlığı 
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ile uğraşan bir uzman ya da bir STK ilgilisinin ol-
mayışı bu kararı kolaylaştırmış olmalıydı! El yı-
kama hijyeni ve ortam temizliğinin vurgulanma-
sı, tüm nüfus için zorunluluk olmadığı müddetçe 
evde kalma önerisi, aralıklı karantina günleri, sos-
yal mesafenin 1,5-3 metre arasında olması, gide-
rek sürekli maske uygulaması da alınan önlemler 
arasında yer aldı. 

COVID-19 hastalığına neden olan yeni tip koro-
navirüsü, bilinmezlerle dolu olarak tanıtıldı dün-
yaya, dolayısıyla bilgilendirme çabalarında olan 
belirsizlikler ve karmaşa bir dereceye kadar anla-
şılabilir. Bu yazıda ülkemizde yapılan uygulama-
lar konu edilmişse de, baştan beri hemen her yer-
de benzer bilgiler dolaşımdaydı. Internet tabanlı 
bir araştırmada dünyada 21 Ocak-9 Mart tarihleri 
arasında, bir kısmı yapay zeka kullanılarak 
oluşmuş, 100 milyondan fazla online mikrobiyo-
loji platformu mesajı değerlendirilmiş, bunların 
küresel düzeyde hastalıkla ilgili bilgilenme ve 
kontrol davranışları geliştirmede kitle psikolojisi 
oluşturan sosyal bir fenomen olduğu belirlenmiş-
tir (7). Ancak, COVID-19 la ilgili özgün bilgi-
miz olamasa da temel fizik kuralları ve var olan 
yaşam bilimlerine ait birikim bilimsel önerileri 
geliştirmek için yönlendirici doğrulardır. Üretilen 
bilgilendirme materyallerinin bu süzgeçten geçi-
rilmediğine bir örnek, İstanbul Tabip Odası’nın 
hazırladığı gıda güvenliğine ilişkin bilgilendirme 
video filminde öneri olarak yer alan marketten 
gelen naylon torbaların atılması ve içindekilere 
yapılacak korunma işlemleriydi. Torbaların ters 
çevrilerek atılması, içindekilerin çıkarıldıktan 
sonra gıda ambalajlarının sabunlu bezle silinme-
leri öneriliyordu (8). Bir doktor arkadaşım, bu sa-
bunlu bezleri çamaşır suyu da ekleyerek kaynatıp 
ayrıca temizlediğini bildirdi! Torbaların atılması 
sonrası ellerin yıkanması önerisi vardı ama sonra 
içindekiler için önerilen işlem pratik olarak nasıl 
yapılacaktı? Gereksiz yere kullanılan naylon el-
divenler gibi, yoğun naylon torba atığı olması ve 
atma sırasında ellerin gereksiz yere kirlenmesi 
de istenmeyen bir durumdur. Buna karşılık, evde 
balkon varsa ya da lavabo içine konarak torbalı 
malzemeleri en az 2 saat bekletip sonra paketleri 
lavabo içine çıkarmak, torbaları ayrı bir düzende 
biriktirip son konanı en son alacak şekilde çöp 

naylonu olarak kullanmakta ne sakınca olabilirdi? 
Ambalajlı paketleri lavabo içinde su ve fırçayla 
mekanik temizleme işlemi ile arındırmak, sonra 
elleri etkili biçimde yıkamak her tür istenmeyen 
biyolojik etkene karşı daha kolay uygulanabilir 
mekanik bir önlem olamaz mıydı? Kuruyan pa-
ketler de artık yerine kaldırılabilirdi.  

