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HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER)
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HABER POSTASI (15.09.2020)

Kesin Olgu*: Türkiye (292.878) Dünya (28.918.900) Ölüm*: Türkiye (7.119) Dünya (922.252)
*14 Eylül 2020 itibariyle açıklanan verilerdir.

Haftanın HASUDER Uyarısı
Sağlık Çalışanları #ÖLÜYOR

Bu hafta COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve sağlık
çalışanı meslektaşlarımızın anısına saygı amacıyla tüm sağlık
kurumlarında siyah kurdele takıyoruz. Vaka sayıları her geçen gün
artıyor. Sağlık çalışanları tükeniyor, ölüyor.
Sağlık çalışanlarını korumak zorundayız.

Dünyadan Haberler
DSÖ Haftalık Operasyonel (09.09.2020) ve Epidemiyolojik (14.09.2020) Güncellemelerinde
Öne Çıkanlar Kaynak1 Kaynak2
●
●
●

●

Somali, Banadir'de COVID-19 salgını sırasında 400 000'den fazla çocuk çocuk felci
ve kızamık aşısı oldu (30.08.2020).
Papua Yeni Gine, bütüncül yaklaşımla COVID-19 tehdidini ele almaktadır, ülkenin COVID19 sürecine verdiği yanıt örnek oluşturacak şekilde özetlenerek öne çıkarıldı (04.09.2020).
Kaynak
DSÖ ve Almanya Robert Koch Enstitüsü, Özbekistan'da bir eylem içi incelemeye (IAR)
katıldı. Bu misyon ülke düzeyinde koordinasyon, planlama ve izleme, sürveyans, vaka
keşfi, temaslı takibi, klinik yönetim, enfeksiyon önleme ve kontrol, laboratuvar konularını
içeren alanları kapsıyordu.
Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
(UNODC) ve DSÖ, palyatif bakım için kullanılan ağrı kesiciler gibi kontrollü verilmesi
gereken ilaçlarla ilgili bir çağrı yaptı. Hükümetlere, akut acil durumlarda kontrollü
maddeler içeren tıbbi ürünlerin ihracatı, nakliyesi ve tedariği için Uluslararası İlaç
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●

●

●

●

Kontrol Sözleşmeleri kapsamında basitleştirilmiş kontrol prosedürlerinden
yararlanmaları hatırlatıldı (14.08.2020).
COVID-19 salgını sırasında Uluslararası Sağlık Tüzüğünün (UST 2005) işleyişine
ilişkin Gözden Geçirme Komitesi'nin ilk toplantısı bu hafta yapıldı (8-9.09.2020). DSÖ
Genel Direktörü Dr. Tedros, komitenin belirlenen altı alanla ilgili ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere UST hükümleri dahil olmak üzere işleyişinin gözden geçirileceğini belirtti.
Kaynak
Dijital araçlar geleneksel temas izleme yöntemlerini ve yaklaşımlarını optimize etme
fırsatı sunar. DSÖ aynı anda birden fazla yolu takip etmektedir; teknolojiyi ve dijital katılımı
büyütmek için özel sektör, girişimciler, hükümet ile; insani yardım ortamlarında olduğu gibi
sahada işbirliği yapmaktadır (09.09.2020).
Nisan ayında, Avrupa Komisyonu ve diğer birkaç ortakla birlikte DSÖ, aşıların, tanı
araçlarının ve tedavilerin geliştirilmesini ve bunlara eşit erişimi için COVID-19 Araçlarına
(ACT) Erişim Hızlandırıcısını başlatmıştı. DSÖ, geçen hafta ilk ACT Hızlandırıcı
Kolaylaştırma Konseyi toplantısına ev sahipliği yaptı. Konsey, ACT Accelerator'ın
hedeflerine ulaşabilmesi için fonda önemli bir artışa ihtiyaç olduğunu yineledi
(10.09.2020).
UNICEF ve DSÖ tarafından yapılan anketler, COVID-19 salgınının sağlık hizmetlerinde
büyük aksamalara yol açtığını, onlarca yıllık zor kazanılmış ilerlemeyi tehdit eden özellikle
de beş yaşın altındaki çocuklardaki küresel ölümlerin sayısında 2019'da kaydedilen en
düşük puan ile ortaya koymaktadır (09.09.2020).
Teknik Rehberlik ve En Son Yayınlar:

