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COVID-19 SALGINI SIRASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH SAĞLIĞINI KORUMAK 
 
Sağlık çalışanları, COVİD-19 pandemisinin zorluklarıyla uğraşırken ruhsal sağlık sorunlar açısından risk 
altındadır. Salgın sırasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının iyilik 
halinin ve duygusal direncinin korunması gerekmektedir. Bu nedenle bu süreçte sağlık çalışanlarında 
strese yol açan faktörlerin ve ruhsal sorunların belirlenmesi ve sağlık çalışanlarına destek sağlanması 
önemlidir.1 

Yapılan çalışmalara göre salgın döneminde hizmet veren altı sağlık çalışanından biri ciddi stres belirtileri 
göstermektedir ve bu kişilerin travma sonrası stres bozukluğu geliştirme riski de yüksektir. Bu nedenle 
salgın sırasında toplum ruh sağlığını koruyucu müdahalelerin yanında sağlık çalışanlarının da beden ve 
ruh sağlığını koruyarak verimli bir çalışma ortamı oluşturmaya özel önem verilmelidir.2 

Çin’de yapılan bir çalışmada SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) salgınından bir yıl sonra bile 
SARS’a yakalanmış ve iyileşmiş kişilerin stres düzeylerinin hala yüksek olduğu; travma sonrası stres 
bozukluğu semptomları gösterdikleri ortaya konulmuştur.3 

Sağlık Çalışanları hangi konularda kaygı duymaktadır?4,5,6,7,8 

 
✓ Çok sayıda hasta başvurusu olması, personel yetersizliği, uzun çalışma saatleri, uykusuzluk, 

yorgunluk  
✓ COVID-19 hastalarının bakımında yeni veya bilinmeyen klinik roller ve artmış iş yükü 
✓ Hastalığa yakalanma riskinin yüksek olması, hastalığı ailelerine bulaştırma riskinin yüksekliği, 

özellikle daha yaşlı, bağışıklığı zayıflamış veya kronik olarak hasta olan aile üyelerinin olması 
durumunda artmış risk 

✓ Sağlık çalışanının kendi ya da aile bireylerinin mevcut hastalıkları nedeniyle risk grubunda 
bulunması 

✓ Kullanılan ekipmanlar, ventilatör ya da diğer tıbbi ekipmanların yetersizliğinin oluşturduğu 
endişe 

✓ Kullanılan ekipmanların kullanımının zor olması, iletişimi ve hareketi kısıtlaması 
✓ Hastalara aynı zamanda ruhsal destekte sağlamak zorunda olmanın kendi psikolojilerini de 

etkilemesi 
 

1 [İnternet] https://www.ptsd.va.gov/covid/COVID_healthcare_workers.asp [Erişim Tarihi:18.4.2020] 
2 [İnternet] https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/3032020115022-SaglikKurumlariCOVID.pdf [Erişim Tarihi:18.4.2020] 
3 Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry, 7(4), 300-

302 
4 Ayanian, J. Z. (2020, April). Mental Health Needs of Health Care Workers Providing Frontline COVID-19 Care. In JAMA Health 

Forum (Vol. 1, No. 4, pp. e200397-e200397). American Medical Association 
5 Lu, W., Wang, H., Lin, Y., & Li, L. (2020). Psychological status of medical workforce during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional 

study. Psychiatry Research, 112936 
6 [İnternet]  https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/213202011418-saglikcalisanibrosur.pdf [Erişim Tarihi:18.4.2020] 
7 Liu, Y., Zhang, J., Hennessy, D. A., Zhao, S., & Ji, H. (2019). Psychological strains, depressive symptoms, and suicidal ideation among 

medical and non-medical staff in urban china. Journal of affective disorders, 245, 22-27 
8 Zhang, W. R., Wang, K., Yin, L., Zhao, W. F., Xue, Q., Peng, M. & Chang, H. (2020). Mental Health and Psychosocial Problems of Medical 

Health Workers during the COVID-19 Epidemic in China. Psychotherapy and Psychosomatics, 1-9 
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✓ Hızla kötüleşme potansiyeline sahip her yaştan artan sayıda hastaya bakım verirken duygusal 
gerginlik ve fiziksel tükenme yaşanması 

✓ Çalıştığı yerde tatmin edici olmayan sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğramak  
✓ Sevdiklerinden izole olmak ve bu nedenle yalnızlık hissetmek 
✓ COVID-19 tanısı almış iş arkadaşlarının varlığı 
✓ COVID-19 nedeniyle kritik durumda olan ya da ölen iş arkadaşlarının varlığı 
✓ COVID-19 tanısı almış iş arkadaşlarına bakım vermek  
✓ Depresyon, anksiyete ve psikolojik sıkıntıya yönelik ruh sağlığı hizmetlerine sınırlı erişim 
 

Bu dönemi yönetebilmek için sağlık çalışanlarının stres faktörlerini belirlemek ve önlemek için 
çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirmek önemlidir. Dünya Sağlık Örgütünün, Türk Psikiyatri 
Derneğinin ve yapılan diğer çalışmaların sağlık çalışanlarının ruh sağlığının yönetimi için bazı önerileri 
aşağıda sıralanmıştır.3,6,8,9 
 
      Sağlık çalışanları neler yapmalı?3,6,8,9 

 
✓ COVID-19 salgını nedeniyle hissedilen stres ve buna benzer duygular normaldir. Bu duygular 

hiçbir şekilde işinizi yapamayacağınız anlamına gelmemektedir. Bu süreçte ruhsal sağlığınızı 
yönetmek fiziksel sağlığı yönetmek kadar önemlidir. 