Başka bir örnekte, özel bir boyama teknolojisi ile 
virüs parçacıklarını havada görünür hale getiren 
bir film kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Aslın-
da bu parçacıkların, aynen yüzeylerde tespit edi-
len virüs artıkları gibi hastalık yapıp yapmadığı 
bilinmiyordu. Ya da, koşanların daha fazla virüs 
yaydığı yeni bir keşif gibi gazete sütunlarında yer 
alabildi. Hiçbir madde yoktan var olmadığı gibi, 
varken yok olamaz. Virüs parçacıklarının havada 
asılı kalması doğaldır, ancak virüs bir canlı için-
de yaşamını sürdürür. Koşma sırasında daha fazla 
efor sarfedilmesi nedeniyle güçlü eksprium olma-
sı da doğaldır. Solunum yollarında bulunan virüs 
güçlü ekspriumda daha fazla havaya karışacaktır. 
Aynı şekilde yüksek sesle konuşma ve gülme sı-
rasında havaya daha fazla damlacık yayılır. Bu 
bilgileri yeni keşif gibi sunmak doğru değildir. 

Virüs bulunduran kişilerin salgılarının bir yüze-
ye bulaşması halinde, bu yüzeye kısa süre içinde 
elle temas edenlerin ellerini doğru teknikle sa-
bunla yıkamaları virüsün etkilerinden korunmak 
için yeterli önlemdir. Yağdan zengin bir zarfla 
kaplı da olsa, virüsün canlı ortama yerleşmeden 
saatlerce canlı kalması beklenmeyen doğal bir 
olaydır. Yüzeylerde uzun süre canlı olarak kaldı-
ğı gösterilmiş olduğunu varsaysak bile, ancak bu 
yüzeyle teması olan temizlenmemiş ellerin ağızla, 
burun mukozası ve gözlere temas ettiğinde bunun 
bulaşma yapacağını vurgulamak torbaları atmak, 
ambalajları sabunla yıkamak gibi mesajlardan 
daha önemli değil midir? Bu kadar bilgi arasında, 
sabunla el yıkamanın korunma için yeterli olduğu 
vurgusu çoğu kez ihmal edilen bir bilgi oldu. Bu 
temel korunma bilgisi market paketleri ile temas-
tan sonra da aynı şekilde uygulanmalıydı. Durduk 
yerde sık el yıkama önerisi yerine, özellikle dış 
ortamlarda elle yapılan işlerden sonra el yıkanma-
sına özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmalıydı. 
El yıkama gibi, ortam temizliği de medyada abar-
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tılan bir korunma önlemi oldu. Parklara bahçelere 
antiseptik solüsyonlar püskürtülerek “sterilizas-
yon” yapıldığının paylaşılması, eve başka kimse 
gelmediği halde her gün duvar temizliği dahil 
derin temizlik yapanların artması, sık sık perde 
yıkanması gibi, kullanılmaması önerildiği halde 
plastik eldivenle yaşamak da bilimsel olmayan 
uygulamalar arasına girdiler.  

Hastalıktan korunma önlemleri arasında, başlan-
gıçta sadece semptomlu olan kişiler tarafından 
kullanılması önerilen maske giderek her zaman 
uygulanması gerekli önlem haline geldi. Maske 
tedariki konusu da ayrı bir sorun olarak gündemi 
işgal etti. Maskelerin kalitesi, üç gün kullanılan 
maskelerin tıbbi atık olarak atılması gibi haberler 
yayıldı. Yaygın maske kullanımı, hakkında bilim-
sel kanıt olmayan bir önlem. Virüsle ilgili bilme-
diğimiz çok konu var ama çapının 1,2 nanometre 
olduğunu biliniyor. Sağlık çalışanlarının kullan-
ması gereken N95 maske poru bile 3nm. Sağlık 
çalışanlarının büyük risk altında çalıştıkları or-
tamlarda, virüslerin tek tek değil paket halinde 
dolaşımda olacağı düşünülerek bu maskelerin ted-
bir olarak kullanılma önerisi yerinde. Semptomlu 
kişilerle temasta olan sağlık çalışanlarının tıbbi 
maske takması korunma önlemi olarak gerekli bir 
uygulama. Diğer kullanımların bir korunma gü-
vencesi olmadığını bilmeliyiz. Bu konuda bilgi 
ararken, uzmanlar arasında kanıt olarak sunulan 
araştırmayı incelediğimde, maske kullanımının 
etkili olduğu belirlenen sağlık olayının bubonik 
veba ve etken olan mikroorganizma Yersinia pes-
tis in çapının 0,75 mikron olduğunu öğrendim. 
Yani korunmak istediğimiz virüsten 620 kez daha 
büyüktü (9,10).