●

COVID-19 hastalığını doğrulanması, SARS-CoV-2 virüsünün doğru tespitine dayanır.
DSÖ, hızlı immünolojik testlerin COVID-19 salgın yönetimi programlarına entegrasyonunu
düşünen ülkeler için bir ara kılavuz yayımladı. Ayrıca SARS-CoV-2 tanı testleri ile ilgili
rehberini klinik tanı algoritmaları hakkında daha fazla arka plan bilgisi, literatür ve en iyi
uygulamalarla güncelledi (11.09.2020).
DSÖ bölgelerinde öne çıkan gelişmeler:

●

Afrika Bölgesi (AFRO): Afrika Bölgesi de bu hafta (7-13 Eylül) bildirilen vakalarda düşüş
gösterdi ve ölümlerde düşüş bildiren tek bölge oldu.
Afrika'da COVID-19 genom sekanslama laboratuvar ağı hizmete girdi (10.09.2020).

●

Doğu Akdeniz Bölgesi (EMRO): Bölgedeki vakalar, son yedi günde %14 artışla artmaya
devam ediyor ve şu anda küresel vakaların %6'sını oluşturuyor. Mevsimsel dini ve kültürel
toplu toplantılar, düğün kutlamaları ve diğer sosyal etkinlikler bölgedeki farklı ülkelerde
vakaların artmasına katkıda bulunmuştur. Örneğin, Tunus ve Ürdün'de bildirilen vakaların
görülmesi törenler ve kutlamalarla ilişkilendirildi.
Dünya Sağlık Örgütü ve Kral Salman İnsani Yardım ve Yardım Merkezi'nin (KSRelief)
desteğiyle Aden şehrinin 8 ilçesini kapsayacak şekilde deng humması kontrol kampanyası
başlatıldı (14.09.2020).
Kore Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki Büyükelçiliği, ülkenin COVID-19 nedeniyle morbidite
ve mortaliteyi azaltma çabalarını desteklemeyi amaçlayan yeni bir projeyi desteklemek için
Dünya Sağlık Örgütü ile bir hibe anlaşması imzaladı (14.09.2020).

●

Amerika Bölgesi (AMRO): Amerika Bölgesi, haftalarca sürekli olarak rapor edilen en
yüksek vaka sayısını kaydetti. Raporlama haftasında vakalar azalmış olsa bile, küresel
toplam vaka sayısının neredeyse yarısını oluşturmaya devam etmektedir.
PAHO Direktörü, CAF (Latin Amerika Gelişim Bankası) konferansında COVID-19
salgınının etkisiyle mücadele etmek için gerekli eylemleri anlattı (11.09.2020).
COVID-19 salgını sırasında, yüz yüze sağlık konsültasyonlarının çoğu ertelendiğinde, yeni
koronavirüsün bulaşma riskini en aza indirgeyerek hastalar ve doktorlar arasındaki iletişimi
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sürdürmenin bir yolu olarak teletıp bir kez daha öne çıkıyor. PAHO ve IDB (Inter-American
Development Bank) tarafından geliştirilen yeni araç, sağlık kurumlarının COVID-19
zamanlarında teletıp sunmak için yeterlilik düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır (08.09.2020).
●

Avrupa Bölgesi (EURO): Avrupa bölgesi, küresel vaka toplamının %16'sına tekabül eden
üçüncü en yüksek yeni vaka sayısını bildirdi ve milyon nüfus başına 5172 vaka ile en
yüksek ikinci kümülatif vaka sayısına sahiptir.
10 Eylül'de dünya çapında kutlanan Dünya İntiharı Önleme Günü, her yıl 140 000 kişinin
intihar nedeniyle hayatını kaybettiği DSÖ Avrupa Bölgesi'nde özel bir öneme sahiptir.
Rusya Federasyonu, bir iyi işleyen kendine zarar verme sürveyans sisteminin intiharı
önleme çabalarına sağlayabileceği değeri gören ilk ülkelerden biri oldu (10.09.2020).

