
 

 

 

 

 

 

 

POLİTİKA NOTU 
 
SAĞLIK POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI   
Tarih ve No: 23.06.2020 / 04 
  
Pandeminin yeni bir safhasındayız.  
Kağıt üzerinde önlemler alınsa, kuralla koyulsa da, ortam “yeni normal” olarak tanımlanarak 
normalleşmeye doğru evrilmekte; pek çok konu bilinmezliğini sürdürürken, çözümler net 
olarak ortaya konulamamaktadır.  
Bu bağlamda, gündemdeki konuları düzenli olarak derleyerek paylaşacağız.  
Pandeminin, sağlıkla ilgili gündeminin en sıcak başlıklarındaki tespit ve önerilerimiz şöyledir: 
 
Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları artık ele alınmalı ve düzeltilmelidir: 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de insan kaynakları arasında sağlık çalışanlarının önemi 
yatsınamaz.  
Sağlık hizmetinin doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve hasta bakıcı gibi büyük bir ekiple 
verildiği, pandemi döneminde daha iyi anlaşılmıştır.  
Buna karşın geçmişte olduğu gibi bu süreçte de, Sağlık çalışanları, ne yazık ki ihmal edilmişler 
ve hakları teslim edilememiştir.   
Başta özlük hakları olmak üzere sağlık çalışanlarımızın pek çok sorunu ortadadır ve her geçen 
gün şiddetini artırarak devam etmektedir.  
Tüm Sağlık çalışanlarının somut talepleri vardır ve devlet kalıcı biçimde çözüm üretmek 
zorundadır.     
Tüm sağlık çalışanları için başta özlük hakları olmak üzere, geçmişten bu yana gelen ve sürekli 
artan sorunların çözülmesi ve çalışma koşullarının ivedi bir şekilde iyileştirilmesini talep 
ediyoruz.  
 
“Pandeminin Neresindeyiz?” sorusu herkes için belirsizliğini koruyan bir meseledir: 
Toplum sağlığını derinden etkileyen ve yaşamı alt üst eden pandeminin yayılma şiddetinin 
giderek arttığını görüyoruz.  
İkinci dalga veya dip dalga olarak tanımlanan bu salgının toplumda yıkıcı etkilerinin kontrol 
edilmesi ve toplum sağlığının koruma altına alınabilmesi için herhangi bir gevşemeye yer 
vermeksizin salgınla mücadeleye devam edilmelidir. 
Turizm sezonunun açıldığı bu dönemde Sağlık verilerine olan güvenilirliğin tartışıldığı, 
ülkemize seyahatin sakıncalı bulunduğu  günümüzde hızlı normalleşme yerine kontrollü 
normalleşmeye ihtiyaç açıktır.  



 

 

 

 

 

 

 

Şu anda “sorun kontrol altında, biz bu işi başardık” algısı yaratılarak hızlı bir normalleşmeye 
geçiş iklimi yaratılmaktadır, bu da daha büyük sorunların gündeme gelmesine ortam 
oluşturmaktadır.   
Şeffaf ve doğru bilgilendirme ile hem kendi toplumumuz gerekeni yapması konusunda 
hazırlıklı olacak hem de tüm dünya, verileri doğru olarak veren bir Türkiye ile güven sorunu 
yaşamayacaktır.   
  
Başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörlerin hızlıca normalleşebilmesi ve ülkemizin 
“güvenilir ülke” statüsünde olabilmesi paylaşılan verilerin şeffaf olmasına bağlıdır.  
Doğru ve şeffaf bilgi paylaşımı elzemdir. 
 
 
Pandeminin çocuklarımızın eğitimine olumsuz etkisi oldu, bu konu ileriye dönük eksik 
kararlar ile telafi edilemez :  
Pandeminin yeni evresinde, özellikle gençler arasında daCovid-19 hastalığının yayıldığı 
görülmektedir.  
Gençlerimiz ve eğitim öğrenim çağındaki çocuklarımız, çok kısa bir süre sonra eğitim 
faaliyetlerine başlayacaklardır.  
Bu nedenle başta sağlık ve eğitim bakanlıkları olmak üzere hükümetin hangi tedbirleri 
aldığının ve gündemdeki programın paylaşmasını acil olarak bekliyoruz. 
Aksi halde çocuklar ve gençler arasında istemediğimiz yüksek hastalık oranları gündeme 
gelebilir. Buna bireysel çözüm arayan velilerin, sağlık endişesi ile çocuklarını okula 
göndermemeleri ise sorunu farklı bir boyuta taşıyabilir.    
Çocuklarımızın yeni eğitim ve öğrenim dönemini ne şekilde güvenli gerçekleştirebileceklerini 
kamuoyunun öğrenmeye hakkı vardır.  
 
 
Pandemideki başarı, hastalığı tedavi etmekten çok toplumun hasta olmasına engel olacak 
koruyucu hekimlik hizmetleri ile sağlanbilir: 
Pandemilerde koruyucu hekimlik hizmetleri önceliklidir. Bu halk sağlığı uzmanı bilim 
insanlarının çalışma alanıdır. Bugüne kadar koruyucu hekimlik hizmetleri “ellerini yıka, maske 
tak ve sosyal mesafeye uy” başlıklarına hapsedilmiştir. 
Salgınla mücadele, sürekli yeni hastane açılarak, yalnızca tedavi edici hekimlikle çözüme 
kavuşturulabilecek bir konu değildir.  
Ancak halk sağlığı uygulamaları ile salgınla mücadele edilebilir. Ülkemizde geçmişte de, 
veremle, sıtma ile, trahom ile başarılı sonuçlar koruyucu hekimlik önlemleri ile sağlanmıştır.  
Özetle tek başına pandemi hastalarını tedavi etmek başarı olarak tanımlanamaz, Başarı 
koruyucu hekimlikle hastalığın yayılma hızını düşürmektir. 



 

 

 

 

 

 

 

Vatandaşlarımıza toplum sağlığı uzmanlarının sürekli ulaşması, telefon açması, bilgilendirme 
yapması, bilgi mesajlarının paylaşılması ve denetleyici faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.  
Yeni açılan hastaneler salgınla mücadelede tek yöntem olan toplum sağlığı faaliyetlerini 
ikame etmez.  
 
 
 
 
  
  
 