Herkesin her yerde maske takmasını, halk sağlı-
ğı uzmanlarının bir bölümü desteklemekte. Bir 
kısmı “ben böyle düşünüyorum” sözleriyle ya da 
CDC’nin önerilerine göre savunabiliyor bu kara-
rını (11). Oysa, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 
maske kullanımıyla ilgili yaptığı 6 Nisan 2020 
tarihli son derlemede sağlıklı insanların maske 
takması, yanlış güvenlik hissi yaratarak uzak me-
safeye özen göstermeme ve el yıkama önlemle-
rinin değerini azaltabileceği için önerilmemekte 
(12). Sağlıklı kişilerin kalabalık ortamlarda ya da 

her zaman her yerde maske takmasının koruyucu 
bir etkisi olduğuna ilişkin bir kanıt yok. Var olan 
kanıtlar, hastalananların çoğunun semptomlu ve 
laboratuvar olarak doğrulanmış vakalardan olan 
bulaşmayı önleyebileceğine ait olan kanıtlar. Bazı 
kişilerin 5-6 gün (14 güne kadar uzayabiliyor) 
olan kuluçka döneminde başkalarıyla temasla 
hastalık bulaştırabildiği, bulaşın semptom başlan-
gıcından 1-3 gün önce pozitif test bulgusu ile doğ-
rulandığı belirlenmiş. Bu dönemde de bulaşma 
için ancak damlacıkların solunması ya da yakın 
temasla alınması gerekiyor. Sağlıklı kişilerin has-
ta kişilerle ev ortamında temas halinde olduğun-
da bile maske takmasının COVID-19 dahil, virüs 
enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğuna ilişkin 
sınırlı sayıda kanıt olsa da, Bilim Kurulu üyesi 
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı, gazetede 
“Çift maske takılırsa daha iyi korunma sağlana-
bilir mi” sorusunu “Hayır, cerrahi maskeler takıl-
dığında karşıdan bulaşıyı  yüzde 30 oranında ko-
ruyor. Hasta kişi taktığında bizi ondan yüzde 95 
oranında koruyor… Herkes takınca zaten yüzde 
97 korunma sağlanmış oluyor” beyanında bulu-
nabiliyor ülkemizde! (13) 

Tartışılması gereken bir başka konu, bütün 65+ 
yaş grubu nüfusun aynı kefeye konarak bulaştan  
korunmak için aralıksız evde tutulmaları önlemi. 
Bu önlem hiç bir ülkede bu şekilde uygulanmadı. 
Yaşlıların korunması amacıyla özel bir uygulama 
yapıldığında aralıklı günlerde belli bir saatte ha-
reket serbestisi sağlandığına ilişkin örnekler var. 
Yaş dilimleri halinde bu saatler farklı olabiliyor. 
Uygulamamızda, iki ay süren aralıksız karantina 
süresi sonunda, yakın yürüyüş mesafesinde ev dı-
şında zaman geçirmek için ilk kez 4 saat izin veri-
len yaşlıların, İstanbul Beşiktaş İskele yakınında 
bulunan oturma banklarından genç bir güvenlik 
görevlisi tarafından kaldırılmalarına şahit oldu-
ğumuzda şaşırdık. Oysa ortamda dinlenmek için 
başka bir olanak bulunmadığında, kısa süreli ve 
aralıklı bir oturma düzeninin kime ne zararı olabi-
lirdi? İzleyicisi olduğumuz bu duruma “biz dok-
toruz, salgın işleriyle de ilgiliyiz, merak ettik ne-
den kaldırıyorsunuz, ayakta durmakta zorlananlar 
var, yorgunlar var” sözleriyle sorgulamaya çalış-
tığımızda cevap “bize yukardan öyle söylendi” 
oldu. İletişimi sürdürüp, «neden öyle söylendiğini 
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sormadınız mı» sorumuz «hayır, emir öyle geldi” 
cevabı ile karşılandı. Her söylenenin nedeninin de 
öğrenilmesiyle, bu bilgiyle insanlara açıklama da 
yapılabileceğini paylaşmamız o anda bir işe ya-
ramadı ama, umarız gelecek emirlerde akla gelen 
bir durum olur.  Emir verici, insanlar sıkışık dü-
zende oturup kalmasın, yakın temasta olmasınlar 
düşüncesiyle bu görüşünü “kimse oturmasın” ola-
rak ifade etmiş olabilir. Oysa bu durum “oturan-
lar olduğunda aralarında 1,5 metre olsun ve 15 dk. 
dan fazla oturmamaları için uyarı yapın” sözleriy-
le de ifade edilebilirdi, ayrıca kural gereği herkes 
de maskeli idi. Güvenlik görevlisinin yeterli dü-
zeyde sağlık okuryazarlığı olsaydı, bu esnemeyi 
kendi de sağlayabilirdi.  

