
 

HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ (HASUDER) COVID-19 GÖREV GRUBU 

HAFTANIN KONULARI:1 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)  

“10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü Yaklaşırken…” 

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 4.10.2020 tarihinde hazırlanmıştır. 
 
Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında her yıl 10 Ekim tarihinde çeşitli farkındalık etkinlikleri 
düzenlenir. Bu yıl beklendiği üzere tema Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) oldu. Dünya Sağlık 
Örgütü bu yıl (2020), konu ile ilgili olarak aşağıdaki paylaşımları gündeme taşımaktadır:2 
 
Pandemiden; 

 Sağlık çalışanları  
 Öğretmenler 
 İşçiler 
 Öğrenciler…. 
 Kısacası herkes etkilendi. 

 
 
 
 
Pandemi günleri; RUH SAĞLIĞINA YAPILAN YATIRIMI BÜYÜTME ZAMANI çünkü;3 
 

1. Ruh sağlığı halk sağlığının ihmal edilen önemli halk sağlığı konuları arasında 
2. Dünyada her yıl bir milyara yakın sayıda kişi ruhsal bir sorun yaşıyor 
3. Küresel düzeyde yılda her 40 saniyede bir kişi intihar ederek yaşamını kaybediyor 
4. Pandemi sürecinde dünyada milyarlarca insan COVID-19 salgınından ruh sağlığını da içerecek 

şekilde olumsuz etkileniyor 
5. Ruh sağlığı hizmetlerine erişim istenilen düzeyde değil 
6. Damgalama, ayrımcılık, vb durumlar yaşanıyor 
7. Dünyadaki ülkeler sağlık bütçelerinin ortalama sadece %2’sini ruh sağlığı hizmetlerine 

ayırıyorlar 
 

Şimdi Tam Zamanı; 
Ruh Sağlığı Hizmetlerine Gereken Önemi Vermeli, Hizmetleri Geliştirmeli, Bu Alana 

Ayrılan Kaynakları Artırmalı! 

                                                             
1 Bu sayfada yer verilmesi istenilen konu başlıkları diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletilebilir. Akış ve 
gereksinimlerle uyumlu olması durumunda önerilerin değerlendirmeye alınması olanaklıdır.  
2 World Mental Health Day, 2020 Internet https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-
health-day-2020 Erişim:4.10.2020. 
3 Internet https://www.who.int/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-
a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health Erişim:4.10.2020. 
 

Kaygı… 
Kaybedilen canların ardından yaşanılan acı tarifsiz... 
 

Salgın sürecinde işyerlerinin karşılaştığı zorluklar nedeniyle işten çıkarmalar… 
Yaşanılan ekonomik sorunlar da sonuçları itibarıyla hissediliyor. 
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