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1. GİRİŞ 

‘’Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi’’ 

Kanuni Sultan Süleyman 

 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1998 yılındaki 48. Avrupa Bölge Komite Toplantısı’nın en önemli 
gündemi ‘’21. Yüzyılda 21 Hedef ‘’ sloganı idi. Bu hedeflerden 7. Si ise bulaşıcı hastalıkların 
engellenmesi idi. İşte tam 22 yıl sonra dünya belki de alıp da uygulayamadığı kararlar ile 
yüzleşiyor. Bütün ekonomik,siyasi ve ticari gündemleri altüst eden, zamanın akışını kum saati 
gibi ters akıntıya sokan bir Covid19 Pandemisi ile karşı karşıya şuan dünya. Süratle 
globalleşme yolunda daha da yeni yollar çizen yeni düzenin bir anda ‘’Sosyal Mesafe’’ ile 
bıçak gibi kesileceği heralde kimsenin aklına gelmezdi. Nisan ortası itibariyle dünyanın 
yaşadığı şok bir nebze azalmış ya da kanıksanmış olsa da devam eden bir zaman diliminin 
ortasında olduğumuz aşikardır. T.C. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’nın ‘’Herkes kendi 
ohal(olağanüstü hal) ini ilan etsin’’ dediği bu günlerde belki bir bakış açısıyla herkes kendi 
kaderini(mücadelesini/kıyametini) yaşasın yorumu yapılabilir. Global dünyanın global 
çözümler üretemediği , olağanüstü detaylı çalışmalar yapmaya fırsat olmayan dar ve ölümcül 
bir zaman diliminde nasıl yok edeceğimizi bilmediğimiz bir düşmanla mücadele ediyor ve 
tarihe tanıklık ediyoruz. Her ne kadar futbolda ‘’en iyi savunma saldırıdır’’ gibi altyapısı 
olmayan bir tümce olsa da aslında hayat savunmadan başlar. Acil afet yönetiminin birinci 
kuralıdır, kişi önce kendi güvenliğini sağlamalıdır. İşte bu noktada korunmak terimi ve dahi 
koruyucu sağlık hizmetleri kavramları ortaya çıkmakta ve insanın aklına cumhuriyet tarihinin 
ilk yıllarında Refik Saydam ve görev arkadaşlarının yaptığı mücadeleler gelmektedir. Bu 
anlamda Türkiye’nin sağlık hafızasının aslında daha önce tecrübe ettiği fakat uzun zaman 
geçmesi sebebi ile unuttuğu salgın yapıcı bulaşıcı hastalıklar konusu birinci basamak sağlık 
hizmetleri sunan biz aile hekimlerinin yegane sorumluluk alanıdır. Bu anlamda aile hekimliği 
uygulamasının başlaması öncesi mevcut olan birinci basamak sağlık sistemi yapısı ile şuanki 
aile hekimliği sağlık sisteminin pandemi seyri açısından karşılaştırılması başka bir yazının 
konusu olup burada bu konuya değinilmeyecektir. Burada kısaca Covid19 un tanımı, 
dünyadaki güncel veriler, bakım ve takip süreci, ülkelerin kısa kronolojisi ve sağlık 
çalışanlarının yaşadığı zorluklara değinilecektir. Bu süreçte emeği geçen bütün sağlık 
neferlerine selam ediyor kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 

 
Yeni Koronavirus nasıl ortaya çıktı? 

 
Yeni Koronavirus ilk defa 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı 
hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda 
kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme 
gelmiştir. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa neden 
olan virusun SARS (2002) ve MERS (2012) gibi Koronavirus ailesinden olduğu anlaşılmış ve 
virusa Yeni Koronavirus 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. 2019-nCoV genomunun SARS 
Koronavirusuyla %70 benzerlik gösterdiği bildirilmiştir. Yeni Koronavirus resmi 
olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış, yol açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak 
belirlenmiştir. 



Koronaviruslar insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, 
yarasa) tespit edilebilen geniş bir virus ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan Koronaviruslar 
zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan 
olguları görülmeye başlar. Ancak bu virusların insanlar açısından tehdit oluşturması, insandan 
insana bulaşma yeteneği kazanmalarından sonra söz konusu olur. SARS-CoV-2, Wuhan 
şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret edenlerde ortaya çıkmış, insandan insana bulaşma 
yeteneği de kazanmış olan bir virustur. 

 
Hastalığın belirtileri nelerdir? 

 
Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş (39 
derece), öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun 
akıntısının da olduğu görülmüştür. Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir 
göstermektedir. Ağır hastalanan ve ölen kişilerin büyük kısmı ileri yaştaki (>65y), altta yatan 
hastalıkları (akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık baskılayan 
hastalıklar) olan kişilerden oluşmaktadır. Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten hafif 
seyretmektedir. 

 
Hastalık nasıl bulaşır? 

 
Yeni Koronavirusun, diğer Koronaviruslar gibi solunum salgıları ile bulaştığı 
düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye 
saçılan virus içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek 
bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için 
yakın temas (1 metreden yakın) gereklidir. Bugüne kadar 16 sağlık çalışanının hastalarla 
temas sonucunda hastalandığı, hayvan marketini hiç ziyaret etmeyen kişilerde de hastalık 
geliştiği gösterilmiştir. Bu bulgular 2019-nCoV’nin insandan insana bulaşabildiğinin 
göstergesidir. Ancak halen bulaştırıcılığın ne ölçüde olduğu bilinmemektedir. Salgının nasıl 
seyredeceğini belirleyen en önemli faktör virusun insandan insana ne kadar kolay 
bulaşabildiği ve gerekli önlemlerin ne kadar başarıyla alınacağıdır. 

 
Bugünkü bilgiler ışığında 2019-nCoV’nin gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmadığı 
söylenebilir. 

 
Hastalıktan nasıl korunulabilir? 

 
Hastalıktan korunmak için bir aşı söz konusu değildir. Bu nedenle korunmada şimdilik en 
etkili yöntem virusla (hasta kişilerle) temas etmekten kaçınmaktır. Solunum yolu 
enfeksiyonu yapan çok sayıda virusun (grip, nezle virusları vb.) insanlar arasında 
dolaşmakta olduğu kış aylarında sadece 2019-nCoV’tan değil, diğer tüm solunum virusların 
dan korunmak için el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna 
götürülmemesi çok önemlidir. 



Hastalığın kaynağı olan Çin’den dünyanın diğer bölgelerine yayılmasını engellemek için 
Wuhan’da toplu taşıma araçları kullanımı yasaklanmış, şehirden giriş-çıkışlar durdurulmuş, 
maske kullanım zorunluluğu getirilmiştir. 

 
 
 

Benzeri görülmemiş zamanlarda eşi görülmemiş bir tepki gerekir. Eşgüdümlü bir yanıt 
vermek ve tutarlı bir şekilde iletişim kurmak için birinci basamak ve toplum personelinin tek 
bir ekip olarak çalışması gerekecektir – 111, Entegre Acil Bakım, Birinci Basamak Bakımı (hem 
mesai içinde hem de mesai dışında), Toplum Solunum Ekipleri ve ekstra yardım çağrısına 
yanıt veren bir personel havuzu. Bu, tüm toplum yolunun yeniden tasarlanması ve yeni 
çalışma yöntemlerinin oluşturulmasını gerektirir. 

Bu kılavuz hızla (S16'daki katılımcılar listesi) birlikte yazılmıştır. COVID19 hakkında bilgi 
edindikçe ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda sistemde işlerin nasıl değiştiğini gördükçe 
bunun değişeceğini tahmin ediyoruz. Biz gözden geçirecek ve gerekli güncellemeleri haftalık 
olarak yapacağız. 

 
 
 
 

2. HASTANE DIŞINDA 

2.1. Birincil ve Toplum Bakımı 

2.1.1. Solunum Yolu diyagramları 
Triyaj deneyimli klinisyenler tarafından yapılmalıdır. Rehberlik için aşağıdaki Kutu 1'e ve 
Oxford COVID19 Kanıt Servisi için Ek 2’ye bakın. 

 
 

Kutu 1. Hasta veya Bakıcı ile Uzaktan Değerlendirme / Telefon 
Triyajı 

1. COVID-19 enfeksiyonu belirtileri taraması 
• Ateşi 37.8'den fazla mı? 
• Termometre yoksa, ürperti, ağrılı ya da dokunmak için sıcak hissettiler mi? 
• Her zamankinden farklı yeni sürekli öksürükleri var mı? 

 
2. Hastalığın ciddiyetinin taranması. Önerilen sorular: 
• “Bugün nefesiniz nasıl?” 
• “ Evde bir oksimetreniz var mı veya dudaklarınızda mavi renk değişikliği gördünüz mü? ” 
• “Birkaç kelimeden daha fazlasını konuşamayacak kadar nefessiz misiniz?” 
• “Yürürken veya merdiven çıkarken normalden daha nefessiz misiniz? 
• “ Başınız dönüyor mu,bayılıyacak gibi hissediyor musunuz veya baş ağrınız var mı?” 
• “En son ne zaman tuvalete gittiniz ve idrar yaptınız mı?” 



• Diğer cidibelirtileri hakkında sorun, örneğin çökme, göğüs ağrısı, 
sepsis,confüzyon? 