Bu önlemin başlangıcında HASUDER paylaşım 
grubunda bir halk sağlığı uzmanı “65 yaş üstü 
kişilerin evlerinde tutulması salgını çok etkile-
meyecektir; salgın hızı azaltılmak isteniyorsa her-
kesin evde kalması gerekir” sözleriyle görüşlerini 
paylaştı. Öte yandan yaşlıların evde kalması ile 
anksiete, depresyon, intihar, egzersiz yokluğuna 
bağlı kas erimeleri ve kalp-damar hastalıkları ile 
ölümlerin de artacağını belirtti. Yasaklamanın 
kolay ama olabilecek bu sorunlar için nasıl bir 
önlem düşünüldüğünü sorgulayarak, “pek çok 
yaşlının da benim gibi hissettiğini düşünüyorum, 
kimseyle temas etmeden yürüyüşün bir zararı ol-
mayacağı kanısındayım, yaşlılar, ne dersiniz? “ 
sorusuna fazla ilgi gösterilmedi. Sessiz çoğunluk 
dışında, tam tersi, “Sokağa çıkmama çok önemli 
bir önlemdir. Tüm nüfusa uygulanmalıdır. Hatta 
patlama olan kentlere karantina uygulanması gün-
demde olmalıdır. İstatistikleri izliyorsanız, Tür-
kiye’deki olgu ve ölüm artışının İtalya’dan daha 
hızlı olduğu açıkça görülüyor” gibi görüşlerle iti-
razlar öne sürüldü. (14,15). Uygulama başladığın-
da, kurala uymayan yaşlılara para cezası kesildi. 
Oysa TV ve radyo izlemeyen, dinlemeyen ya da 
bunları izlese de ne dediklerini ayırt edemeyen 
pek çok insan var ülkemizde. 

Gazetede bilim insanı kimliğiyle, açık havada 
gezmek, AVM de dolaşmaktan daha riskli olabilir 
bilgisi veren uzmanlar olduysa da, kimsenin 
olmadığı bir yerde bir süre açık havada zaman 
geçirmenin ne zararı olacağı belirlenmiş değil. 

Güvenli bir şekilde deniz kenarında balık tutmak 
da kime neden zararlı olsun? Bu yasaklar yerine, 
mesafeli yaşamı sağlamak için insanlardan çok 
ortamı denetleyip düzenlemek daha doğru bir 
yaklaşım olmaz mı? Eğitimcilerin “Eğitim ortamı 
değiştirmektir” tanımı ile yaşadığımız günlerin 
bizi, bilinçlendirip geliştirecek yerde bir korku 
filmi figüranları haline getirdiğini düşündüm. 
Toplumda insanların bilinçlenerek belirli riskleri 
ayırt edip kendine düşen  sorumluluğu alması 
için desteklenmeleri yerine, nedenini bilmese 
de verilen sıkı emirlere uyan pasif, bağımlı 
insanlar halinde yaşamalarının pekiştirilmesinin 
uzun vadede yöneticilerimizin bilinçli seçimi 
olmadığını varsaymak istiyorum. Aksine 
sorumluluk, uygulamaya yön veren her kararın 
geçerli bilgi ve adaletle verilmesi gereğini 
ortaya çıkarıyor. Uyum göstermekte zorlanan 
insanların ne düşündüğü, neye ihtiyacı olduğunu 
fark etmeden suçlanmaları, cezalandırılmaları 
yerine uygulamaların kanıtlı ve uygulanabilecek 
ortamlar yaratılarak geliştirilmesi özen isteyen bir 
durumdur.  