●

Güney Doğu Asya Bölgesi (SEARO): Güneydoğu Asya Bölgesi'nde Hindistan,
Endonezya ve Bangladeş; nüfusuna göre en yüksek kümülatif vaka sayısını Maldivler
oluştursa da (milyon nüfus başına 16 746) en yüksek vaka sayılarını bildirmeye devam
ediyor. Bölge, son yedi günde tüm yeni ölümlerin %22'sini kaydetti, ancak bölge nüfusuna
göre düşük genel kümülatif ölümler korunuyor (milyon nüfus başına 46).
DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki ülkeler, COVID-19 ile ortak mücadele etmek için
beyanname imzaladı (10.09.2020).

●

Batı Pasifik Bölgesi (WPRO): Genel olarak, Batı Pasifik Bölgesi milyon nüfus başına en
düşük kümülatif vakalara (278) ve ölümlere (6) sahiptir. Filipinler, Japonya ve Kore
Cumhuriyeti bölgedeki en fazla sayıda yeni vakaya sahiptir; ancak Singapur 9804 vaka ile
milyon nüfus başına en yüksek kümülatif vaka sayısına sahiptir.
COVID-19 salgını sırasında artan çağrıların ortasında Dünya İntiharı Önleme Günü
ışığında zihinsel sağlık yardım hatları desteklendi (10.09.2020).

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (European Center for Disease Control and
Prevention, ECDC)
●

ECDC tarafından, süregelen halk sağlığı tehditleri hakkında haftalık bir bülten olan
“Bulaşıcı Hastalık Tehditleri Raporu, 6 - 12 Eylül 2020, 37. Hafta” yayımlandı. Raporda
COVID-19’un yanı sıra diğer bulaşıcı hastalıklar ile ilgili güncellemeler yer aldı
(11.09.2020). Kaynak

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration, FDA)
●

●

●

''FDA Gıda ve Kozmetik Bilgi Merkezi Sorularınızı Yanıtlıyor'' başlıklı bir tüketici
güncellemesinde, beslenme ve gıda, diyet takviyeleri ve kozmetiklerin güvenliği ve
etiketlenmesi ile ilgili bilgiler veriyor. COVID-19 salgını başladığından beri, FCIC personeli
gıda ve besin takviyesi güvenliği hakkında çok sayıda soru aldı. 2020'nin ilk yarısında ekip,
çevrimiçi formu ve telefon hattı aracılığıyla 15.000'den fazla soru aldı. (09.09.2020)
FDA, tüketicileri koruma çabasının bir parçası olarak, asılsız COVID-19 iddialarında
bulunan ve onaylanmamış ürünleri satan Pharmacy Plus Dba Vital Care Compounder,
Inc.'e Federal Ticaret Komisyonu ile birlikte uyarı mektubu yayınladı.
○ Şirket, ürünlerin insanlarda COVID-19'u hafifletebileceği, önleyebileceği, tedavi
edebileceği, teşhis edebileceği veya iyileştirebileceği gibi yanıltıcı iddialar içeren
"COVID PACK" ve "COVID 'POZİTİF' PACK" ürünlerini satmaktadır. FDA,
Pharmacy Plus, Inc. dba Vital Care Compounder'ın bu onaylanmamış ve yetkisiz
ürünlerin satışını derhal durdurmasını talep etti.
○ Şu anda COVID-19'u önlemek veya tedavi etmek için FDA onaylı bir ürün
bulunmamaktadır. (10.09.2020)
FDA, ''Aşıların Bilimsel ve Düzenleyici Gözetimi Halk Sağlığı için Hayati Önemlidir''
başlıklı yeni açıklamasında, COVID-19 aşılarının yetkilendirilmesi veya onaylanmasıyla
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●

ilgili bilim ve veriler tarafından yönlendirilen kararlar almaya kararlı olduklarını açıkladı.
(11.09.2020)
FDA, ilaç ve biyolojik ürün üreticilerinin (hayvan ilaç üreticileri dahil), COVID-19 acil halk
sağlığı durumunda, normal faaliyetlerine devam ederken, belli ürünlere ve faaliyetlere
öncelik vermelerine yardımcı olacak ve halk sağlığı acil durumları sırasında üretimi ve ilaç
arzına yönelik konularda bilgi kaynağı niteliğinde ''COVID-19 Acil Halk Sağlığı Durumu
Sırasında Normal İlaç ve Biyolojik Ürün Üretim İşlemlerine Devam Etme'' ve ''Tıbbi
Olarak Gerekli İlaç Ürünlerinin Bulunabilirliğini Sağlamak İçin Yüksek Devamsızlığın
Etkilerinin Planlanması'' başlıklı iki klavuz yayımladı. (11.09.2020)

