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Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hemşireler Derneği Bülteni’nin bu yılki ilk sayısında 
(2020 yılı Sayı 2) Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” 
olarak kabul ettiği COVİD-19 salgınına yer verilmiştir. 
Uluslararası Hemşireler Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ile 
birlikte 2020 yılını “Dünya Hemşireler Yılı” olarak ilan etmiş 
ve 2020 sonuna kadar sürecek olan “Hemşirelik Şimdi!” adlı 
kampanyayı 27 Şubat 2018 günü başlatmıştır. Bu kampanya, 
21. yy’ın sağlık hedeflerine ulaşma konusunda hemşireleri 
daha etkili hale getirmek için onları güçlendirmeyi 
amaçlamıştır. Derneğimizin de üyesi olduğu Uluslararası 
Hemşireler Konseyi, 2020 yılı Hemşireler Haftasının 
temasını “Hemşireler: Dünya Sağlığı İçin Öncü Bir Ses” 
olarak belirlemiştir. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyadaki 
meslektaşlarımız, Dünya Hemşireler yılında olan bu 
salgında dünya sağlığı için toplumumuza nitelikli ve güvenli 
sağlık hizmeti sunmak için ön saflarda görev almaktadır. Bu 
bağlamda sağlık hizmeti sunulan tüm kurum ve kuruluşlarda 
yedi gün 24 saat, hastalarla yakın temasta çalışan hemşireler, 
olası/tanılı Covid-19 sağlıklı veya hasta bireylere, ailelere ve 
gruplara hemşirelik hizmeti sunmaktadır.  Bu kriz hemşire, 
hemşire yöneticisi, akademisyen hemşire ve toplumun 
birer üyesi olarak yönetilmeye çalışılmaktadır. Hemşire 
yöneticiler, bu süreçte hastanenin koronavirüs açısından 
izolasyon alanlarının ve izolasyon kliniklerinin oluşturulması; 
yoğun bakım ve acil ünitelerinin yeniden organizasyonu; 
solunum cihazların, koruyucu ekipmanların vb. durum 
analizinin yapılması, bunların temini ve düzenlenmesi; 
izolasyon ekiplerin oluşturulması, bunların çalışma 
koşullarının düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı rehberlerinde 
yer alan talimatların yerine getirilmesi gibi birçok işlevlerde 
görev almaktadır. Klinik, acil veya yoğun bakım ünitelerinde 
görev yapan meslektaşlarımız ise bu olağanüstü durumda 
hemşirelik işlevlerini sürekli yenilenen rehberler ile ve 
kişisel koruyucu ekipmanlarla bulaşıcılığı ortadan kaldıracak 
şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Ayrıca hemşirelerin 
bu salgınla mücadelede toplumu bilgilendirme, kaliteli 
enfeksiyon kontrol programları oluşturma, risk yaratacak 
koşul ve ortamları belirleme, risk gruplarını bilme, izolasyon 

önlemlerini uygulama, sağlıklı ve doğru davranışları öğretme, 
ev ziyaretleri yapma, evde sağlık hizmetleri kapsamında 
hemşirelik bakımı sunma gibi rolleri de bulunmaktadır. 
Dünya ülkeleri dahil ülkemiz de COVİD-19 ile mücadelede 
olağanüstü çalışmalar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. 
Bu mücadelede verilen sağlık hizmetinin daha nitelikli ve 
güvenli olmasını sağlamak için meslektaşlarımızın ve sağlık 
çalışanlarının yaşadıkları ve dile getirdikleri sorunların 
çözümlenmesi önemlidir. Bu nedenle karar vericilerin ve 
yöneticilerin, gerekçe ne olursa olsun, hemşirelerin ve 
tüm sağlık çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini 
sağlayacak girişimlerde bulunmaları gerekir.  