Kapalı ortamlar olması nedeniyle, alışveriş mer-
kezlerinin açıldığı ilk günde insanların kapılarında 
kuyruk olarak giriş için beklemeleri riskli durum 
olarak eleştirildi. Halbuki buralara gitme neden-
lerini bir psikolog olabilecek üç şekilde açıkladı: 
Gerçek ihtiyacı olanlar, alışılmış sosyalleşme ala-
nı olarak AVM leri kullananlar ya da pervasızlık 
gösterenlerdi bu kalabalığı oluşturanlar. Pervasız 
olanları ya bilim insanlarına inanmayanlar, ya 
uzun süren kısıtlamalardan yorulup bıkanlar ya 
da travma sonrası stres bozukluğu geçirenler gibi 
inkar ve isyan aşamasında olanlardı (16).

Uzun süren karantina tedbirlerinin yorgunluk 
yarattığı bir gerçek. Bu gerçek, korunma önlem-
lerinin sürdürülebilir uzun soluklu bir takvim-
le planlanmasının önemini ortaya koyuyor. “Ya 
hep ya hiç “ yerine risk yaklaşımı uygulanarak 
gerçek durumların ortaya çıkarılması ve gerekli 
ayrıntılarla uygulanmaları için çaba gösterilme-
sinin uzun vadede daha etkili önlemler olacağı 
savunulmakta (17). Başlangıçta iki hafta süre ile 
olacağı bildirilen 65+yaş nüfusunun 2 aydır ka-
rantinada tutulması, ya hep ya hiç yaklaşımına bir 
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örnektir. Uzlaşma olmayan bir konuda tek yönlü 
karar vermek, despot yönetimlerde sık görülen bir 
durum. Bu uygulamaların korunmak için yapıldı-
ğı açıklansa da, gelecekte görülebilecek olumsuz 
etkilerini göz ardı etmemeliyiz. Yaşlıların sürekli 
evde tutulması da başka tür bir yaşlı ihmali olarak 
değerlendirilebilir (18). Bu tür önemli ayrıntıla-
ra özen göstererek, uygulamaları geliştirmek bizi 
birlik olup sorumlu vatandaşlar olma yönünde de 
geliştirebilir. Bu tür yaklaşımları başıbozuk ku-
ralsız yaşamayı savunma olarak algılamamalıyız, 
hele sağlığı tehdit eden bu kadar önemli bir sorun 
varken. Tersine, uzlaşıyla rahat ve sağlıkla yaşa-
mayı başarabiliriz (19).

Bir halk sağlığı uzmanının bu görüşü destekle-
yen yorumu yol gösterici: “Koronavirüs pande-
misiyle mücadelede tümüyle riskten korunma ya 
da tamamen sosyal yaşamın başlaması birbirinin 
seçenekleri olmamalı. Toplumda bu hastalığın 
tamamen ortadan kaldırılacağına yönelik bir 
beklenti var. Her türlü medyada sergilenen uz-
man görüşler sosyal izolasyon, ev karantinası/
izolasyonu yaparsak, bu hastalıktan tamamen 
kurtulacağımız beklentisini artırıyor. Bunun 
böyle olmayacağı açık, bu enfeksiyon yıllara 
yayılmış olarak geçecek ve aramızda olmaya hep 
devam edecek. Enfeksiyondan korunmak için 
temastan kaçınmak ve el ve ortam temizliğine 
özen göstermekle bulaşma yollarını kontrol altına 
almak için düşük, orta ve yüksek riskli ortamlar 
ve davranışların belirlenerek bunların toplumla 
paylaşılması, yapılan çalışmaların enfeksiyonu 
tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olmadığı 
hedefinin öne çıkan mesajlar olması gerektiğini 
düşünüyorum “(20). Dilerim gelecek günlerde de, 
kurallarla birlikte bireylerin durumunu ve ortamı 
birlikte düşünüp daha yüksek uyum sağlayacak 
uygulamaları geliştirebiliriz.  