 
3. COVID-19 ile şiddetli hastalık riskinin , riske yol açan koşullar listesine göre artıp 
artmadığının değerlendirilmesi (bkz. Ek 1) 

 
4. Önceden belirlenmiş bir ön bakım planları var mı? Dökümante edilmiş mi? Değilse ve 
uygunsa, dilekleri araştırın ve kapasiteyi göz önünde bulundurun 

 
5. Ev yönetimi için karar verin (aşağıdaki yol diyagramı 1'e bakınız) 

 

6. Klinik yargı çok önemlidir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavsiye için: hafif veya orta şiddette semptomlarda hastalar / bakıcılaraşağıdaki bağlantıya 
yönlendirilmelidir : https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


NO YES 

Evde kal 
tavsiyesi ve 
güvenlik ağı 

Telefon / video 
değerlendirmesi veya 

‘’sıcak bölgede’’ 
randevu 

Telefon / video 
değerlendirmesi veya 
mutlak gerekli ise ev 

ziyareti 

evden çıkamayan 
veya 'Çok Yüksek Riskli 

Kategori' 

*Yürürken yeni başlayan nefes 
darlığı 

*Yürürken baş dönmesi / 
bayılma 

*Şiddetli başağrısı 
*İdrar yapmama 

*Orta derecede göğüste 
sıkışma / hırıltı 

(Bkz. Yol şeması 2) 

COVID-19 Toplumda Belirtiler - Evdeki hasta 
Yeni başlangıçlı sürekli öksürük 

Sıcaklık ≥ 37.8 

 
 
 

*Hafif veya orta şiddette 
semptomlar yok 

 
*Uykulu / Baygın 

*Yeni başlangıçlı konfüzyon 
*Baş dönmesi / bayılma nedeniyle ayakta 

duramama 
*İç çekmenedeniyle cümle tamamlayamama. 

*Kardiyak göğüs ağrısı 

 
 
 
 

999 

Hastane 
başvurusu 

Yol diyagramı 1. Toplumda COVID-19 semptomları olan hastaları 
kategorize etme 

 
 

 
Uzaktan değerlendirme 

111 çevrimiçi veya 111 telefon 
Uzaktandeğerlendirme 

AH 

   

 
 

 
 

İleri bakım 
Planı / 

CMC planı veya 
başvurunun 

reddi. 
Yerel 

birincil ve 
palyatif 

bakım ekipleri. 

Klinik Kırılganlık 
Puanı 5+ ile 

birlikte 
komorbiditeler 

ve 
altta  yatan  

sağlık 
koşullarının 

değerlendirilmesi 
(bkz.ek 3) 

 
 
 

Yerinde ileri 
bakımplanı yok 

ve 
hastaneye 
transfer 

 



 

Uygulamalar ve hizmetler, evde kalabilecek bilinen / şüphelenilen COVID-19 hastalarının bir 
listesini tutmalıdır. 
Kötüleşmeleri durumunda orta derecede semptomların varlığı için proaktif olarak takip 
edilmeliler. 
Ne sıklıkla telefon veya video danışmanlığı ile takip edilecekleri konusunda klinik kararınızı 
kullanın.Semptom gelişmesinden sonra 7-10 gün boyunca her 12-24 saatte bir görüşmeyi 
öneriyoruz. 
Bu hastalarla bağlantı yöntemi ve frekansı kaydedilmelidir. 
Bu liste en azından günlük olarak, zor kararların alınabileceği arkadaşlık ve / veya grup 
sohbetleri yoluyla gözden geçirilmelidir. 
Hasta,mevcut sağlık durumu ve geçmiş öyküsü gözönünealınaraken uygun yolun ne olacağını 
düşünün. Yaşam sonu bakımı hakkında bir konuşma 
planlama uygun mu? Palyatif bakım ekibi dahil olmalı mı? Bu 
konuşmalar genellikle yüz yüze olur. Ancak bu görüşmelerin herhangi bir psikolojik destek 
gibi telefon veya video danışması içine yerleştirilmesi gerekecek. Biz 
bu konulardaki zorluklar konusunda sizi desteklemek için düzenli ekip toplantısı / arkadaş 
sohbetleri yapmanızı öneririz. 

 
Bir hatırlatma olarak: konsültasyon/danışma ilk olarak telefon veya video yoluyla 
yapılmalıdır . Eğer ambulans gerekliyse, klinisyen 999'u aramalı ve COVID-19 durumunu 
içermelidir. Bir ev ziyareti sadece en az 2 klinisyen tarafından kabul edilirse 
yapılmalıdır. Eğer bir ev ziyaretine karar verilmişse, hastaya maruz kalma süresi en aza 
indirilmelidir. Bu nedenle uzaktan öykü alın ve bir sonraki adımların planlanmasını hasta ile 
uzaktan tartışın,planlayın. Sadece muayene yüz yüze yapılacaktır. 



Önceden akciğer hastalığı veya önemli komorbiditeleri olmayan orta derecede COVID- 
19semptomları olanhastlarıntriyajı 

Yol diyagramı 2. Önceden var olan akciğer hastalığı veya önemli 
komorbiditeleri olmayan orta derecede COVID-19 semptomları olan 
hastaların triyajı 

 

 

 
 

 

Olağan 
tedavi 
yolunu takip 
et ve ileri 
bak 

Olağan 
tedavi 
yolunu takip 
et ve ileri 
bak 

veyaolağan 
birincil 
bakıma 
devam et 

veyasıcak 
bölge 
üzerinden 
yönet / izle 

Evde 
kalın 
tavsiyesi 
ve 
güvenlik 
ağı 

Evde tedavi 
denemesini ve ikincil 
bakteriyel pnömoniyi 
önlemeyi düşünün 

.Klinik yargı kullanarak 
en fazla 24 saat içinde 
izleyin. Hasta 
bozulursa 999'u 
arayacak 

Önceden 
bakım 
planı yoksa 
ve 
hastaneye 
uygun 
transfer 
yoksa :999 

ve 

Yüksek 
risk 

Sat ≤ % 93 
KH> 110 

*Tam cümleler 
kurarak konuşamıyor 

*Sepsis belirtileri. 
*Diğer acil durum 

işaretleri 

Ortarisk 

Mümkün ise 
Sat = 94-95 
KH = 90-110 

SS= 21-22 
*Konuşma dolu 

Cümleler ile 
*Bozulan 
semptomlar 

Düşük risk 

Mümkün ise 
Sat>% 95 

KH<90 
SS<20 

* Başka 
önemli kırmızı 

bayrak yok 

 
 

Şüpheli COVID-19 vesolunum komplikasyonları 

Alternative 
teşhis+şüpheli 

COVID-19 

Alternative 
teşhis, 
düşük 

COVID riski 

Aşağıdakileri içeren uzaktan klinik değerlendirme: 
İlk belirtilerin tarihi, hastalık öyküsü, öksürük? Yorgunluk? Ateş? Nefes darlığı ? 

Ölçecek ekipmana sahiplersevücud sıcaklıkları, nabzı, kan basıncı, oksijen satürasyonu. 
Eğer yaparlarsa, ölçümleri sorun. Uzaktan değerlendirme yapmayla ilgili BMJ rehberliği için: 

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182 
Her durumda klinik karar en önemli faktördür. 

http://www.bmj.com/content/368/bmj.m1182


MEVCUT akciğer rahatsızlıkları veya komorbiditeleri olan hastalar için yollar 
 

Astım - Astımlı hastaların çoğunda hafif ila orta derecede hastalık ve altta yatan normal 
akciğerleri vardır. Hırıltı veya bronkospazm için geleneksel bir şekilde tedavi edilmelidir. Eğer 
evde bir ‘’peakflowmetre’’’ varsa, kendileri izleyebilirler. Eğer hafif / orta COVID-19 
semptomları varsa kendi kendilerinini izlemek için bir tane verilebilir.Oralkortikosteroidleride 
içeren normal astım yönetim planlarına göre tedavi edilirler.Yol 2'deki fizyolojik parametreler 
COVID-19 semptomları için başvuru göz önüne alındığında. 
astımlı hastalara dadiğerlerine gibi uygulanmalıdır. 

 
KOAH - COVID-19 şüpheli enfeksiyonda oral kortikosteroidlerden kaçınılmalıdır. Enfektif 
alevlenmeler geleneksel şekilde antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Eğer 
bilinen eşzamanlı astım ve/veyaeozinofiller ≥ 0.3 öyküsü veya bilinen steroid tepkisi varsa 
orak kortikosteroid düşünülebilir. Fizyolojik parametrelerle algoritmaya uygulanır ancak 
başlangıç O2 nabız oksimetresisats mevcutsa: 
• Hafif bozulma :% 2 altında tanımlanabilir 
• Orta derecede bozulma : % 3-4 altında olarak tanımlanır 
• Şiddetli bozulma:taban çizgilerinin% 5'i veya daha düşüğü olarak tanımlanır 
Uzun Süreli Oksijen Tedavisi (LTOT) , bakım tavanını tartışın ve eğersats 
standart LTOT dozun<% 88 oranında ise başvuruyu düşünün. 

