KORONA GÜNLERİNDE
SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK*

Bir Sağlık Profesyonelleri Araştırması**

*Değerli yazar Gabriel Garcia Marquez'in "Kolera Günlerinde Aşk" yapıtından esinle…

** Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını yolunda canını ve emeğini insanlığa feda
eden tüm sağlık çalışanlarının anısına ve emeğine saygıyla…

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
Araştırma 12 Haziran – 6 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup,
toplam 46 hekimden, online değerlendirme tekniği ile (CAWI) veri
toplanmıştır.
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HEKİMLERİN DUYGUSAL DURUMU
Araştırmanın gerçekleştirildiği 12 Haziran – 6 Temmuz 2020 tarihlerinde
değerlendirme yapan hekimlerin Covid-19 salgınında görevli bir sağlık çalışanı
olarak da kendileri mütevazi ifadeler ile tanımladığı görülmektedir.

%41 gibi önemli bir grup "risk altında" ve "can güvenliği tehlikesinde"
olduklarını aktarırken; %28'lik bir grup ise gerçekçi ve aynı zamanda
mütevazi bir yaklaşım ile "görevlerini yaptıklarını" aktarmaktadır.
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S12. COVID-19 salgın döneminde
çalışırken; aşağıdaki tanımlamaların
hangisinin bir sağlık çalışanı olarak,
kendinizi sizi en iyi ifade ettiğini
düşünüyorsunuz?

Covid-19 salgınında görevli bir sağlık çalışanı olarak değerlendirme yapan
hekim grubunun %76'sı sosyal yaşamında olumsuz bir şekilde
ayrımcılığa uğramadığını düşünürken, %24'ü maalesef olumsuz

ayrımcılığa uğradığını düşünmektedir.

Bu görüşte olan hekimlerin aktarımları arasında, "komşu ve apartman
yönetimi" yanıtı dikkat çekmektedir.
Bu bilgi ile birlikte değerlendirme yapan hekimlerin %76'sı araştırma
döneminde ailesi ile yaşamaya devam ettiğin aktarmaktadır.
S13. COVID-19 salgını sürecinde
sosyal yaşamınızda olumsuz bir
şekilde
ayrımcılığa
uğradığınızı
düşünüyor musunuz?
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HEKİMLERİN DUYGUSAL DURUMU
Araştırmada hekimlerimizin duygusal durumlarını "Alireza Pakdel"’in
salgın sürecinde doktorları resmettiği görseller üzerinden tanımlamaları
istendiğinde;

Değerlendirme yaptıkları dönemde hekimlerin önemli bir grubunun
"fedakarlık" vurgusu olan görseller üzerinden kendilerini tanımladığı
belirtilebilir.
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S16. Salgın döneminde, sağlık çalışanları en
göz önünde olan gruplardan biri. Bu
aşağıdaki çizimlerden hangisini, salgın
döneminde görev alan bir sağlık çalışanı
olarak kendiniz ile en iyi özdeşleştirdiğinizi
belirtebilir misiniz?
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HEKİMLERİN DUYGUSAL DURUMU
Bu aşamada hekimlerin %11'inin kendi ailelerinin şefkatine ihtiyaç
duyduğu ve %9'unun da hastalarının fizyolojik sağlıklarının yanısıra
psikolojik iyi oluş hallerini de üstlenen çizimleri seçtiği görülmektedir.
Bu değerlendirmede esas aldığımız İranlı sanatçı
illüstrasyonları için kendisine ayrıca teşekkür ederiz.

"Alireza Pakdel"’in

%11

%9
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döneminde görev alan bir sağlık çalışanı
olarak kendiniz ile en iyi özdeşleştirdiğinizi
belirtebilir misiniz?
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HEKİMLERİN "SALGIN" DEĞERLENDİRMELERİ
Yöntem Araştırma tarafından Nisan 2020 döneminde gerçekleştirilen "Korona
Günlerinde Hayat" isimli kamuoyu araştırmasında, kamuoyunun genel olarak
ekonomik kaygılarının "sağlık" odaklı kaygılarının önüne geçtiği
belirtilmektedir.
Bu araştırmadan yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilen sağlık profesyonelleri
araştırmasında da hekimlerin, genel kamuoyu gibi salgının toplum
üzerinde temel etkisinin "ekonomik" (%74) olacağını öngördüğü
görülmektedir.
Salgın döneminin hekimlerin kişisel yaşamlarına etkisine dair öngörülerinin ise
dağınık olduğu görülürken, en düşük düzeyde "fiziksel sağlık" etkisi
belirtilmektedir.
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S17a. Salgın döneminin toplum üzerindeki
etkisini tüm boyutları ile düşündüğünüzde,
salgının olumsuz etkilerinin en çok hangi
alanda olacağını düşünüyorsunuz?
S17b. Bir sağlık çalışanı olarak; salgının
olumsuz etkilerinin sizin hayatınızdaki en
olumsuz etkisinin en çok hangi alanda
olacağını düşünüyorsunuz?
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HEKİMLERİN "SALGIN" DEĞERLENDİRMELERİ
Salgın döneminde sağlık profesyonellerine yönelik gerçekleştirilen farklı
uygulamaların hekimlerde uyandırdığı duygu ve düşünceler incelendiğinde,
hekimleri en fazla mutlu eden iki konunun mevcut durumda iş ve
günlük yaşamlarını destekleyen adımlar, meslek liselerinin sağlık personeli