Her sağlık sorununda olduğu gibi, salgında da 
sağlığa sosyal belirleyicileriyle birlikte bir bütün 
olarak bakabilmeliyiz. Sağlıklı olmak yalnız be-
densel iyilik değil, ruhsal ve toplumsal iyilik hali-
ni de hedefler. Sağlık alanında çalışanlar olarak 
bu çerçeve içinde olmak için sorumluluk duy-
malıyız.  Ayrıca bilgilere dayanan kuralları oluş-
turmak şeffaflık gerektiriyor. Bilim Kurulu’nun 

nasıl karar aldığını, toplumdaki etkileri nasıl iz-
lediği bilinmiyor. Bu durum onların bilimselliğini 
zedeliyor. Bilgiyi kullanmanın zincirleme olarak 
gelişen bir zihinsel süreç olduğu kabul ediliyor.  
Bilgiler önce tanımlarla, daha sonra sınıflamalar 
yapılarak öğrenilir. Parçalara ayırıp analiz edil-
meleri pek çok bilgi arasında ilişki kurmayı sağ-
lar, nedensellik kavramını geliştirir. Daha sonra 
yeni bilgi üretmek için bu parçalar kullanılarak 
yeni sentezler oluşturma daha ileri bir zihinsel 
beceridir. Geleceği yönlendirmek ise uzun erimli 
izlem planları yapıp sınamayla geliştirilmeye da-
yanır ve yaratıcılık gerektirir (21). 

Sonuç ve öneriler
COVID-19 salgın haberlerinin gündeme geldiği 
ilk günlerde ortaya çıkan paniği bir miktar ya-
dırgamış, dünyada savaşa bağlı çok sayıda insan 
kıyımına karşı kayıtsızlık sürerken, sigaraya bağlı 
ölümler, HIV yaygınlığı ülkelerde kanıksanmış-
ken bu telaşı anlamlandırmakta zorlanmıştım. 
Ancak hastalığın kuluçka döneminin uzunluğu, 
bu sürede bulaşıcı olabilmesi ve ortamda bir süre 
kalıcı olup temasla mukozalara geçiş özelliği gös-
teren, damlacık yoluyla yayılan virüsle çok sayıda 
insanı hızla  etkileyeceği beklenmekteydi. Yaşa-
nanların dünyada, HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK 
sözünün doğruluğunu tekrar sınadığını düşünü-
yorum.   

Gelecek günler için, yaşamımızda yeni normalle-
rin neler olacağı tartışılıyor. “Yeni Normal” söy-
lemi yerine, yaşama ortamlarımızın COVID-19 
öncesi “Normal” olmadığını savunarak, “YENİ 
HAYAT” kavramını öne çıkarmayı öneriyorum. 
Artık, kalabalık ortamlarda ve fazla hareketli bir 
nüfus olarak yaşamı sürdürmek ve hijyenik ol-
mayan alışkanlıkların bütün bulaşıcı hastalıkların 
yayılımı için sakıncalı olduğu bilinciyle yeni ha-
yat tarzımızda sağlıklı yaşam için geçerli olan 
önlemleri sürekli olarak uygulamaya özen gös-
termeliyiz. Zira COVID-19 gider ama tedavisi ve 
aşısı olmayan başka bir bulaşıcı hastalıkla her an 
karşılaşabiliriz.  