Türkiye’den Haberler
Tablo 1. Günlük Test Sayısı, Vaka ve Ölüm Sayıları ile İlgili Veriler

Pozitiflik
Oranı (%)

Yeni
Vaka

Kümülatif
Vaka

Ölüm

08.09.2020 110.565

1,59

1.761

283.270

52

6.782

2,39

09.09.2020 111.193

1,50

1.673

284.943

55

6.837

2,40

10.09.2020 107.702

1,40

1.512

286.455

58

6.895

2,41

11.09.2020 112.213

1,49

1.671

288.126

56

6.951

2,41

12.09.2020

98.326

1,53

1.509

289.635

48

6.999

2,42

13.09.2020

96.097

1,59

1.527

291.162

57

7.056

2,42

14.09.2020 112.563

1,52

1.716

292.878

63

7.119

2,43

Tarih

Test
Sayısı

Kümülatif Vaka-Fatalite
Ölüm
Oranı (%)

Pozitiflik Oranı (%) = (Günlük Yeni Vaka Sayısı / Günlük Test Sayısı) x 100
Vaka-Fatalite Oranı (%) = (Kümülatif Ölüm Sayısı / Kümülatif Vaka Sayısı) x 100 Kaynak

Artık veri güvenilirliği nedeniyle salgın eğrisi paylaşmıyoruz.

Grafik 1. Kümülatif Vaka Sayısı ve Enfeksiyon Hızı

5

Grafik 2. Yeni Vaka Sayısı ve Enfeksiyon Hızı

Grafik 3. Yeni Vaka Salgın Eğrisi

Kamu Kurumları
T.C. Sağlık Bakanlığı
●

●

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından
○ 08/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
■ Yeni COVID-19 test sayısında %6,0 artış
■ Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış Batı Anadolu
Bölgesinde, en fazla artış Orta Anadolu Bölgesindedir.
■ 25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı
kadınlarda 28,3, erkeklerde ise 29,9’dur.
○ 09/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
■ Yeni COVID-19 test sayısında %0,3 artış
■ Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış Doğu Karadeniz
Bölgesinde, en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir.
■ 25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı
kadınlarda 26,1, erkeklerde ise 28,2’dir.
○ 10/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
■ Yeni COVID-19 vaka sayısında %9,5 azalma
■ Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu
Bölgesinde, en fazla artış Batı Karadeniz Bölgesindedir.
■ 80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı
kadınlarda 20,3, erkeklerde ise 26,4’dür.
○ 11/09/2020 COVID-19 Günlük Durum Raporu yayımlandı. Bir önceki güne göre:
■ Yeni COVID-19 test sayısında %3,5 artış
■ Bölgelerdeki vaka değişim yüzdesinde en fazla artış Batı Marmara
Bölgesindedir.
■ 80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı
kadınlarda 22,4, erkeklerde ise 30,0’dur.
DSÖ İstanbul Acil Durum Ofisi’nin açılışı 10.09.2020 tarihinde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti
ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında yapılan anlaşma kapsamında “İnsani ve Sağlık
Acil Durumlarına Hazırlıklılık” alanında faaliyet gösterecek olan DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul
6

Ofisi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin
video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Kaynak

T.C. İçişleri Bakanlığı
●

●

●

81 İl Valiliği'ne 08.09.2020 tarihinde Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge
gönderildi. Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık
alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri,
fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Genelgede,
şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum
ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il
ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta restoran, kafe ve benzeri
işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği anımsatıldı.
Bakanlık 81 İl valiliğine 11.09.2020 tarihinde “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu
genelge gönderdi. Genelgeye göre, evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina
süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacak. Uygulama, izolasyon koşullarını
sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon
için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel
koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.
Bakanlık 12.09.2020 tarihinde 81 İl Valiliği'ne Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu
Zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar
(otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon
üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu
olmadan bilet satışı yapılmayacak.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
●

Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitim için açılmasına ilişkin hazırlıklar devam ederken ilk
ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenleri ve okul yönetimlerinin velilerle çevrim içi
toplantılar yapmaya başlayacağı bildirildi. Kaynak