 
İnterstisyel Akciğer Hastalığı – Pulmoner fibrozu olan birçok hasta herhangi bir nedenden 
ötürü entübasyon ve mekanik havalandırmaya iyi cevap vermez. Hastaların rezervleri çok 
fazla olmayacağı için çok hızlı bir şekilde hipoksik hale gelmeleri muhtemeldir. Uzman 
bakımlarının bir parçası olarak sıklıkla önceden bakım planlaması yapmış olacaklardır. Eğer 
başlangıç değerleri biliniyorsa başvuru için yolharitası 2 deki fizyolojik parametrelegvre 
bakılır: 
• Hafif bozulma, taban çizgilerinin % 2'sine kadar tanımlanabilir 
• Orta derecede bozulma , taban çizgilerinin % 3-4 altında olarak tanımlanır 
• Şiddetli bozulma , taban çizgilerinin % 5'i veya daha fazlası olarak tanımlanır 
Pirfenidon ve nintedanibanti fibrotik tedavisi hastalıkta 4-8 hafta boyunca güvenli bir şekilde 
duraklatılabilir. 
Uzun süreli prednizolonu durdurmayın ve başlangıç dozlarınına artırmayı düşünün. 
Mikofenolat, mofetil ve azatiyoprin ve diğer bağışıklık baskılayıcı ilaçlar 
normalde önemli bulaşıcı hastalıklar sırasında duraklatılır ve iyileşmeden iki hafta sonra 
yeniden başlatılır. 
İnterstisyel akciğer hastalığı olan hastalar kendi kendine izolasyon rehberliğini takip 

etmelidir ve ayrıca bağışıklık baskılamasında da bunu koruyucu yaklaşıma yaymayı düşünün. 
 

Obstrüktif Uyku Apnesi - Hastaların çoğunda akciğer normaldir fakat gündüz uyku halini 
düzeltmek için gece CPAP gerekir.Bu onların gaz değişimini etkilemez ve 
önceden mevcut akciğer hastalığı yok gibi tedavi edilmelidir. Hipoksi için kabul edilmeleri 
gerekiyorsa,CPAP makinelerini kullanmaları gerekebileceğinden yanlarına almalıdırlar. 

 
Bronşektazi - Pürülan balgam ile bronşektazinin alevlenmesi sırasında,kültür ve duyarlılıklar 
için balgam örneklerinin rutin olarak toplanmasını önerilme.Olağan bir alevlenme olduğu 
düşünülürse standart antibiyotiklerle (doksisiklin veya amoksisilin 10-14 



gün) tedavi edilir veya önceki balgam kültürleri tarafından yönlendirilir. Yanıt gelmezse, 
siprofloksasin / levofloksasin tedavisi başlanır ve uzman tavsiyesi alınır. COVID 
enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa, tedavi diyagrama göre yapılır. 

 
 

2.1.2. Bölgeleme veya Sıcak ve Soğuk Alanlar 
 

Etkinlik uzaktan yapılmalıdır. “Yüz yüze” yalnızca fayda riske değerse yapılmalıdır:örnek 
olarak akut karın şüphesiyle hastanın muayenesi 
Yüz yüze muayene kararı 2 veya daha fazla klinisyen tarafından yapılmalıdır. 
Test mümkün olana kadar tüm insanların COVID pozitif olabileceğini varsaymamız 
gerekir.Triyaj uzaktan yapılmalıdır. 

 
Bölgeleme -Bu yaklaşım tüm alanlar dahilinde ama belirlenmiş alanlar ve işgücü ile her iki 
grubu da yönetir (COVID-19 şüphesi ve daha düşük 
COVID-19 şüphesi) . Bu, her branşta belirli bir bölgenin COVID semptomları olanları 
yönetmek için ayarlanmasını gerektirir.Bu seçenek, akışların zaten uzaktan görüşmelere 
değiştiğini kabul ederek mevcut hasta akışlarının yeniden yapılandırılması gereksinimini 
azaltır. 
Bölgeler arasındaki arayüz,yerinde katı dekontaminasyon protokolleri ile çapraz 
kontaminasyonu en aza indirmeyi gerektirir. Binaların hepsinde 
ayrışmayı sürdürmeye yardımcı olması için ayrı giriş / çıkış noktaları olmaması muhtemeldir. 

Hastaları görürken, belirli bir odada hastayı izole ederek diğer odadaki bir sağlık uzmanına 
video / telefon bağlantısı ile fiziksel ayırma mümkün olabilir. 

 
 

Sıcak ve Soğuk Siteler - Uygulamalar, enfeksiyon oranları arttıkça artışı daha iyi yönetmek 
için böyle bir model benimsemek isteyebilir.Uygulamada bu , gruplarına bölmek anlamına 
gelir : sadece yüksek şüpheli COVID-19 hastalarını’’ sıcak ‘’ve düşük şüpheli COVID-19 
hastanı’’soğuk’’ alanlarda yönetmek . İşgücü kapasitesi kısıtlamaları 
personelin bir araya getirilmesi gerekebileceği anlamına gelir. 

 
Karışık Model - Her iki modelin bir karışımına sahip olabilir. 

Çok yakında bu konuda daha fazla ulusal rehberler bekliyoruz. 

 
2.1.3. Ev ziyaretleri ( kaçınma dahil) 

 
Kutu 2.COVİD-19 + şüphelileri ve hastalarında ev ziyareti / yüz yüze 
temas yönetimi 

 
*Sadece uzaktan erişim alternatifi yoksa sadece evde ziyaret edin • Üst düzey 
meslektaşı/akran ile ziyaretin gerekliliğini tartışın. Uzaktan erişimle tespit edilemeyen hangi 
bilgilerin elde edileceğini ve bunun sonucu nasıl değiştireceğini düşünün 



* KKD rehberlerini günlük olarak gözden geçirin ve önerilere uyun 
* Hastalara onları ve müdahale edenleri korumak için müdahale sırasında maske takmalarını 
söyleyin –eve giriş öncesinde hastaya posta kutusundan maske vermek önerilebilir 
* Hasta ve bakıcı ile fiziksel teması en aza indirin ve mümkünse 2m mesafe tutun 
* Herhangi bir aerosol üreten prosedürü gerçekleştirmeyin, spirometri, PEFR, Co izleme 
veya FeNO gibi 
* Bronşektazi tedavisi için balgam örneklerinin gerekliliği uzmanla görüşülmelidir 
* Viral swablar alınmamalıdır 
* SpO2, SS, KH (ve gerekirse TA) ile hastaları takip edin 
* Uygunsa gelişmiş bakım planlarını tartışın ve o günü belgeleyin 
* Gerekli ve uygun ise 999 arayın 
* Aksi takdirde, örneğin gelecekteki izleme için bir plan yapın: telefon / video veya yüz yüze 
* Ulusal rehberliğe göre ziyaret sonunda tüm KKD atın 

 
 

2.1.4. Kardiyopulmoner Resüsitasyon 
 

Lütfen bulunabilecek resüsitasyon kararlarının belirlenmiş kayıtlarına bakınız. 
Tüm temel yaşam destek durumlarında olduğu gibi, klinisyenin önce risk değerlendirmesi 
yapmasını tavsiye ederiz. 
Hükümetin ilk müdahaleciler için rehberliği 
( https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim- 
guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close- 
contact-with-symptomatic-people-with-potential-2019-ncov): 

 

“Kardiyopulmonerresüsitasyon (CPR) yapmanız gerekiyorsa, 
risk değerlendirmesi (Polis'te bu “dinamik risk değerlendirmesi” olacaktır) ve 
enfeksiyon kontrolü için uygun önlemleri sağlamalısınız . Mümkün olduğunda, 
kurtarma nefesleri veya ağızdan ağıza ventilasyon yapmazsınız; sadece göğüs kompresyonları 
yapın” 
Göğüs kompresyonları ve defibrilasyon (resüsitasyonun bir parçası olarak) aerosol üreten 
prosedürler olarak kabul edilmez; 
İlk müdahale ekipleri havayolu manevraları görevini üstlenecek diğer personelin gelmesini 
beklerken göğüs kompresyonlarına ve defibrilasyona aerosol üreten prosedürler için gereken 
KKD a ihtiyaç duymadan başlayabilirler.Ekip geldiğinde, ilk müdahale ekipleri hava yolu 
prosedürleri gerçekleştirilmeden mekanı terk etmelidir ve sadece gerektiğinde ve AGP KKD 
giyilmiş halde geri dönmeliler. 

 

2.2. KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) Gereksinimleri 
 

KKD kullanımı veya nereden temin edileceği konusunda en son öneriler hakkında bilgi almak 
için lütfen bakınız: 
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/guidance-supply-use-of-ppe/ 
Aerosol üreten prosedürler (AÜP) herhangi bir ev ziyareti sırasında yapılmamalıdır. 
Aşağıdaki prosedürler potansiyel olarak bulaşıcı AÜP' olduğu düşünülmektedir: 
• Entübasyon, ekstübasyon ve ilgili prosedürler; 

http://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close-contact-with-symptomatic-people-with-potential-2019-ncov
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close-contact-with-symptomatic-people-with-potential-2019-ncov
http://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/guidance-supply-use-of-ppe/


• Trakeotomi / trakeostomi prosedürleri; 
• Manuel ventilasyon; 
• Açık emiş; 
• İnvaziv olmayan ventilasyon (NIV) örneğin Bi-seviyesi Pozitif Havayolu Basıncı (BiPAP) ve 
Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı havalandırması (CPAP) 

 
Bazı diğer prosedürler / ekipmanlar, hasta sekresyonları haricinde malzemelerden aerosol 
üretebilir ,ancak önemli bulaşıcı risk teşkil kabul edilmez.Bu kategorideki prosedürler şunları 
içerir: 
• Basınçlı nemlendirilmiş oksijen verilmesi; 
• İlaçların nebulizasyon yoluyla uygulanması. 