COVID19 hastalığı ile ilgili korunma önlemleri-
mizi geliştirirken bilgi kaynaklarımızın doğrulu-
ğunu ayırt etmek doğru yolu bulmada yardımcı 
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olacak. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr.TA.
Ghebreyesus’un “Biz sadece bir pandemiyle de-
ğil aynı zamanda bir infodemiyle de savaşıyoruz” 
sözü, 2 şubat tarihli Corona Durum Raporunda 
duyurulan bilgi kirliliğinden kaçınmanın önemi-
ni vurguluyor (22). Bilinmeyen bir konuda ortaya 
çıkan çok sayıda ve çözümü zorlaştırıcı nitelikte 
bilgilerin yayılımını tanımlayan “İnfodemi” teri-
mi pandemi sonrası bilgi karmaşasının kolayca 
nasıl geliştiğini yansıtıyor (23).  Bu sayede ka-
nıtsız bilgiler yayılıyor, niteliksel bilgi ile nice-
liksel bilgiler birbirine karışabiliyor. Oysa, her 
bilgiyi kullanmadan önce; bu bilgi nereden geldi, 
kaynağı nedir, bunu kim söyledi, o kaynak bunu 
nereden elde etti, nasıl üretti ve bu bilgi benim 
yaşamımı nasıl etkiler sorularına verilen cevaplar 
irdelenmeden, bilgilerin kullanılmasının sakın-
caları kanıta dayalı tıp yaklaşımında kullanılan 
temel değerlendirme ölçütleridir (24). Bu süzgeç 
kullanılmadan, başka bir deyişle eleştirel bir de-
ğerlendirme yapılmadan sağlıkla ilgili kararlar 
almak bilimsel okuryazarlığın olmaması olarak 
tanımlanmalı. Toplumun sağlık okuryazarlığının 
düşük olduğu durumlarda bilgiyi değerlendir-
menin güç olduğunu biliyoruz ancak, bilimsel 
okuryazarlık olmadığı durumda toplumun sağlık 
okuryazarlığının gelişmesi daha da güç olacaktır.     

COVID-19 salgınının sürmesini beklediğimiz 
yakın gelecekte, en önemli risk grubunun sağlık 
çalışanları olacağı bilinmekte. Bu nedenle sağ-
lık çalışanlarının çalışma ortamlarında güvenle 
çalışmalarının öncelenmesi gerekiyor. Onlar için 
de en temel önlem, hizmet verdikleri her ortam-
da, hastalık belirtisi olanlarla temas durumlarında 
kendilerini korumaktır. Bulundukları ortamlar-
da mimari özelliklerle ortamın düzenlenmesi ve 
cerrahi maske, siperlik ve diğer koruyucularla 
kendilerini olabildiğince güvenceye almalıdırlar. 
Bunların sağlanması şarttır ancak yeterli değildir. 
Hasta hakları kavramının moda olmaya başladı-
ğı yıllarda çalışanların hakları da gündeme gel-
miş, bu gündemle yönetim literatüründe önemli 
tartışmalar yer almıştır. Bu sayede geliştirilen 
önemli bir kavram, “çalışanların ihtiyaçlarının 
karşılanması zorunluluğu” idi. Şimdi bu kavra-
mın yüceltilmesinin tam zamanı. Türk Tabipler 
Birliği başta, tüm sağlık meslek örgütleri bunun 

en önemli savunucusu olmalıdır (25). Bunlar zor 
şeyler değiller; sağlık çalışanlarının öncelikle 
yaptığı işle ilgili bilgi donanımının olması, işini 
verimlilikle yapabilmesi için yeterli malzeme ve 
mekana sahip olması, görev sırasında destekleyi-
ci denetimle geribildirim alması, iş güvenliğinin 
olması ve ihtiyaçları ile ilgili olarak kendini ifade 
edebilmesi, işini yönlendirme önerileri verebil-
mesinin sağlanması sağlık hizmetlerinin sunu-
munda öncelik taşımalıdır. 