Meslek Örgütleri ve Dernekler
İstanbul Tabip Odası (İTO)
●

●

İTO, Heybeliada Sanatoryumunun bir sağlık kuruluşu olarak yeniden yapılandırılması ve
günümüzün en büyük sağlık sorunu olan COVID-19 pandemisi için kullanıma açılması
gerektiğini açıkladı; konu ile ilgili TTD İstanbul Şubesi ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu ile ortak basın açıklaması yapılacağını duyurdu. (08.09.2020) Kaynak, (11.09.2020)
Kaynak
İTO, İl Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda temsilci bulundurma ve Heybeliada
Sanatoryumu’nun sağlık tesisi olarak korunarak hizmete açılması isteklerinin, oda
tarafından hazırlanan raporlar ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu 5. Ay Değerlendirmesini
içeren dosya ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile paylaşıldığını açıkladı. (09.09.2020)
Kaynak

Ankara Tabip Odası (ATO)
●
●
●

ATO Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen COVID-19 (+) tanısı alan sağlık
çalışanı sayısının 08 Eylül 2020 tarihi itibariyle 799'a yükseldiği açıklandı. (08.09.2020)
Kaynak
ATO tarafından, “kontrolden çıkan salgın ve filyasyon uygulamaları” üzerine bir görüş
metni yayımlandı. (09.09.2020) Kaynak
ATO, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme
Ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili olarak
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●

performansa dayalı ve tüm asm çalışanlarını kapsamayan ek ödemenin kabul edilemez
olduğunu açıkladı. (11.09.2020) Kaynak
ATO, pandemi döneminde tükenme noktasına gelen ve hayatlarını kaybeden sağlık
çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekmek için TTB Merkez Konseyi ve Tabip
Odaları’nın düzenleyeceği #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz etkinliği için tüm sağlık
çalışanlarına çağrıda bulundu. (12.09.2020) Kaynak

İzmir Tabip Odası
●

İzmir Tabip Odası tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Pandemi Süreci
Yönetimi: Neredeyiz?” konulu panelin video kaydı paylaşıldı. (11.09.2020) Kaynak

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
●
●

Haftalık KLİMİK bülteninin son sayısı yayımlandı (08.09.2020). Kaynak
KLİMİK tarafından, 18 Eylül 2020 Perşembe günü, 21.00-22.30 saatleri arasında
“Pandemide Özel Gruplarda Kronik Hepatit B” konulu web konferansı yapılacağı
duyuruldu. (10.09.2020) Kaynak

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
●

EKMUD tarafından, pandemi nedeniyle talebi artan pnömokok aşısının yalnızca risk
gruplarına uygulanması gerektiği, pnömokok aşısının COVID-19’dan koruyuculuğunun
bulunmadığı açıklandı ve uygun endikasyonlarla birlikte EKMUD Erişkin Aşı Rehberi
paylaşıldı. (11.09.2020) Kaynak

Aile Hekimliği Dernekleri Federasyonu (AHEF)
●
●

AHEF tarafından, Hatay Samandağ Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan COVID-19
nedeniyle hayatını kaybeden Dr.Mehmet Baklacın için başsağlığı mesajı yayımlandı.
(08.09.2020) Kaynak
AHEF, Ayvalık 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen şiddet olayı ile ilgili olarak
pandemi nedeniyle artan aşı talebinin aile sağlığı merkezi çalışanları ile hastaları karşı
karşıya getirdiğini ve İl Sağlık Müdürlüklerinin acilen yeterli aşı tedarikini sağlayarak aile
sağlığı merkezlerine destek olması gerektiğini açıkladı. (10.09.2020) Kaynak

Türk Eczacıları Birliği (TEB)
●
●

TEB, “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nı tüm sağlık çalışanlarına
eşit ölçüde sahip çıkmaya davet ettiklerini açıkladı. (08.09.2020) Kaynak
TEB tarafından, pandemi mücadelesinde bugüne dek 9 eczacının ve 2 eczane çalışanının
hayatını kaybettiği belirtilerek, birliğin salgın süreci ile talepleri kamuoyu ile paylaşıldı.
(10.09.2020) Kaynak

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
●
●

TDB tarafından, COVID-19 pandemisi ve dişhekimlerinin yaşadıkları, çözülmesi gereken
sorunlarına ilişkin görüş ve değerlendirmeler açıklandı; konu ile ilgili resmi yazının Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya iletildiği duyuruldu. (09.09.2020) Kaynak
TDB tarafından, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aile hekimlerine sağlanan çalışma koşullarındaki
iyileştirmeler ve benzer ilave ödemelerin; dişhekimleri için de uygulanması hususunda,
10.09.2020 tarihli resmi yazının Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’ya iletildiği açıklandı.
(10.09.2020) Kaynak
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Türk Hemşireler Derneği (THD)
●
●