 
Nebulizasyon sırasında aerosol, odacıktaki sıvı ilaçtan oluşur ve hastadan türetilmiş viral 
partiküller taşımamaktadır. Aerosoldeki bir partikül kontamine mukoza ile birleşirse, havaya 
yayılamayacak kadar yoğun olacaktır ve bu nedenle 
aerosolün bir parçası olmayacaktır. PHE ve HPS'nin tavsiyesi nebülizasyonun 'viral' aerosol 
üretme prosedürü olarak alınmasıdır 
( https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment 
_d 
ata / file / 874316 / 
Infection_prevention_and_control_guidance_for_pandemic_coronavirus.pdf ) . 
Ancak, bu bilgiler değişebilir ve yine de dikkatli olmanızı ve kullanmanızı öneririz. Bir 
nebülizör kullanılıyorsa standart KKD (sıvıya dayanıklı maske, göz koruması, önlük ve 
eldiven). 
Alternatif olarak, yüksek dozda bronkodilatör büyük bir hacim ara parçasıyla (4 - 
10 puf salbutamol) uygulanabilir. Personel hastalara nebülizörleri ve oksijen maskelerini 
çıkarmada yardımcı olurken uygun el hijyenini kullanmalıdır. 

 
 

2.3. Evde düşünülmesi gereken tedavi 
 

• İkincil bakteriyel pnömoninin önlenmesi için antibiyotikler (Amoksisilin 500mg tid ile 
Klaritromisin 500mg bid 7 gün VEYA Doxycycline 200mg 1 . gün sonra 100mg 6 
gün) 
• Astımın alevlenmesi için prednizolon (inhale tedavilerin artışına cevap vermeyenlerde) 
ancak bilinen eşzamanlı astım ,eozinofiller ≥ 0.3 öyküsü veya bilinen steroid tepkisizliği 
olmadığı sürece KOAH için değil 
• Evde yüksek dozda bronkodilatörler (büyük hacimli aralayıcı ile 4-8 puf salbutamol) veya 
zaten varsa nebülizör. 

 
 

2.4. Taburcu sonrası 
 

Her bir taburculuğun koşulları değişecektir, ancak hastaların taburculukta residü nefes darlığı 
ve potansiyel olarak hipoksemi belirtileri taşıması beklenebilir.Birinci basamaktan veya 
toplum solunum uzmanlarından yerel düzenlemelere göre telefon veya video takibi almak 



zorundalar. 
 

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/covid-19- 
Deşarj-rehberlik-hmg formatlı-v4-18.pdf 

 

Taburcu olduktan sonra hastaların ikinci basamakta gözden geçirilmesi gerekiyorsa, bu 
uzaktan yapılmalıdır ve algoritmalara göre potansiyel bir COVID + ve hastası olarak 
muamele edilmilmelidir. Hastalar semptomların başlamasından sonra birkaç hafta boyunca 
virüs saçmaya devam edebilirler, bu yüzden potansiyel olarak bulaştırıcı olarak tedavi 
edilmelidir. 

 
 
 

3. Palyatif Bakım 
 

Bazı hastalar yerel Uzman Palyatif Bakım hizmetleri tarafından zaten biliniyor olabilir. 
Bazı hastalar Önceden Bakım Planları oluşturmuş olacaktır. Londra'da bunların çoğu 
Koordinat Bakımım'a (CMC) kaydedildi ve acil çalışanları ve acil bakım verenler buna 
erişilebilir. 
Bu planlar şunları içerebilir: 
• Tıbbi geçmişleri hakkında bilgi 
• Bir sonraki akrabalarının veya Vekaletname Yetkisi Olanların iletişim bilgileri 
• Bakımlarına katılan profesyoneller 
• Bakım yerine ilişkin istek ve tercihlerinin kayıtları 
• Oluşturulan Tedavi Eskalasyon Planları ve kardiyopulmoner resüsitasyon kararları 
• Belirti kontrol rehberliği 

 
 

3.1. Evde bakım 
 

bakım hizmetlerine acil ulaşım değerlendirilir. Bu yaşamının sonunda evde bakılma kararı 
olan hastayı ve mevcut durumda kapasitesi olan ve evde kalmaya karar verenleri 
kapsar. Ayrıca şunları içerebilir: 
aktif olarak ölmekte olan ve kapasitesi olmayan, ve hastaneye naklinin ilgili profesyoneller 
tarafından yararlarına olmayacağı düşünülenler Şiddetli semptomları olan ve kötüleşen 
hastalar için, uygun rızayla birinci basamak ve yerel uzman palyatif 

 
 

3.2. Semptomların farmakolojik olmayan kontrolü 
 

Nefes darlığı, kaygı, öksürük ve ateş COVID-19'un bir sonucu olarak bildirilmiştir. 
Farmakolojik olmayan bir dizi tedavi bu semptomlardan sıkıntı bildiren herhangi bir hastada 
kullanılabilen ama özellikle palyasyonda önemli olabilir. 
Yerel hizmetlerin kendi nefes darlığı paketleri olabilir, aksi takdirde Cambridge 
Nefes darlığına Müdahale Servis broşürleri kullanıma hazırdır: 

http://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/covid-19-


https://www.cuh.nhs.uk/breathlessness-intervention-service-bis/resources/patient- 
bilgi-broşürleri 

 

Bunlar: 
• Nefes darlığına karşı nefes alma işlevselliği yaklaşımı 
• El tipi fan. Dikkat: COVID-19 hastaları için önerilmez 
• Nefes darlığını azaltmak için nefes alma teknikleri 
• Dinlenme 
• Farkındalık 

 
 

3.3. Semptomların farmakolojik kontrolü 
 

Semptomları kontrol etmede ilaç kullanıma rehberlik için yerel belirti kontrol yönergelerini 
ve yerel Palyatif Bakım ekiplerinin tavsiyelerini kullanın. 
Öneriler ilaç ve ekipmanların ulaşılabirliğine göre zaman içinde değişebilir. 
Semptom kontrolunda Koronavirüs ile ilgili hızlı kılavuzlar için NICE'yi kontrol 
edin ( www.nice.org.uk) 
(Mart 2020 sonuna kadar yayınlanması muhtemeldir) 

 
Aşağıdaki belirtileri göz önünde bulundurun ve uygun ilaçları başlayın( Palyatif Tıp Derneği 
COVID-19 kılavuzları (22 Mart 2020): 

http://www.cuh.nhs.uk/breathlessness-intervention-service-bis/resources/patient-


 
Semptom Klinik 

Senaryo 
Öneri 

 
 
Nefes darlığı 
(dinlenirken veya az 
eforla) 

Opioid saf (ör. 
öncesi yok) ve 
yutabilen hastalar 

*Morfin sülfat modifiye salınımı 5mg bd 
(günde maksimum 30 mg'a kadar titrede) 
*Morfin sülfat anında salım 2.5-5mg PO 
4st arayla LH 

Ağrı için düzenli olarak 
opioid tedavisinde 
olan hastalar 

*Morfin sülfat anında salım 5-10mg PO 
4 st arayla LH veya ağrı için 24 saatlik dozun on 
ikide biri, 
Hangisi daha iyiyse 

Yutamayan hastalar *Morfin sülfat 2.5-5mg SC 4sT arayla LH 
*Ağrı için düzenli opioid tedavisi alıyorsa veya 
düzenli alması gerekiyorsa 
şırınga pompası ile sürekli infüzyonu düşünün 

Kaygı Yutabilen hastalar *Lorazepam 0.5mg SL 6 st arayla LH 

Yutamayan 
hastalar 

*Midazolam 2.5-5mg SC 4 st arayla LH 
* Düzenli alması gerekiyorsa, şırınga pompası ile 
sürekli infüzyonu düşünün 

Öksürük Yutabilen hastalar *Basit linctus 5-10mg PO günde 4 kez 
*Etkisiz ise: 
Kodein linctus 30-60mg PO günde 4 kez 
Veya 
Morfin Sülfat anında salınan çözelti 2.5mg 
PO 4 st arayla 

Ateş N/A Paracetamol 1g PO günde 4 kez 
(NSAIDs are contraindicated) 

 
 

NOT:Solunum depresyonu yapacağı gibi uygunsuz kaygıyla sedatif ve opioid kullanımı 
durdurulmamalı. 



4. Oksijen 
 

Yazma sırasında, COVID-19 ile başvuran ve solunum yetmezliği olan hastalar hipoksi iyileşene 
ve başlangıçtaki hedef oksijen satürasyonlarına dönene kadar hastanede kaldılar. 
Evde oksijen tedavisindeki seçilmemiş COVID-19 hastalarını desteklemek için önerilen evde 
oksijen alım yolu yok. 
Klinik olarak uygunsa desteklenen bir yolun bir parçası olarak, BTS Home Oxygen 
ve NICE COPD rehberliğine uyularak ,KOAH veya uzun süreli solunum hastalığını komplike 
hale getiren COVID-19 hastalarında taburculukta oksijen düşünülebilir 

 
. 