COVID-19, kronik hastalıkları olan ileri yaş gru-
bu için daha olumsuz sonuçlarla seyreden, ancak  
toplumda her birey için farklı belirtilerle ortaya 
çıkabilen, halen koruyucu aşısı ve tedavi için 
etkili bir ilacı olmayan, sistemik etkisi ile ölüm-
cül sonuçlar verebilen bir hastalık. Ülkemizde 
kontrol önlemleriyle salgın kontrolü için önemli 
yol alınması sevindiricidir. Gelecek günlerde de 
kontrolün başarısını sürdürmek için korunma 
stratejileri ile ilgili, öncelikle toplumun enfeksi-
yon zinciri hakkında bilinçlendirilmesine özen 
göstermek gerekir. Virüs yükü hakkında bilgilen-
mek önem verilmesi gereken ikinci konu olmalı-
dır. Virüse maruziyet miktarı ve süresini artıran 
davranışlar ve ortamların ayırt edilmesi, toplumda 
korunma önlemlerine uyumu geliştirecek önemli 
bilgilerdir. Uygulanması gereken tüm korunma 
önlemlerinin enfeksiyon zincirini bir yerinden 
kırarak, virüsü taşıyan kişiden (kaynak) çıkacak 
etkenin sağlıklı kişilere ulaşamaması için yapılan 
uygulamalar olduğu sadelik içinde açıklanmalı-
dır. Ancak bu sayede korunma önlemlerinin algı-
lanması sağlanabilir.  

•	Yeni hayatta, özellikle açık hava olmayan 
ortamlarda kişiler arasında yüzyüze yakın mesa-
fede bulunmama ve el hijyenine özen herkes için 
temel korunma önlemleri olarak uygulanması ge-
reken en belirgin alışkanlıklar olmalıdır.  
•	Asıl bulaş kaynağının hasta kişiler olduğu bil-
gisi ile halk sağlığı ilgilileri , hastalık kuşkusu 
olanların kendilerini izole etmeleri için bilinçlen-
dirilmeleri, çalışan nüfusta bu süreçte hastalık iz-
ninin kolayca kullanılması ve sağlık kurumlarına 
kolay başvurmalarının sağlanması için sorumlu-
luk almalıdır. 
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Her tür baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, halsiz-
lik, ateş, öksürük, nezle, koku ve tat duygusu 
kaybı ve deri döküntüsü belirtisi olanlar (ımız) 
kendini başkalarına olabilecek bulaşmayı ön-
lemek için bilinçli olarak 5 gün izole etmeli ve 
ilerleyen belirtilerde mutlaka sağlık hizmeti 
almalı.  Bu önlemli bilginin yaygınlaştırılması,  
en temel korunma önlemi olan kaynağa yöne-
lik tedbir olarak özellikle önemlidir

•	Genel olarak açık havada ya da havalandırılma-
sı kolay ortamlarda yaşamayı sürdürmek, olabil-
diğince az yabancı teması ile, grup olmak gerek-
tiğinde yüzyüze yakın temas olmaması için arada 
uzak mesafe bırakmak, yüksek sesli iletişimden 
kaçınmak, her tür yüzey temasında el kullanma-
maya özen göstermek, kaçınılamayan her yüzey 
teması sonrası etkili el yıkamak, yemek öncesi 
yine el yıkamak, yabancı eşyalar ve paketleri fırça 
yardımı ile sudan geçirmek, sonra yine el yıka-
mak, sebze ve meyvaları bol suyla ovalayarak-fır-
çalı su temizliği yapmak, ayakkabı ile (dış ortam-
da yeni damlacıklara basmış olma olasılığına kar-
şılık) ev ortamında dolaşmamak, ayakkabıları ev 
dışında bırakmak, bu olanak yoksa ayakkabı çı-
karılan zemini sabunlu su ile sık temizlemek yeni 
hayatta günlerimizi sağlıkla ve huzurla geçirmek 
için kazanmamız gereken alışkanlıklar. 
•	 Ev ve çalışma ortamında eşya ve zeminlerin, 
kullanan kişi sayısı ve ev dışı temasların varlığı-
na göre, 2-7 günde bir temizlenmesi, tuvalet ve 
lavabolarda da çamaşır suyu kullanarak gün aşırı 
yapılacak temizlik yeterli olacaktır.  
•	Maske kullanmaya aşırı vurgu, asıl korunma 
önlemi olan yüzyüze yakın mesafeli iletişimler-
den kaçınma ve temas edilen ortamlardan korun-
mak için sabunla el yıkamanın değerini azaltabi-
leceği için yapılmamalıdır.  
•	 Toplu taşım araçlarında cam açık olarak sey-
retmeyi alışkanlık haline getirmek, kazanmamız 
gereken başka bir temel önlemdir.   
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