✓ Bu dönemde çalışırken mutlaka mola verilmelidir. 
✓ COVID-19 hastalarına hizmet sunmak nedeniyle daha sinirli, tükenmiş, kaygılı, fiziksel olarak 

yorgun hissetmek normal olup diğer sağlık çalışanlarının da başına gelen bir durumdur. Böyle 
hissettiğiniz durumlarda da mola verip gevşemeye çalışmak gerekir. Bu durumda olan diğer 
çalışma arkadaşlarınıza da anlayış göstermelisiniz. 

✓ İş sırasında ya da molalarda yeterli dinlenmek, sağlıklı beslenmek, tütün ve alkol kullanımından 
kaçınmak, fiziksel aktiviteyi artırmak, sevdiklerimizle ve sosyal çevremizle iletişime devam 
etmek stresle baş edebilmek açısından önemlidir.  

✓ Geçmişteki stres durumlarında kullandığınız sizin için işe yaramış stratejileri de kullanmak bu 
dönemde de yarar sağlayabilir. 

✓ Size iyi gelen hobilerinize zaman ayırmayı unutmayın. Müzik dinlemek, gevşeme egzersizleri, 
meditasyon, çiçeklerle ilgilenmek, dua etmek gibi aktiviteler zihinsel sağlığınızı korumaya 
yardımcı olacaktır. 

✓ Bulaştırma endişesi nedeniyle aile ve sosyal çevrenizden uzak kalmak zorunda olsanız bile dijital 
ortamlar onlarla bağlantınızı sürdürmenin iyi bir yoludur, sık sık onlarla konuşun ancak hastalık 
dışı konulardan konuşmaya çalışın. 

✓ Aynı ortamda çalıştığınız iş arkadaşlarınızla dayanışmak size güçlendirecektir. Onlarla 
paylaşımda bulunmak, konuşmak size iyi gelecektir. 

✓ Özellikle yöneticiyseniz zihinsel ve psikososyal sorun yaşayanlar için ve desteğe ihtiyaç duyanlar 
için nasıl destek sağlanacağını da Dünya Sağlık Örgütünün kılavuzlarından öğrenebilir ve 
kurumunuza özel planlama yapabilirsiniz. 

✓ Kanıta dayalı doğru bilgiye erişmek için ulusal ve uluslararası resmi kanalları (DSÖ, Sağlık 
Bakanlığı gibi) takip ederek hastalığın tanısı, bulaşma yolu ve yönetimi ile ilgili kesin bilgi sahibi 
olduğunuzda kendinize güveniniz artacaktır. 

 
9 [İnternet] https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf [Erişim Tarihi:18.4.2020] 
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✓ Çeşitli iletişim gruplarından gelen kaynağı belirsiz görüntü ve bilgiler kaygı seviyesini artırabilir; 
bu nedenle bu tür bilgilere itibar etmeyiniz. 

✓ Covid-19 hastaları ile çalışırken koruyucu önlemlere tam ve sürekli olarak uymaya dikkat ediniz.  
 

Yöneticiler neler yapmalı?2,4,9,10 

 
✓ Personeli duruma uygun şekilde hazırlamak, karşılaşılacak zorluklar karşında çalışanların ruh 

sağlığı sorunu yaşama riskini azaltmaktadır. 
✓ Yöneticiler, personelin karşılaşabileceği durumlar konusunda dürüst olmalıdır. Çalışanlara yanlış 

bir güvence verilmemeli, durum tam ve açık bir şekilde açıklanmalıdır. Aksi takdirde bu durum 
çalışanlarda güven kaybı ve öfkeye yol açabilir. 

✓ Personelle düzenli iletişim kurmak, alınacak kararları onlarla tartışmak güçlenmelerine ve iyilik 
hallerine katkı sağlayacaktır. Zor kararların öncesinde durum personele açıklanmalı ve bir 
tartışma yapılarak görüşler alınmalıdır.  

✓ Çalışanlardan sık sık geri bildirim alınmalıdır. Bu durum kişilerin kendilerine ve görüşlerine değer 
verildiğini hissetmesine yardımcı olacaktır. 

✓ Görev dağılımı yaparken de çalışanların özel koşulları ya da sağlık durumları mutlaka dikkate 
alınmalıdır. 

✓ Çalışma düzenin çok sık değişmesi kaygıyı artırabilir. Bu nedenle çalışma düzeni ile sık sık 
değiştirilmemeli; değişiklik yapılması gerektiğinde çalışanlar yeni çalışma düzeni ve gerekçesi 
hakkında zamanında bilgilendirilmelidir. 

✓ Destekleyici bir yönetim şeklinin ruh sağlığını korumada oldukça etkili olduğuna dair çok sayıda 
kanıt mevcuttur. Ancak yöneticiler de insandır onlar da ağır yük ve stres altındadırlar. Bu 
nedenle yakından ve aktif bir şekilde izlenmelidirler. 

✓ Personelin, ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerine erişebilmeleri için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu amaçla kurulan sistem aracılığı ile personel aktif olarak izlenmeli, 
desteklenmeli ve gerektiğinde kanıta dayalı tedaviler sağlanmalı, salgın sonrasında da izlemler 
sürdürülmeli ve kayıt altına alınarak raporlanmalıdır. 

✓ Sağlık çalışanlarına salgın döneminde koruyucu, erken tanı koydurucu ve tedavi edici ruh sağlığı 
hizmetlerini sunabilmek için mutlaka yüz yüze gelmek gerekmemektedir. Bu hizmetler ruh 
sağlığı çalışanları tarafından, mobil uygulamalar, çevrimiçi kaynaklar ve sanal video hizmetleri 
de dahil olmak üzere pek çok araç ile sağlanabilir. 

 

 
10 Greenberg, N., Docherty, M., Gnanapragasam, S., & Wessely, S. (2020). Managing mental health challenges faced by healthcare 

workers during covid-19 pandemic. BMJ, 368 

 