 

5. COVID-19 Olmayan Solunum Hastaları veya Sigara içenler 
İçin Her Zamanki İşler 

 
Bu grupta COVID-19 riskini azaltmak için gerçekleştirilmesi gereken bir dizi görev vardır. 

 
• Risk altındaki solunum hastası kohortunun belirlenmesi 
• Onlara yerel solunum tavsiye hattı numarasını verin 
• Hükümetin en az 12 hafta sosyal koruma konusundaki rehberliğini güçlendirin bkz. 
İngiliz Akciğer Vakfı - https://www.blf.org.uk/support-for-you/coronavirus/what-is- 
social-shielding ve Asthma UK - 
https://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/ 
• Evde destekleri yoksa, hükümetin son derece savunmasızlar listesindeki kayıtlarını kontrol 
et veya kaydet 
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable 
• Yeterli ilaçları olduğundan ve evlerine gerektiği gibi 
verilebileceklerinden emin olun 

• KOAH hastaları için, kontrendike olmadıkça, bir kurtarma paketi reçete edin ve 
evlerine teslim edildiğinden emin olun 
• Mümkünse bir ev termometresi ve pulseoksimetresi almasını önerin 
• Şiddetli hırıltı / eşzamanlı astım veya eosinofili olmadıkça için prednizolon kullanmaktan 
kaçının . Güncel kılavuzlara göre antibiyotik kullanın. 
• Önceden bakım planlarının olmasını sağlayın ve bunu CMC'ye kaydetmeyi teklif edin. 
• Pulmonerrehabilitasyon hizmetleri şu anda COVID-19 nedeniyle kapalı .Ancak online 
Pulmoner rehabilitasyon ve kardiyak rehabilitasyon kurs ücretlerinden 3 ay süreyle feragat 
edildi. Hastalar 
http://www.spaceforcopd.co.uk veya http://www.activateyourheart.org.uk adresine yönlen 
dirilebilir 
• Astım ve KOAH'da inhale kortikosteroidlerin (ICS) kullanımı konusunda endişe vardır. 
COVID salgınında hastalar koruyucu tedavilerini daha düzenli olarak almaya başladılar. 
ICS'nin COVID enfeksiyonu riskini arttırdığı düşünülmemektedir. Ancak, 
yüksek doz ICS (2000 mikrokgrambeklometazon eşdeğeri / gün veya daha fazla) pnömoni 
riskini artırabilir ve birçok hastada gerekli değildir. 
Astım ve KOAH hastalarında yüksek doz ICS ihtiyacını uzaktan gözden geçirin ve ayrıca 
bunun nasıl güvenli bir şekilde yapılacağı konusunda önerilen rehberlik ek 4'te verilmiştir . 

http://www.blf.org.uk/support-for-you/coronavirus/what-is-
http://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.spaceforcopd.co.uk/
http://www.activateyourheart.org.ukadresine/
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7. Teşekkür 

 
Yol diyagramları, Knowsley Topluluk Ekibi tarafından hazırlananlara dayanmaktadır. 
Ev ziyareti kılavuzu NCL'nin taslak belgesine dayanmaktadır. 
Palyatif bakım rehberliği King'sCollege Hastanesi rehberliğine dayanmaktadır. 
8. Katkıda bulunanlar 
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Ek 1. 'Artan risk' olarak değerlendirilenler 
 

Klinik Kırılganlık Ölçeği (Rockwood 
Ek 2. Klinik Zayıflık Ölçeği (Rockwood ve ark., 2005) 



• 70 yaş ve üstü (tıbbi koşullardan bağımsız olarak) 
• aşağıda listelenen altta yatan bir sağlık durumu olan 70 yaşın altında (örn. 
tıbbi gerekçelerle her yıl bir yetişkin olarak grip aşısı yaptırmanız istenir): 
• kronik (uzun süreli) solunum yolu hastalıkları, örneğin astım , kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı (KOAH) , amfizem veya bronşit 
• kronik kalp hastalığı, örneğin kalp yetmezliği 
• kronik böbrek hastalığı 
• kronik karaciğer hastalığı, örneğin hepatit 
• kronik nörolojik durumlar, Parkinson hastalığı , motor nöron 
hastalığı , multipl skleroz (MS), öğrenme özürü veya serebral palsi 
• diyabet 
• dalağınızla ilgili sorunlar - örneğin,orak hücre hastalığı veya splenektomi 
• HIV ve AİDS ,benzeri hastalıkların veya steroid tabletleri gibi ilaçların veya kemoterapi 
sonucu olarak zayıflamış bir bağışıklık sistemi 
• aşırı kilolu olmak (40 veya üzeri vücut kitle indeksi(VKİ)) 
• hamile olanlar 

 
 
 

Ek 2. Oxford COVID-19 Kanıt Hizmet Bulguları 
 

Dispne (nefes darlığı) ile telefonla veya video ile değerlendirmenin kanıta dayalı yolları var 
mı? 
Akut birinci basamakta nefessizliği değerlendirmek için geçerli bir test bulamadık. 
Hastanın solunum hızını telefonla ölçmede doğru bir okuma yapan hiçbir kanıt bulamadık 
ve uzmanlar bu testi telefon görüşmelerinde kullanmazlar. 
Araştırmamız, potansiyel olarak gelecek vaat eden bir test (Roth puanı) belirledi. 

 
Daha fazla araştırma yapılmasını beklerken, aşağıdaki öneriler uzman görüşüne 
dayanmaktadır. 
Hastalarını telefonla düzenli olarak değerlendiren 50 klinisyenle hızlı ankette (20.3.20'de) 
Roth puanını kullanmamayı önerdiler(görüşler karışık olsa da) ve aşağıdaki tavsiyeleri 
verdiler: 
*Hastadan nefesle ilgili sorunu kendi sözleriyle tarif etmesini isteyin , 
ve konuşmalarının rahatlığını değerlendirin. Açık uçlu sorular sorun ve 
hastanın cümlelerini tamamlayıp tamamlayamadığını dinleyin. 
"Bugün nasıl nefes alıyorsun?" 

 
*Üç soru soran NHS111 belirti kontrolörü ile hizalayın (geliştirilen 
kullanıcı testi yoluyla ancak resmi araştırmalarda değerlendirilmemiştir): 
Birkaç kelimeden daha fazlasını konuşamayacağınız kadar nefessiz misiniz? “ 
Hiçbir şey yapmadan normalden daha hızlı veya daha hızlı nefes alıyor musunuz? 
"Her zamanki günlük aktivitelerinizi yapmayı bırakacak kadar hasta mısınız?" 

 
*Değişime odaklanın. Açık bir bozulma hikayesi, 



hastanın şu anda nefes darlığı hissediyor olmasından daha önemlidir. Benzer sorular sorun 
Nefesiniz daha hızlı, daha yavaş veya normal ile aynı mı? " 
" Dün Bugün yapamayacağınız neleri yapabilirdiniz?" 
"Dün seni nefessiz yapmayıp bugün yapan nedir?" 

 
*Nefes darlığının daha geniş tarih ve fiziksel işaretler bağlamında yorumlar. 
Örneğin, yeni, duyulabilir bir hırıltı ve bir dudaktaki maviliğin sözel bir raporu 

 
 
 

Ek 3. Klinik Kırılganlık Ölçeği (Rockwood, 2005) 
 



1. Tam Fit: Bunlar,güçlü ,kuvvetli ,aktif ve motivedirler.Bunlar genelde düzenli egzersiz 
yaparlar.Yaşıtlarına göre en fit kişilerdir. 

2. İyi Durumda:Aktif hastalık semptomları olmayıp kategori 1 'den daha düşük fit 
durumdaki kimselerdir.Ara sıra veya mevsimsel egzersiz yaparlar. 

3. İyi İdare Eder Durumda:Rutin yürüyüşleri dışında düzenli aktivitesi 
olmayanan,medikal problemleri kontrol altındaki kişilerdir 

4. Savunmasız:Günlük işleri için diğerlerine muhtaç olmasa da,semptomlar aktivitelerini 
sınırlandırır.Genel şikayetleri ,hareketlerinde yavaşlama ve yorgunluk hissidir. 

5. Hafif Kırılgan:En önemlisi yavaşlamıştırlar ve ağır günlük işlerde yardıma 
muhtaçtırlar.(finansal işler,seyahat,ağır ev işleri,ilaç tedavileri).Tipik olarak alışveriş,ev 
işleri,dışarı yanlız çıkma,yemek hazırlama işlerinde ileryeci düşüşe vardır. 

6. Orta Kırılgan:Bütün ev dışı aktiviteleri ve ev işleri için yardıma muhtaçtırlar.İçerde 
merdiven çıkamazlar,banyo yapmada yardıma ihtiyaç duyarlar ve giyinmede biraz destek 
gerekebilir. 

7. Ağır Kırılgan:Her ne sebeple olursa olsun(bilişsel,fiziksel);kişisel bakıma 
bağımlıdır.Hal böyleyken bile stabil görünürler ve yüksek ölüm riskinde değildirler(6 ay 
içinde) . 

8. Çok Ağır Kırılgan:Tam bağımlıdır,hayatın sonuna yaklaşmaktadır.Tipik olarak çok 
hafif bir hastalıktan bile kurtulamazlar. 