için maske üretmesi ve konaklama amaçlı otellerin sağlık
personeline açılması olduğu görülmektedir.
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S19. Salgın dönemi sonrasında, sağlık
çalışanına yönelik gerek devlet düzeyinde
gerek
toplumsal
düzeyde
uygulanan
aşağıdaki uygulamaların sizde uyandırdığı
hisse/düşünceye karşılık olan duyguyu
eşleştirebilir misiniz?
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HEKİMLERİN "SALGIN" DEĞERLENDİRMELERİ
Yine salgın döneminde sağlık profesyonellerine yönelik gerçekleştirilen sosyal
uygulamalar değerlendirildiğinde ise, toplum tarafından alkışlanmaktan

mutlu olan hekim sayısından daha fazla bu konuda çekimser kalan
veya mutlu olmayan hekim olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte hekimlerin, sağlık profesyonellerinin uğradığı sosyal

ayrımcılık konusundan da hoşnut olmadıkları görülmektedir.
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hisse/düşünceye karşılık olan duyguyu
eşleştirebilir misiniz?
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HEKİMLERİN "BAŞARI" DEĞERLENDİRMELERİ
Araştırmaya katılan hekimlerin, sağlık personeli ve sağlık sistemleri açısından
salgın döneminde izlediği yol ve politikalar ile; ilerleyen dönemlerde ülkelere
örnek teşkil edebilecek düzeyde başarılı bulduğu temelde 4 örnek ülke
görülmektedir.

Bu noktada en iyi örnek Almanya olarak belirginleşirken; Türkiye
hekimlerin dörtte biri tarafından Güney Kore ile aynı sıraya
yerleştirilmektedir.
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S11. Sağlık personeli ve sağlık sistemleri
açısından
değerlendirdiğinizde;
salgın
döneminde izlediği yol ve politikalar ile;
ilerleyen dönemlerde ülkelere örnek teşkil
edebilecek düzeyde olduğunu düşündüğünüz
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
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HEKİMLERİN "ÇÖZÜM" DEĞERLENDİRMELERİ
Salgın yönetimi perspektifinde vaka sayısı/zaman eğrisini baskılama
konusunda hekimlerin %39'u devlet yaptırımı olarak "sokağa çıkma
yasağını" temel aksiyon olarak değerlendirmektedir.
Bununla birlikte her 4 hekimden 1'i "sosyal mesafe" konusunun altını

çizmektedir.
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S9. Sizce COVID-19 salgını vaka sayısı/zaman
eğrisini baskılama (flatten the curve) ne ile
sağlanabilir?
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HEKİMLERİN "ÇÖZÜM" DEĞERLENDİRMELERİ
Yine salgın yönetimi perspektifinde salgın statüsünden çıkılabilmesi için,

uygulanabilirliğinden bağımsız olarak çözüm adımlarına ilişkin
değerlendirmeler "aşı" konusuna odaklanmaktadır.

Bu noktada da yine her 4 hekimden 1'i "maske, sosyal mesafe, hijyen

kurallarına uyum" gibi kamuoyunun günlük yaşamına alması
gereken davranışların altını çizmektedir.
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S10. Koronavirüsün salgın statüsünden
çıkabilmesi
için,
uygulanabilirliğinden
bağımsız olarak, ne yapılması gerektiğini
düşünüyorsunuz, lütfen belirtir misiniz?
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HEKİMLERİN SESİ
Covid-19'un salgın statüsünden çıkabilmesi için, uygulanabilirliğinden bağımsız
olarak, ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz, lütfen belirtir misiniz?
"Günlük sosyal temasın azaltılmasının ne denli
önemli olduğu ülkeler tarafından denenerek görüldü.
Bence tüm mücadele sosyal mesafenin öneminin
toplum zihnine kazınmasına odaklanmalı"
Çocuk Cerrahisi Uzmanı

"Zorunlu haller dışında sokağa çıkma ile ilgili
cezaya yönelik sıkı bir yasak politikası
İç Hastalıkları Uzmanı

"Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, eğitim,
sosyal mesafe ve kapalı ortamlarda maske
kullanımı"
İç Hastalıkları Uzmanı
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