THD tarafından, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden emekli hemşire Canan Balsatan
için başsağlığı mesajı yayımlandı. (09.09.2020) Kaynak
THD tarafından, hemşirelerden e-postayla gelen mesajlar ve online anket sonuçları ile
oluşturulan “COVID-19 Mevcut Durum Analizi Raporu-9” yayımlandı. (10.09.2020)
Kaynak

HASUDER’den Haberler
●

Haftanın konuları bölümünde Prof. Dr. Dilek Aslan bu hafta 13.09.2020 tarihinde “Beş yaş
altı çocuk ölümlerindeki azalma eğilimi COVID-19 nedeniyle risk altında” konulu
içeriği paylaştı.

Okuma Önerisi
Düşük ve Orta Gelirli 73 Ülkede COVID-19'a Etkili Bir Yanıt İçin Öngörülen Sağlık Bakımı
Kaynak İhtiyacı: Bir Modelleme Çalışması
DSÖ’nün, COVID-19 pandemisini Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu olarak
ilan ettiğinden bu yana, 24 Ağustos 2020 itibariyle 20 milyondan fazla vaka bildirilmiştir. Bu çalışma,
bulaş seviyelerinin mevcut durumda kaldığı veya % 50 arttığı veya azaldığı durumda stratejik
hazırlık ve müdahale planlarının (SPRP) ek sağlık bakım maliyetlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
COVID-19 vakalarının sayısı, 26 Haziran 2020'den başlayarak, hem 4 hem de 12 haftalık zaman
dilimleri için üç senaryonun her biri için 73 düşük ve orta gelirli ülke için tahmin edildi. SPRP'nin
uygulanmasında tahakkuk edecek sermaye girdilerini, malları ve insan kaynaklarıyla ilişkili ek
sağlık bakımı maliyetlerini tahmin etmek için girdiye dayalı bir yaklaşım kullanıldı. Mevcut durum
senaryosunda COVID-19 müdahalesi için tahmin edilen toplam maliyet 4 hafta boyunca 52-45
milyar ABD Doları, kişi başına 8-60 ABD Doları oldu. Azalan veya artan bulaş senaryoları için
toplam maliyetler sırasıyla 33 ∙ 08 milyar dolar ve 61 ∙ 92 milyar dolardır. Maliyetler, 12 haftalık
zaman diliminde mevcut durum ve artan bulaş senaryolarında üç katına çıkabilmektedir. Azalan
bulaş senaryosunda 12 haftalık zaman dilimindeki maliyetler, mevcut durum senaryosunda 4
haftalık zaman dilimi maliyetine eşittir. Genel maliyetin yüzdesine göre, vaka yönetimi (% 54), temel
hizmetlerin sürdürülmesi (% 21), hızlı yanıt ve vaka incelemesi (% 14) ve enfeksiyon önleme ve
kontrol (% 9) ana maliyet etkenleriydi. Sağlık sektöründe COVID-19 müdahalesinin büyük
maliyetleri, özellikle de bulaş arttıkça yükselecektir. Virüsün daha fazla yayılmasını sınırlamak için
erken ve kapsamlı önlemler almak, kaynakları koruyacak ve yanıtı sürdürecektir.
Tan-Torres Edejer T, et al. Projected health-care resource needs for an effective response to
COVID-19 in 73 low-income and middle-income countries: a modelling study. Lancet Glob Health
September 9, 2020. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30383-1

*Bu metin HASUDER adına Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir, Dr. Öğretim Üyesi
Melike Yavuz, Uzm. Dr. Musa Şahin, Uzm. Dr. Ahmet Naci Emecen, Uzm. Dr. Dilek Ener, Arş. Gör. Dr. Tülin
Çoban, Arş. Gör. Dr. İrem Dilaver, Arş. Gör. Dr. Aslı Ata Teneler, Arş. Gör. Dr. Güzin Özbey, Arş. Gör. Dr.
Atalay Aktuna, Arş. Gör. Dr. Selva Dilan Gölbaşı tarafından hazırlanmıştır.
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