9. Terminal Safha:Hayatlarının sonuna yaklaşmaktadırlar,bu kategoride hayat 
beklentisi 6 ayın altındadır. 



 
 
 
 

Ek 4. Astım ve KOAH için Uzaktan Tedavi Değerlendirmesi 
 

4C-ABLE (Öngörülebilir) çerçevesine dayalı 
 

Astım ve KOAH'lı hastaların birinci basamak sağlık hizmet kayıtlarının mevcudiyeti 
hastalıklarının gözden geçirilmesi için konsultasyonlara değişmiştir. 
Birçok hastanın tanısının yanlış olabileceğini biliyoruz ;temel değer müdahaleleri 

kanıtlamamış olabilir veya tedavileri hastalık evreleri için uygun değildir (çok fazla veya çok 
az). 
Bu nedenle hastaların yanlış duruma yakalanma riski vardır, yanlış ilaçlardan yan etki riski 
vardır ya da en iyi kanıtlanmış tedaviyi alamayabilir. 
4C-ABLE yaklaşımı, elektronik kayıtları kullanarak hastayı görmeden önce hazırlanacak bir 
yapılandırma girişimidir.Bu 2 adımlı yaklaşım, hasta odaya girmeden anlamlı bir inceleme 
yapmak için gerekli bilgileri sağlar. Bu daha sonra hastalarını keşfetmek için hasta ile geçirilen 
zamanı en üst düzeye çıkarır:Hastalığın anlaşılması, tedavi amaçları, var olabileceği engeller 
ve nihayetinde kararlaştırılmış bir eylem planı hazırlayabilir 
. 
İlk adım (4C), elektronik birinci basamakta sağlık kaydının sorgulanması ile 
hastanın tanısının doğru olması, hastalık evresi ve tedavisinin ne kadar etkili olduğunu 
sorgulanır 
İkinci adım (ABLE),hasta ile konsultasyonla hastalıktan ne anladıklarını,bunun olmasını 
engelleyebilecek engelleri anlamak ve ardından bu hedeflere ulaşmak için beraber bir yol 
belirlemek içindir. 

 
Bu işlemi tekrarlamak için zamandan tasarruf etmek için 4C adımları açıkça belgelenmelidir 
ve ABLE konsültasyonunun sonuçları, bir sonraki konsultasyona bilgi için bir şablona kolayca 
kaydedilebilir. 
4C-ABLE yaklaşımını COVID deneyimininde yüksek doz inhalekortikosteroidleri gereksiz 
kullanan hastalarda olası zararı azaltmak için uzaktan solunum ilacı incelemeleri yapmak için 
uyarlıyoruz. 
Birçok hasta kötü teknik veya zayıf uyum nedeniyle yüksek doza yükseltilmiş olabilir veya 
kontrol altındaysa tekrar doz düşürmemiş olabilir. 

 
4C-ABLE yaklaşımı aşağıdakilerden oluşur: 

 
1. Confirm diagnosis and stage disease 
2. Current treatment (pharmacological and non-pharmacological) 
3. Control - assess level 
4. Compliance - assess level 
5. Agree Aims 
6. Barriers to success 
7. Learning and self efficacy 
8. Emend and agree management 



 
 

1. Tanıyı doğrulma ve evreleme 
2. Geçerli tedavisi (farmakolojik ve farmakolojik olmayan) 
3. Kontrol - Seviyeyi değerlendirme 
4.Komplians - düzeyini ölçme 
5.Amaçlarda anlaşma 
6.Başarıya ulaşmadaki engeller 
7.Öğrenme ve öz yeterlilik 
8. Değerlendirme /düzeltme ve yönetimini kabul etme 



Yüksek doz inhalekortikosteroidinhalerleri (kaynak BTS / SIGN Astım yönergeleri 2019) 
 
 
 
 



 aday aday aday 
Fostair (NEXThaler} 100/6 one puff tw ice 

aday 
100/6 two puffs tw ice 
aday 

200/6 two puffs twice 
aday 

Budesonide with formoterol 
DuoRespSpiroma x 160/ 4.5 one puff 

twice aday 
160/4.5 two puffs 
twice aday 
320/9 one puff twice 
aday 

320/9 two puffs twice 
aday 

Symbicor t Turbohaler 100/6 two puffs tw ice 
aday 
200/6 one puff tw ice 
aday 

200/6 two puffs twice 
aday 
400/12 one puff tw ice 
aday 

400/12 two puffs 
twice aday 

Fobumix Easyhaler 80/4.5 two puffs tw ice 
aday 
160/4.5 one puff 
tw ice aday 

160/4.5 two puffs 
twice aday 
320/9 one puff twice 
aday 

320/9 two puffs twice 
aday 

Fluticasonepropionate with formoterol 
Flutiform MDI 50/5 two puffs tw ice 

aday 
125/5 two puffs twice 
aday 

250/10 two puffs 
twice aday 

Flutiform K-haler 50/5 two puffs tw ice 
aday 

125/5 two puffs twice 
aday 

n/a 

Fluticasone propionate with salmeterol 
Aerivio Spiromax n/a n/a 500/50 one puff twice 

aday 
AirFluSal For spiro n/a n/a 500/50 one puff twice 

aday 
AirFluSal pMDI n/a 125/25 two puffs 

twice aday 
250/25 two puffs 
twice aday 

Aloflute pMDI n/a 125/25 two puffs 
tw ice aday 

250/25 two puffs 
twice aday 

Comb i sal pMDI 50/ 25 two puffs twice 
aday 

125/25 two puffs 
twice aday 

250/25 two puffs 
twice aday 

Fusacomb Easyhaler n/a 250/50 one puff tw ice 
aday 

500/50 one puff twice 
aday 

Sereflo pMDI n/a 125/25 two puffs 
tw ice aday 

250/25 two puffs 
twice aday 

Seretide Accuhaler 100/50 one puff twice 
aday 

250/50 one puff tw ice 
aday 

500/50 one puff twice 
aday 

SeretideEvohaler 50/ 25 two puffs tw ice 
aday 

125/25 two puffs 
twice aday 

250/25 two puffs 
twice aday 

Sir dupla pMDI n/a 125/25 two puffs 
tw ice aday 

250/25 two puffs 
twice aday 

Stalpex Orb icel n/a n/a 500/50 one puf f twice 
aday 

Fluticasonefuroate with vilanterol 
Relvar Elli pta n/a 1 9 2/22 one puff once aday 184/ 22 one puff once 

aday 
• Different products and doses are l icensed tor different age groups and some are not licensed tor use in children. Prior to 

prescribing, the relevant summary of product characteristics (SPC) should be checked (www .medicines.org.uk/ emc). 
# High doses (shaded boxes) should only be used after referring the patient to specialist care. 
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Astım 
Hasta elektronik kaydını önceden inceleyin: 

 
1. Tanı ve hastalık evresini şunları kullanarak onaylayın : 

1. Spirometri / Tepe akışı-Peak flow - FEV1 veya tepe akışında değişkenlik arayın (>% 20 
varyasyon) 
2. İkinci basamak incelemesi / teşhis için tanı ve kanıt belirten mektuplar 
3. Son RCP (Kraliyet Akademisi Doktorları) soruları / ACT skoru (Astım Kontrol Testi) ve 
kontrolü için egzersiz toleransı 
4. Mevcut tedavi seviyesi 

 
2. Mevcut tedavi (farmakolojik ve farmakolojik olmayan) 

1. Sigara içme durumu - mevcut sigara içen varsa durdurmak için destek 
2. Tetikleyiciler 
3. Atopi 
4. Mevcut ilaç - yüksek dozda inhale kortikosteroid (IKS)reçete ediliyor mu? 

 
3. Kontrol seviyesini değerlendirin 

1. Son 2 yılda astım için kabul / A & E ziyaret sayısı - 0 olmalıdır 
2. Son 2 yılda astım için steroid kürü sayısı - 0 olmalıdır 
3. Son 12 ayda salbutamol inhaler sayısı - eğer iyi kontrol ediliyorsa ve düzenli kullanılıyorsa 
3'ten az olmalıdır 

 
4. Kompliyans / Uyumluluk - değerlendirme seviyesi 

1. Son 12 ayda IKS(inhale kortikosteroid) / LABA(Uzun etkili beta agonist) + IKS sayısı - ideal 
olarak% 75 (yılda 8-12 inhaler) 
2. Uygunsa kullanılan ara parça/spacer 
3. İnhaler tekniği son olarak kontrol edildi mi? 

 

Astımda IKS'nin azaltılması: 
Hastaya yüksek dozda IKS reçete edilmişse, ancakson 12 ayda bunların% 50'sinden daha 
azını almışsa ,dozlarını hemen% 50 azaltmak veya MART / SMART yaklaşımına geçin. 

 
Hasta yüksek dozda IkS kullanıyorsa ve ilaçla uyumlu ve iyi kontrol edilmişse 
(haftada 3 kereden az salbutamol kullanan alevlenmeler veya Ev ziyaretleri yok), 
günlük IKS dozunu her üç ayda bir% 25 oranında azaltmak üzerinde anlaşmaya varılmış bir 
öz-yönetim ve klinik ortaklığın bir parçası olarak güvenli ve etkili bir stratejidir. 

 
Hastalarda IKS ve Uzun Etkili Beta-Agonistler (LABA) kombinasyonunda, IKS dozu 
pratik asgari seviyeye düşürülür (yetişkinlerde genellikle 400mcg BDP eşdeğeri, 200mcg 
çocuklar) veyauygun MART / SMART rejimi için düşünülür. 