Bu bağlamda derneğimiz tarafından Covid-19 salgını ile 
mücadelede sağlık kurumlarındaki mevcut duruma yönelik 
bilgiler, şube ve il temsilcilikleri aracılığıyla elde edilmektedir. 
Ayrıca derneğimizin e-posta hesabına, meslektaşlarımızdan 
bu sürece dair yaşanılan kaygı, sorunlar ve talepler ile ilgili 
mesajlar gelmektedir. Derneğimiz tarafından 200 bini 
aşan sayı ile sağlık ekibinin büyük çoğunluğunu oluşturan, 
sahada, klinik ve akademik alanda hizmet eden hemşirelerin 
de “Bilim Kurullarında” ve “İl Pandemi Kurulunda” yer 
almasını; mevcut duruma, sorunlara, taleplere ve bunlara 
yönelik önerilerimizi içeren raporlar, periyodik olarak Sağlık 
Bakanlığına ve ilgili kurumlara iletilmektedir. 

Türk Hemşireler Derneği e- Bülten olarak yayınlanan bu 
ikinci sayıda, derneğimizin Covid-19 salgınına yönelik 
faaliyetleri ve sorunların çözümüne yönelik yaptığı girişimler 
yer almaktadır. Bu salgını Dünya ve Türkiye olarak en az 
zararla atlatmayı umuyor, Türk Hemşireler Derneği olarak 
meslektaşlarımızın, hemşireler olarak ta halkımızın her 
zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Saygılarımla. 

Prof. Dr. Sevilay Şenol ÇELİK
Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik 
THD Genel Başkanı
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Değerli meslektaşlarım,

Dünya Sağlık Örgütü’nün son yayınlanan verilerine göre, COVID-19’nun dünya üzerinde birçok ülkede hızla yayıldığı 
belirtilmektedir. Tüm toplumu etkileyen bu virüs ile çok sayıda sağlık çalışanının COVID-19 ile enfekte olduğu ve bu 
oranın büyük çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda hemşireler, daha önceki salgınlarda 
olduğu gibi bu virüs salgınında da sağlık hizmeti sunumunda en önde yer alan sağlık profesyoneli olarak, kendi 
sağlıklarının da risk altında olduğunun bilincinde, bu zorlu görevi gerçekleştirmektedir.

Türk Hemşireler Derneği e- Bülten Covid-19 özel sayısında derneğin yaptığı girişimler 5 aktivite altında özetlenmiştir. 
Bu aktiveler “Şubeler ile kesintisiz iletişim sağlanarak Türkiye genelinde meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik 
bilgi akışının sağlanması; sağlık çalışanlarına yönelik ihtiyaçların Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili yönetimlere 
bildirilmesi; sağlık çalışanlarına koranavirüs ve koruyucu ekipman  kullanımına ilişkin bilgilendirmelerin yapılması; 
topluma dönük bilgilendirme içeren duyuruların ve görsellerin yapılması ve hemşirelik mesleğinin icrasına yönelik 
girişimlerde bulunulması” şeklinde verilmiştir.

Bu salgın süresince siz değerli meslektaşlarımızın kaliteli ve güvenli iş ortamlarında, yeterli malzeme ve ekipman ile 
çalışmanızı sağlayacak her türlü girişimlerin yapılması hususunda, derneğiniz olarak sesiniz olacağımızı bildirmek 
isteriz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Hülya Bulut
Editör
Türk Hemşireler Derneği

Prof. Dr. Hülya Bulut 
THD Bülteni Editörü
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İlk kez Aralık ayında görülen ve “2019-nCoV” olarak adlandırılan virüs, Koronavirüs 
adıyla bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat 2020’de korona virüs kaynaklı 
hastalığa Covid-19 adını vermiştir. Daha sonra ise DSÖ tarafından küresel salgın 
anlamına gelen “Pandemi” olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de ise ilk Korona virüs 
vakası 10 Mart 2020’de tespit edildi. Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan 
bu salgın sürecinde THD, başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 
ve toplumun yararını gözeten uygulamalar ile bu olayı takip etmektedir.  
Derneğimizin yaptığı bazı girişim ve aktiveleri aşağıdaki başlıklarda
yer almaktadır.

