
 

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

HAFTANIN KONULARI: 

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19)  

Geçen günlerin ardından… 

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 14.6.2020 tarihinde hazırlanmıştır. 
 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesinde her gün yeni bir deneyim yaşanmaktadır. “Haftanın 
konusu” olarak yazılan 7.6.2020 tarihli ilk dokümanın paylaşımından bu yana bir hafta geçmiş ve bu süre 
zarfında aşağıda yer alan bazı tespitler öne çıkmıştır: 

1. Aşı henüz bulunamamıştır. 
2. Hastalığa özel tedavi henüz bulunamamıştır. 
3. Sosyal mesafe kurallarına uyum sorunları yaşanmaktadır. 
4. Maske takma ile ilgili sorunlar gözlenmekte, tespit edilmektedir. 
5. Gözlemlere göre, kamu tarafından ve bilim insanları tarafından yapılan öneriler yeterince, gerektiği 

ölçüde, tam olarak dikkate alınmamaktadır. 
 
Özellikle son üç tespit aşağıdaki duruma olumsuz olarak etki etmektedir: 
 

1. Vaka sayısı artışı devam etmektedir.  
2. Ölümler yaşanmaktadır.  

 
Örneğin, 10 Haziran 2020 tarihinde1 vaka sayısı 173036 ve ölüm sayısı 4746 iken 13 Haziran 2020 tarihinde2 bu 
sayılar sırası ile 176677 ve 4792 olmuştur. Unutmayalım; her bir vaka candır, ölüm ise biricik yaşamın kaybıdır, 
eşsizdir, telafisi yoktur. 
 
Salgın sürdükçe; 
 

1. Toplumda kaygı artar. 
2. Toplumda duyarsızlık da bir sorun olarak karşımıza çıkar. 
3. Sağlık çalışanlarının mücadele kapasitesi düşer. 
4. Kaynak kullanımında sorunlar artar. 
5. Rutin sağlık hizmetleri aksar. 
6. …. 

 
Özetle; 

 Salgın ne kadar erken biterse, istenmeyen durumlar, kayıplar o kadar az olur. 
 Gereken önlemler alınmalıdır. 
 Önlemlere uyulmama durumunda seçenekler toplum sağlığı yararına geliştirilmelidir. 

 
Önemli not: 

Bu sayfada yer verilmesini istediğiniz konu başlıklarını diaslan.dr@gmail.com adresine öneri olarak iletebilirsiniz.  
Öneriler akış ve gereksinimlerle uyumlu olması durumunda değerlendirmeye alınabilecektir. 

                                                             
1 Internet https://www.saglik.gov.tr/TR,65966/son-vakayi-en-kisa-zamanda-gormek-tedbirlere-uyumla-mumkundur.html 
Erişim:14.6.2020. 
2 Türkiye’de güncel durum (13.6.2020) Internet https://covid19.saglik.gov.tr/ Erişim: 14.6.2020. 
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