 
Yüksek riskli hastalar doz azaltmaya daha az uygun olabilir, ancak bütünsel bir inceleme ile öz 
yönetim, uyum, inhaler tekniği ve öngörücü / acil durum dahil hizmet planlaması bu hasta 
grubuna erişim zorluğunun karakteristik olduğunu kabul ederek göz önünde 
bulundurulmalıdır. Hasta incelemesindeki zorluklara rağmen acil durum planlama ve 
uygulama süreçleri etkili olabilir. 



KOAH 
1. Tanı ve hastalık evresini şunları kullanarak onaylayın 

1. Yaş - Alfa-1 anti-tripsin eksikliği veya ağır esrar kullanımı olmadıkça <40 yaş KOAH oldukça 
düşük 
2. Spirometri / akciğer fonksiyonu - yaş veya tekrarlanan durumlar için mevcut FEV1 / FVC 
oranının <0,7 veya <LLN olması gerekir.FEV1'de>% 20 gibi farklılıklar olup olmadığına bakın 
astımlı bir durumu gösterebilir 
3. İkinci basamak bulguları, spirometri ile 
4. MRC dispne skoru ve egzersiz toleransı - O2 satursyonu 
5. Öyküde eozinofili 

2. Mevcut tedavi (farmakolojik ve farmakolojik olmayan) 
1. Sigara içme durumu (KOAH ile yılda sigara içmenin <20 paket öyküsükronik astıma neden 
olabilir veya sigara ile ilişkili KOAH dışında bir nedenolabilir). Halen sigara içen varsa 
durdurmak için destek 
2. Grip / zatürree aşısı 
3. Son 18 ay içinde pulmoner rehabilitasyon 
4. Mevcut ilaç 

3. Kontrol - seviyeyi değerlendirin 
1. Son 2 yılda göğüs hastalıkları/acil servis için başvuru 
2. Son 2 yılda göğüs enfeksiyonu için antibiyotik kürü sayısı 
3. Son 2 yılda göğüs rahatsızlığı için steroid kürü sayısı 
4. ICS / LABA kullanımı durumunda son 2 yılda herhangi bir pnömoni atağı 

4. Kompliyans / Uyumluluk - değerlendirme seviyesi 
1. Son 12 ayda salbutamol inhalerlerinin sayısı 
2. Son 12 ayda LAMA / LABA / LABA + IKS sayısı 
3. Uygunsa kullanılan ara parça/spacer kullanımı 
4. İnhaler tekniği son olarak kontrol edildi mi? 
KOAH ta IKS'nin azaltılması: 
KOAH'ta ICS endikasyonları: 
- Astımın özellikleri (FEV1'de değişkenlik ve Tersinirlik/reversibilite testinde bronkodilatöre 
büyük cevap (>% 15 veya 400ml), atopinin özellikleri). 
- Yıllık eozinofili (> 0.3), yılda en az bir kez alevlenme ile belgelenmiş 
- Yılda 2'den fazla alevlenme veya son 12 ayda bir alevlenme ve bir acil KOAH başvurusu 

 
Astım yokluğunda sigara ile ilişkili KOAH'da yüksek dozda IKS için herhangi bir endikasyon 
yoktur. 
Yüksek doz IKS, pnömoni ve steroidle ilişkili diğer yan etkiler riskini artırır. 
KOAH'lı hastaların IKS'ye ihtiyacı duyarlarsa, orta dozda yönetilebilirler;genellikle sabit bir 
üçlü kullanarak günde 800 mikrogram beklometazon eşdeğerliği ile 
(Trimbow veya Trelegy) veya IKS / LABA kombinasyonu. 
Yüksek doz IKS hastaları devam etmeleri gerektiğinde hemen düşük doza kadar inebilir. 
IKS gerekmeyen hastalar: 
- Orta dozda ise IKS / LABA kullananlar hemen LAMA / LABA kombinasyon inhalerine 
geçebilirler ve 3 ay sonra gözlemlenirler 
- Yüksek dozda IKS / LABA durumunda - 3 ay boyunca orta doz IKS / LABA'ya geçebilir ve 
Takip edilir – stabilse IKS / LABA'yı kesebilir ve yukarıdaki gibi LAMA / LABA'ya geçebilir ve 
3 ay sonra yeniden değerlendirilir. 
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areunwilllngto leave,they should 

lmmedlately be isolated 

 
 
 

Telephone 
consultation 

 
 

Closedoor 
Open 

window 

/ 
 
 

Bringconsultation1 
to a close 

 
Avoiddirect physical 
contact andexposure to 
respiratory secretions 
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Leave the room 
andclose the door 

 
 

Wash hands thorough jl 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GÜNCEL DURUM 
14 Nisan 2020 itibariyle dünyadaki Covid19 pandemisi tablosu şu şekildedir; 

 
 

 
Dünya’da koronavirüs vaka sayısı 2 milyona dayanmışken ülke sıralamasında başı ABD çekmek ile 
birlikte İspanya’nın İtalya’dan fazla bir vaka sayısı olduğu görülmekte. Türkiye ise 65111 vaka ile 9. 
Sırada bulunuyor. 

 

Çin hastalık sürecini atlatan bir istatistik veriyor. Fransa ve İngiltere Avrupa kıtasında en çok günlük 
vaka görülen yerler olarak görülüyor. Toplam vaka sayısına oranla ölüm sayısı düşük olan Türkiye bu 
anlamda gerçekten ümit veriyor. 

 

Tabiki bu süreçte herkesin merak ettiği ise plato ya da pik seviyesi olarak tabir edilen tepe noktasının 
ne zaman görüleceği ve ne zaman inişe geçeceği hususu. Sağlık Bakanı Sn Fahrettin Koca 14 Nisan 
2020 akşamı yaptığı açıklamalarda Türkiye’de yeni bir dalga ile karşılaşılmadığı ve önlemlere aynı 
ciddiyetle devam edildiği taktirde bir iki hafta içinde tepe noktasının görüleceğinden kısaca bahsetti. 
Bu anlamda Türkiye’nin diğer Avrupa ülkelerinden çok daha sonra ilk vaka görülmesine rağmen 
süreci daha hızlı bir şekilde yönetme umudunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 



ÜLKE ÜLKE PANDEMİ SEYRİ 

ALMANYA (Derleyen:Dr.Onurcan Kaya) 

Almanya Covid 19 pandemi sürecinde belki de en çok ilgi odağı olan ülkelerden biri oldu. 
Evet herkes bir alman disiplini olgusu biliyordu ama pratikte aynı anda aynı zamanda 
diliminde bunun tecrübe edilmesi daha bir farklı oldu açıkçası. 

Birçok yönden çok güçlü olduğunu bildiğimiz bir ülke. Yaklaşık 400 milyar Euro yu bulan 
sağlık bütçesinin yarısına yakınının aile hekimliği sistemine aktarılması bu anlamda birinci 
basamak sağlık hizmetlerine ne derece önem verdiklerinin bir göstergesi. 

Aslında bir salgın planları olduğunu da biliyoruz, çok daha önceden bununla ilgili ulusal 
güvenlik düzeyinde bazı tatbikatlar yapılmış. Kendilerine olan güven ve yönetime olan inanç 
belki de Almanya’nın en büyük avantajı. Sürecin ortalarında bazı dolaşım ile ilgili kısıtlama 
kararlarını geç almalarına rağmen müthiş bir filyasyon örneği gösterdiler ve haftalık 400000 i 
bulan test sayılarını gördüler. Bununla beraber yoğun bakım ve ventilatör kapasitesinin de 
yüksek olması süreci daha güvenle yönetmelerini sağladı. 

İhracatta dünya devi bir ülke olan Almanya bu süreçte tedarik zincirini iç piyasaya yöneltti ve 
bilindik dev firmaları maske, dezenfekta, alkol vs. gibi tıbbi bakım ve koruma ürünlerini ivedi 
bir şekilde üretmeye başladılar. 

Panik havası oluşmamasının en önemli etmenlerinden biri de belki ekonomi sözcüsünün 
‘’destekte limit yok’’ açıklaması ile herkese güven vermiş olması denebilir. 

Peki neyi daha iyi yapıyorlar ? 