Türkiye Genelinde Meslektaşlarımız ile  
Bilgi Akışının Sağlanması

Sağlık Çalışanlarının Bilgilendirilmesi

Hemşirelik Mesleğinin İcrasına  
Yönelik Girişimler

COVID-19 Mevcut Durum Analizi Raporu  
Hazırlanması ve Sunulması

Hemşire ve Sağlık Çalışanlarının 
Sorunlarına Yönelik Girişimler
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Türkiye Genelinde Meslektaşlarımız 
ile Bilgi Akışının Sağlanması

1

THD Genel Merkezi tarafından şubeler ve il 
temsilcilikleri ile kesintisiz iletişim sağlanarak 
Türkiye genelinde meslektaşlarımızın 
ihtiyaçlarına yönelik bilgi akışı sağlanmıştır. 
Meslektaşlarımızın soruları günlük olarak takip 
edilmiş ve cevaplandırılmıştır.
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COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu Hazırlanması ve Sunulması2

THD tarafından sağlık hizmeti sunulan kurumlarda COVID-19 ile mücadelede 
meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlanmış olan 
beş adet Durum Raporu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlere iletilmiştir. 
 
Sayın …..

Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ülke genelinde COVİD-19 ile mücadelede 
olağanüstü çalışmalar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. Bu mücadelede verilen 
sağlık hizmetinin daha nitelikli ve güvenli olmasını sağlamak için meslektaşlarımızın 
ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları ve dile getirdikleri sorunların çözümlenmesi 
önemlidir. Bu bağlamda Bakanlığımıza bilgi akışı sağlamak amacıyla, derneğimiz 
tarafından hazırlanan “COVİD-19 Mevcut Durum Analizi Raporu”, ile yaşanan 
sorunları ve bu sorunların önlenmesine yönelik genel önerileri içermektedir 

Derneğimiz olarak bu olağanüstü durumda üzerimize düşen sorumlulukları 
yapmaya hazır olduğumuzu bildirir, gereğini bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımla
Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik
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Sahadaki meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda saptamış 
olduğumuz sorunlar;

•	 Kişisel	koruyucu	ekipman	eksikliğine	ve	bunların	kullanımına	yönelik	
sorunlar		

•	 Çalışma	ortamına	ve	koşullarına	(çalışma	saatleri,	dinlenme	molası,	
beslenme,	dinlenme	alanı,	hasta/hemşire	oranı	vb.)	yönelik	sorunlar		

•	 Hemşirelik	mesleğine	ait	görev,	yetki	ve	sorumluluklar	dışında	
görevlendirmelerin	yapılması	

•	 Psiko-sosyal	desteklerin	yetersizliği	(konaklama,	nöbet	için	hastane-	ev	
ulaşım	imkanı,	şiddete	maruz	kalma,	iki	ebeveynin	sağlık	çalışanı	olması	
nedeniyle	çocuk	ve	aile	büyüklerinin	bakımı	vb.)		

•	 Özlük	haklarına	yönelik	sorunlar	

•	 Şüpheli	ve	tanılı	COVİD-	19	hastalarına	bakım	veren	hemşirelerin	
testlerine	(COVİD-19	pozitif	sağlık	çalışanları	sayısının	artması,	test	negatif	
bildiriminin	geç	yapılması	vb.)	ilişkin	sorunlar

THD, Sağlık Çalışanlarının  
Sesine Ses Oluyor!
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Emekçiler Risk Altında!
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Sağlık Çalışanlarının Bilgilendirilmesi3

Meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları için Covid-19 hastalığı  ile mücadelede 
yararlanabilecekleri kaynaklar ve  rehberler  hazırlanmıştır. Tüm bilgilendirme 
içeriklerine 

https://www.thder.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.thder.org.tr
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T. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı ve sürekli 
güncellenmekte olan “Covid19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi Sağlık 

Personeline Yönelik Eğitim Sunumu’nu  

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ 
 

linkine tıklayarak görebilirsiniz. 

Sağlık Çalışanlarının Bilgilendirilmesi3

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs taşıyıcılığı olan ya da risk 
altındaki bireyler ve hastalar ile ilk karşılaşan ekibin içinde en ön sırada görev yapan 
grup, hemşirelerdir. Bu nedenle devletimiz tarafından sürdürülen Covid-19 salgını 
mücadelesi kapsamında sağlık hizmetlerinin organizasyonu, işleyişi, sorunları önleme, 
sorunlarla baş etme, bakım, sağlık eğitimi, tedavi vb. hizmetlerde 200 bini aşan sayı 
ile sağlık ekibinin büyük çoğunluğunu oluşturan, sahada, klinik ve akademik alanda 
hizmet eden meslektaşlarımızın da “Koronavirüs Bilim Kurulu’nda” ve “İl Pandemi 
Kurulu’nda” yer almasının önemli ve elzem olduğunu belirtmek isteriz. 

