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ÖZET
Tüm Dünya’yı ve insanları etkisi altına alan Covid-19 pandemisi başta sağlık
kurumları olmak üzere pek çok kurumda farklı dönüşümlere yol açmıştır. Henüz
aşısı ve etkin bir ilacı olmayan Covid 19 ve daha sonra oluşabilecek tüm viral
salgınların en azından yakın dönemde yaşamımızın bir parçası olarak kabul edilmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. 2019 yılının aralık ayından beri pandemiye karşı bir
savaş içinde olan insanoğlunun elindeki en büyük avantaj, virüs ile mücadelede
kullanılabilecek bilgi aktarımını da aynı hızla yapabilmesidir. Bu pandemi sürecinde
de bilim insanları bilimsel yayınlarla kanıta dayalı olarak mevcut verileri birbirine
iletmeye devam etmektedir. Bilgi ve tecrübe aktarımı bundan sonra karşılaşılacak
global sağlık sorunlarının herhangi bir kaos ortamına yol açmadan çözümüne katkı
sağlayacaktır.
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ABSTRACT
The covid-19 pandemic, which has influenced the whole world and people, has
created different transformations in many institutions, especially in healthcare.
It is emphasized that Covid 19 and any viral outbreaks that do not have a vaccine
and an effective drug should be accepted as a part of our lives in the near future.
The biggest advantage of human beings who have been in a war against
pandemic since December 2019 is that they can transfer information that can be
used to combat the virus at the same speed. In this pandemic process, scientists
continued to transmit evidence-based scientific data to each other. The transfer
of knowledge and experience will contribute to the solution of the global health
problems we will encounter without causing any chaos environment.
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Yaşamın her alanında yeni normallerin
konuşulduğu bir dönemden geçen sağlık, eğitim ve
diğer tüm kurumsal sistemler, Covid-19
pandemisinde önemli bir sınav vermiştir. Dünya
genelindeki deneyim örnekleri; bazı ülkelerde
sistemlerin tıkanması, bazı ülkelerde minimal
düzeyde zararla atlatılması ile bu pandemi uzun
dönem konuşulacaktır. Aynı zamanda bilimsel,
sosyal ve yönetsel boyutuyla pek çok araştırmaya
konu olacaktır. Uzak doğudan yayılan Covid-19
virüs enfeksiyonu birçok ülkede yoğun hasta
kayıplarına
ve
sosyal
destek
anlamında
yetersizliklere yol açarak, Dünya’da endişe ile
izlenmiştir (1). Dünya sağlık örgütü daha önce
yaşanan nispeten daha sınırlı pandemilerden yola
çıkarak önlemler tavsiye etmesine rağmen gelişen
sıkıntılar sağlık sistemlerinin ve kurumsal
eksikliklerin tüm yönleriyle tartışılmasını gündeme
getirmiştir (2).
Ülkemizde vakaların görülmesi ile birlikte
hızlı bir şekilde önlemler uygulanarak süreç sağlıklı
bir şekilde yönetilmeye çalışılmıştır.
Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, sağlık politikalarını
bilimsel ve toplumsal gerçeklerle birlikte düşünerek
geliştirmektedir. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde
toplumun her yaş grubu, sosyal statü ve kesimine
sağlık ulaştırma misyonu olan Sağlık Bakanlığımız
ülkemizi tehdit eden bu pandemide de hızlı bir
şekilde Pandemi Bilimsel Kurullarını oluşturmuş,
Dünya’daki güncel pandemi çalışmalarını takip
ederek sağlık kurumlarında kullanılacak rehberler
yayınlamış ve yenilenen bilgilerle bu rehberleri
sürekli güncellemiştir (3). Kronik hastaları olan
riskli gruplar, yaşlılar, çalışmak zorunda olmayan
insanlar bulaş riskini en aza indirmek ve kendilerini
korumak için evlerinde kalmaya yönlendirilirken,
tüm sağlık çalışanları, hastanelere, ilgili sağlık
birimlerine görev başına çağrılmıştır (4). Sağlık
çalışanlarına virüs bulaşma riskinin yüksek
olduğunun belirtilmesi (5), doğal olarak sağlık
kurumlarında çalışanları tedirgin etmiş ve bu
maruziyeti, en aza indirmek için enfeksiyondan
korunma önlemleri eğitimleri düzenlenmiştir (6).
Ülkemizdeki diğer hizmet ve eğitim
kurumlarında olduğu gibi, Düzce Üniversitesi de
kurumsal olarak gerek akademik gerekse sağlık
hizmeti bağlamında süreci sağlıklı yürütmek için
tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmıştır.
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başhekimliği Enfeksiyon Kontrol Komitesi
rehberliğinde ilgili anabilim dallarını ile birlikte acil
eylem planlarını oluşturmuştur. Pandeminin henüz
stabil olmadığı başlangıç ve yayılma döneminde;

görevimizi sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için
gerekli önlem ve düzenlemeleri hızlı bir şekilde
uygulamaya koyan başta Düzce Üniversitesi
Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Tıp
Fakültesi dekanımız Prof. Dr. İdris Şahin ve Hastane
başhekimimiz Prof. Dr. Öner Abidin Balbay olmak
üzere öğretim üyeleri, diğer idari yönetim
elemanları,
asistan
doktor
ve
hemşire
arkadaşlarımızın pandemi kontrolünde emeği
büyüktür.
Yaşanan bu süreçte toplumun her kesimi
için yeni olan bu viral tehditin, bilgi ve tecrübe
paylaşımı ile en aza indirilebilir olduğu görülmüştür
(7). Sağlık kurumlarının değişik birimlerinin
bildirdiği tecrübeler ve süreç yönetimi aktarımları,
her birimin kendine has dinamikleri ve hassasiyetleri
olduğunu göstermektedir (8, 9,10, 11, 12).
Pandemide görevli çalışanların yaşadığı sıkıntılar
fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları ile ele
alındığında, çalışma koşullarını her yönüyle
aktarmak önemlidir. Tüm tecrübe ve bilgi
aktarımının kıymetli olduğunu bilen bilim insanları
bu pandemi sürecinde de bilimsel yayınlarla kanıta
dayalı
olarak
mevcut
verileri
literatüre
kazandırmaya devam etmişlerdir. Bilgi ve tecrübe
aktarımı bundan sonra karşılaşılacak global sağlık
sorunlarının sağlıklı bir şekilde çözümüne katkı
sağlayacaktır.
Dünya Sağlık Örgütü ve konunun uzmanları,
henüz aşısı ve etkin bir ilacı olmayan Covid 19 ve
daha sonra oluşabilecek viral salgınların en azından
yakın dönemde yaşamımızın bir parçası olarak kabul
edilmesi gerektiğini bildirmiştir (13). Buna paralel
olarak küresel felaketi her yönü ile değerlendirerek,
gelecekte de karşılaşabileceğimiz benzer bir
pandemide ulusal ve küresel sağlık açısından dersler
almamız gerektiği vurgulanmaktadır (13,14).
Pandemi yayılım hızının nispeten azaldığı
bu günlerde geriye dönük olarak pandemi sürecinde
kurumların
ve
tüm
çalışma
birimlerinin
tecrübelerinin; yeterlilikleri ve geliştirilmesi gereken
yönleriyle paylaşılmasının bir ulusal bir sorumluluk
olduğunu düşünmekteyiz. Konuralp Tıp Dergisi
Özel Sayı olarak ‘’Pandemi Deneyimleri’’ başlıklı
sayımızda yayınlanan tecrübe aktarımlarının tüm
kurumlara ve okuyuculara katkısı olacağına
inanmaktayız.
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