Bu nedenle THD tarafından “Koronavirüs Bilim Kurulu’nda” ve “İl Pandemi Kurulu’nda” 
yer alma talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Sayın Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve ilgili birimlere bildirilmiştir. 

Hemşirelik Mesleğinin İcrasına  
Yönelik Girişimler4

https://www.thder.org.tr

https://www.thder.org.tr
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Hemşire ve Sağlık Çalışanlarının 
Sorunlarına Yönelik Girişimler5

Değerli meslektaşlarımız,

Hemşireler olarak sizler, küresel düzeyde salgın olan COVID-19 ile mücadelede bir yandan ön safta görev yaparak 
hastalarımızı iyileştirmeye çalışırken diğer yandan çalışma ortamında patojene maruz kalma riski taşımakta, uzun 
ve yoğun çalışma temposu içinde fiziksel ve psikolojik yorgunluk ve gerginlik yaşamakta, kendinizin ve yakınlarınızın 
sağlığını korunma endişesi taşımaktasınız.

Bu kriz döneminde  sorunların  titizlikle  yönetilmesinde tüm yöneticilerin, klinik liderlerinin ve hemşire 
meslektaşlarımıza önerilerimizi THD sitesinde görebilirsiniz:  

https://www.thder.org.tr/saglik-sisteminin-kahramanlari-hemsirelere-mesajlar



13

Derneğimize, meslektaşlarımız tarafından iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda  yaşadıkları sorunlara ilişkin 

mesajlar gelmiştir.

Hukuk danışmanlarının iş birliği ile bu sorulara 
cevap verilmiştir. 

İş Güvenliği

Hemşire ve Sağlık Çalışanlarının 
Sorunlarına Yönelik Girişimler5
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Günlerdir çeşitli bahaneler üreterek, kalemi elime alıp şu birkaç satırı yazmaktan  kaçışımın asıl sebebini şimdi 
anlıyorum. Covid-19 pozitif olduğumu öğrendiğim akşam yaşadığım ölüm korkusu ve derin pişmanlık duygusuyla 
yeniden yüzleşmekten kaçıyormuşum aslında...

Test için örnek verdiğim gün; sonucun bu sefer pozitif çıkacağını hissediyordum. Örnek kabinine doğru ilerlerken tuhaf 
bir sakinlikle durumu kabul etmeye çalışıyordum. Bu sefer dedim, çünkü daha önce de örnek vermiştim ve negatif 
gelmişti. Zaten son üç haftadır her hafta sonu boğaz ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı gibi bulguları yaşıyor; her hafta 
sonu  Covid-19 olduğumu düşünüyordum. Kızımla aramızda esprisini bile yapmaya başlamıştık bu durumun.. Ama 
o gün hissettiğim bulgular gerçekten farklıydı ve vücudumun yeni bir şeyle savaştığını anlamıştım. Birkaç gün önce 
aniden başlayan titreme ve sanki ateşim 39 dereceye fırlamış gibi üşümeye karşın ateşimin 37,4 üzerine çıkmaması 
tuhaftı.. Boğazım sanki yutkunmamı zorlaştıran bir kitle varmış gibi ağrıyordu. Sol bacağımda günlerdir geçmeyen, 
bazen uykudan uyandıran garip bir ağrı ve burun tıkanıklığı vardı. Ancak beni en çok zorlayan bulgu; tedavinin 10. 
gününe kadar azalmayan ve daha önce tecrübe etmediğim şiddetiyle, basınç hissiyle yaşadığım baş ağrısı idi. 

Örneği verdiğim akşam bölüm başkanımızın mesajı ile öğrendim tanıyı.. “ Ebru, testin pozitif”... İlk cevabım “Biliyordum” 
oldu.. Evet bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyor hissediyordum ama tanımı öğrenir öğrenmez yaşadığım korku ve 
çaresizlik hissini bu kadar yoğun yaşayacağımı tahmin etmemiştim. Evde yalnızım kimi aramalıydım, ne yapmalıydım? 
Aklımdan yapmam gereken onlarca şey geçiyordu. Hastaneye yatabilirdim hemen valizimi hazırlamalıydım. Uzun 
kalır mıydım acaba? Ya aniden durumum bozulur da entübe olursam, aileme haber vermeli miydim? Merak ederler, 
üzülürler önce tetkiklerin çıkmasını beklemeliydim. Vücudum virüse nasıl tepki verecekti acaba? Son zamanlarda 
konuşurken bile nefes nefese kalıyordum acaba akciğerlerim ekilenmiş miydi?  Kaç gün yatırırlar ki? Ama önce 
valiz hazırlamalıydım.. Kafamdan onlarca düşünce aynı anda geçerken, yapmam gerekenleri sıralıyor ama hareket 
edemiyordum. Omuzlarımda hissettiğim ağırlık engel oluyordu.. Offf!.  Neden daha önce sigarayı bırakmadım ki..! 
Ya ölürsem? Bu düşünceyle ağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Yıllardır gece nöbetleri, akademik çalışmalar, yoğun 
çalışma temposu nedeniyle yeterince zaman ayıramadığım kızımla yaşayacağım yıllarım olması için dua ederek 
dakikalarca ağladığımı hatırlıyorum.  

Şu anda çok iyiyim. Tedavimi evde aldım. Tedavi sürecinde güncel mesleki sorunlarla ilgili çalışarak sürekli kendimi 
meşgul etmeye ve olumsuz düşünmemeye gayret ettim. Semptomlarımın ilerlemediğini görünce aileme, arkadaşlarıma 
da bilgi verdim. Bu süreçte onların desteği, THD yönetim kurulunun her gün araması, kapıma mis kokulu çiçeklerle 
sıcak ekmek bırakan komşularımın samimiyeti.... Hepsi çok özeldi.. En unutulmaz anılarım ise özlemimi gidermek için 
kızım ve  kedimiz; küçük oğlum Leo ile yaptığımız görüntülü sohbetler olacak sanırım..

Birçok bilim insanı, yetkili, siyasetçi, ya da gazetecinin de dediği gibi “ Coronavirüs  sonrası hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak “.. Benim için de öyle.. Hayatımda daha fazla keşke ve pişmanlığa yer olmaması için evrenin son çağrısı 
olarak değerlendirdiğim bu süreçten aldığım derslerle, gelecek güzel günleri heyecanla bekliyorum. 

Sevgi ve sağlıkla kalın.

Ebru Melek Benligül

Koronavirüs Günlüğü
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Bir Anketimiz Var!

Değerli Meslektaşlarımız Sorunlarınıza İlişkin Bir Anketimiz Var!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 salgını ile mücadele edilmektedir. 
Bu zorlu mücadelede verilen sağlık hizmetinin daha nitelikli ve güvenli olmasını 
sağlamak için meslektaşlarımızın deneyimleri ve talepleri önem taşımaktadır. Sizlerin 
taleplerinin belirlenmesi amacıyla derneğimiz tarafından bir çalışma yapılması 
planlanmıştır. Bu çalışma sonuçları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm 
kurumlara gönderilecektir.

Hazırlanan soru formu, THD web sayfasında Türk Hemşireler Derneği’ nin Yayınladığı 
“Tüm Anketler” başlığında yer almaktadır.

Çalışmaya katılımınızdan ve içtenlikle verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ederiz.

Anketlerimize aşağıdaki adresimizden ulaşabilirsiniz: 

https://www.thder.org.tr/anket

https://www.thder.org.tr/anket
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THD, COVID-19 Salgınında Basında

THD ile ilgili tüm medya haberlerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: 
https://www.thder.org.tr

Sağlık Meslek Örgütleri olarak, Sağlık 
Bakanımız Sayın Fahrettin Koca 
ile görüştük. Korona Pandemisi’ne 
yönelik ülkemizdeki güncel durumun 
ağırlıklı olarak gündemi oluşturduğu 
toplantıda, sağlık çalışanlarına şiddet 
konusu da dile getirildi. 

Sayın Bakan’a hem dünya hem de ülke olarak olağanüstü günler yaşadığımız bu 
süreçteki çabaları ve bizlere zaman ayırdığı için teşekkür ederiz.
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