COVID-19 dünyaya giderek daha fazla yayılıyor: 1.450.087 kişi (08.04.2015 itibariyle) 
enfekte oldu, 83.472 kişi öldü. İtalya (% 12), İspanya, Fransa ve Büyük Britanya (yaklaşık% 
10), Çin (% 4) ve ABD'de (% 2.5) ölüm oranlarıyla karşılaştırıldığında, Almanya'daki oran% 
1.5 olup düşüktür. Almanya'yı farklı kılan nedir? Son zamanlarda New York Times (NYT) 
gibi dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları ve medya kendilerine bunu soruyor. 
Prof. Dr. Hendrik Streeck, Bonn Üniversite Hastanesi Viroloji Enstitüsü müdürü. Streeck, 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meslektaşlarından çağrı aldı. “'Farklı ne yapıyorsun?' diye 
sordular bana,” dedi. "Ölüm oranınız neden bu kadar düşük?" 
Ölüm oranının diğer ülkelerden daha düşük olmasının birkaç nedeni olabilir. Bunun bir 
nedeni hastaların kötüleşmesi halinde erken kliniğe gelmeleri olabilir. 
Korona ekiplerinin hastaları karantinaya stratejisi.Örneğin, Heidelberg Üniversitesi 
Hastanesi'nden tıp öğrencileri ve hemşireler, 8 gün sonra leke almak ve kan almak için 
COVID-19 hastalarının ev ziyaretlerinde karantinaya aldığı özel taksilerin mürettebatını 
oluşturur. 
"İlk haftanın sonunda bir dönüm noktası var." diyor Hans-Georg Kräusslich, Daha sonra 
COVID-19'un azaldığı veya semptomların kötüleştiği belli oluyor. 
- Hastaneye erken kabulün hastalığın seyrini hafifletebileceği de tarif edilmiştir. 
-COVID-19'dan şüphelenilen yaşlı insanların ve bakım evlerindeki hastalar daha hızlı 
bulunmalı ve daha güvenilir bir şekilde teşhis edilmelidir. 
-Hastaları hastalığın erken evrelerinde stabilize etmek daha kolay" dedi. 
-ABD'de ciddi şekilde etkilenen eyaletlerden, birçok hastanın sadece hastalığın geç evresinde 
kliniğe geldiği bilinmektedir. 



-Avusturya ve İtalyan kayak bölgelerinden virüs genel olarak alındı ve alan kişiler nispeten 
genç ve sağlıklıydı. Almanya'daki salgını "kayakçılar arasında salgın" olarak başladı. 
-Bununla birlikte, COVID-19 yayıldıkça, giderek daha fazla yaşlı da etkilenmeye başladı. 
- Bu arada Almanya'da haftada 350.000 test yapılmaya başlandı. 
Almanya'da diğer birçok ülkeden daha fazla insanın test edilmesi, ölüm oranını da düşük 
gösteriyor. Çünkü çok az semptomu olan veya hiç semptomu olmayan daha fazla kişi de test 
ediliyor, bu da bilinen vakaların sayısını arttırıyor, ancak ölüm sayısını arttırmıyor hatta bu, 
kağıt üzerindeki ölüm oranını otomatik olarak düşürüyor, 
-Almanya ilk COVID-19 vakasını Şubat ayında gerçekleştirdiğinde, testler ülke genelindeki 
laboratuvarlarda zaten mevcuttu. "Şu anda Almanya'da enfekte olanlara kıyasla bu kadar az 
ölüme neden olmamızın nedeni, öncelikle çok yüksek sayıda laboratuvar teşhisi 
gerçekleştirmemizle açıklanabilir. 
-"Erken teşhis koymuşsam ve hastaları erken tedavi edebiliyorsam - ör. bir ventilatöre 
kötüleşmeden bağlanabiliyor - hayatta kalma şansı çok daha yüksek ”diyor Kräusslich. 
-Tıbbi personelin testlerini rasyonelleştirmek için, bazı klinikler blok testlerini yapmaya 
başladı, 10 çalışandan smear alıp sadece sonuç pozitifse bireysel testler ekledi. 
-Nüfusun bağışıklığın ne ölçüde oluştuğunu belirlemek için Nisan ayı sonunda büyük bir 
antikor çalışması da planlanmaktadır. 
-ABD: daha az test 
Almanya'da ABD'den daha fazla testin yapılması, testlerin maliyetinin sağlık sigortası 
şirketleri tarafından karşılanmasıyla da ilgilidir. COVID 19 salgınının ilk birkaç haftasında 
ABD'de durum böyle değildi. Geçen ay, Kongre patojen için ücretsiz test sağlayan bir yasa 
çıkardı. 
Ancak sadece testin maliyeti değil, sağlık sigortası eksikliği bile ABD'deki insanların bir 
doktor görmesini engelliyor. "Sigortalı olmayan bir kişinin sadece boğazını çizmek için 
doktora gitmesi olası değildir - ancak diğer insanlara bulaşma olasılığı daha yüksektir," diyor 
Streeck. 
-Streeck'in bildirdiği gibi, Birleşik Devletler de dahil olmak üzere çoğu ülkede, testler büyük 
ölçüde en hasta hastalar ile sınırlıdır, bu nedenle çok az semptomu olan veya hiç olmayan 
gençlerin testi reddetmesi daha olasıdır. 
Almanya'da durum daha farklı. Hastalıklı kişilerle bir karnaval etkinliğine katıldığı için 
Bonn'da test edilmiş ve "pozitif" olduğu belirlenen, semptomsuz genç bir adam hakkında bir 
rapor yayınladı. Bir okulda çalışıyordu, kapatıldı, tüm çocuklar ve çalışanlar iki hafta 
karantinaya alındı ve yaklaşık 235 kişi test edildi. 
"Test ve izleme, Güney Kore'de başarılı olan stratejidir ve bundan öğrenmeye çalıştık," dedi 
Streeck. Ancak önceki Alman hatalarından da öğrenebilirsiniz: Temas kişilerini belirleme 
stratejisinin daha agresif bir şekilde kullanılması gerekiyordu. Örneğin, Ischgl kayak 
merkezinden Almanya'ya dönen herkesin izlenmesi ve test edilmesi gerekiyor. 
-Daha yoğun kapasiteler ve yoğun kayıtlar için hazırlık 
Almanya'nın neden başarılı olduğuna dair bir tartışma daha: ülke çapındaki hastaneler yoğun 
bakım kapasitelerini genişletti. Ve üst düzeyden başladılar. COVID-19'dan önce, Gießen 
Üniversite Hastanesi'nde ventilatörlerle donatılmış 173 yoğun bakım yatağı vardı. Bu arada 
hastane, yatak sayısını 40 ve acil bakım çalışanlarının sayısını% 50'ye kadar artırdı. 
"Artık o kadar çok kapasitemiz var ki, İtalya, İspanya ve Fransa'daki hastaları 
ağırlayabiliyoruz." Susanne Herold, Gießen Üniversite Hastanesi klinik enfeksiyoloji 
bölümünün başkanı. "Yoğun bakım alanında çok güçlüyüz." 
Ocak ayında Almanya'da 28.000 havalandırmalı yoğun bakım yatağı vardı, 100.000 kişi 
başına 34 kişi. Karşılaştırma için: İtalya'da 12, Hollanda'da 7. Şimdi Almanya'da 40.000 
yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. 



Klinik-etik önerileriyle, Almanya'nın acil ve yoğun bakım doktorları, yoğun tıbbi kaynakların 
kapasitedeki artışa rağmen yeterli olmaması durumunda, nasıl ilerleyecekleri için her şeyi 
hazırladılar . Streeck, "Gerekirse doktorlar için hasta triyajının nasıl uygulanacağı konusunda 
yönergelerimiz olması önemlidir" diyor. "Ama umarım hiç kullanmak zorunda kalmayız." 
Bazı uzmanlar, sosyal uzaklığın ciddi hastalıkların eğrisini, sağlık sistemi yoğun yataklar ve 
ventilatörler kıt hale gelmeden pandemiden kurtulacak kadar düzleştirebileceği konusunda 
ihtiyatlı bir şekilde iyimserler. 
Şansölye de üstüne düşeni yapıyor mu? 
New York Times ayrıca federal hükümetin kriz iletişiminin ölüm oranını düşük tutmaya 
katkıda bulunmuş olabileceğini de savunuyor. Şansölye, kendisi bir bilim adamı, ülkeye daha 
katı sosyal sınırlandırma önlemleri uyguladığı kriz sırasında kriz sırasında net, sakin ve 
düzenli bir şekilde iletişim kurdu. 
Pandemi yayılımını yavaşlatmak için kritik kısıtlamalar çok az politik direnişle karşılaşmış ve 
büyük ölçüde takip edilmiştir. "Belki de Almanya'daki en büyük gücümüz," diyor Krausslich, 
"hükümetin nüfus arasında sahip olduğu güvenle birlikte en yüksek hükümet düzeyinde 
rasyonel karar verme." 

 
Bu rasyonel karar verme sürecinde isterseniz bir de hadiselerin kronolojisine bakalım; 

 
Almanya Pandemi Kronolojisi 
Ocak 
22 Ocak 2020'de Alman hükümeti COVID-19'un yayılmasını Almanlar ve virüs için genel 
olarak "çok düşük sağlık riski" olarak SARS'tan "çok daha az tehlikeli" olarak değerlendirdi. 
Yeni seyahat tavsiyeleri gerekli olmayacaktır 
27 Ocak'ta Almanya'daki ilk enfeksiyonlardan sonra hükümet yayılma olasılığını "çok düşük" 
olarak görmeye devam etti. Münferit vakalar ortaya çıksa bile, yetkililer bu vakaları tedavi 
edebileceklerdir. 
28 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yalnızca 
internette dolaşan komplo teorileri hakkında endişe duyduğunu belirterek, Federal Hükümetin 
bu sorunu tam şeffaflıkla karşılayacağını söyledi. Endişeli olanları sakinleştirmek için yardım 
hatları kuruldu. Lufthansa uçağında bir vakadan şüphelenildikten sonra şirket Çin'e yapılan 
tüm uçuşları askıya aldı. 
29 Ocak'ta raporlar maskelerin satıldığını gösterdi. Hükümet, Çin'den uçuş pilotlarına 
yolcularının sağlık durumlarını açıklamalarını emretti ve yolculara bir iletişim belgesi 
doldurmalarını emretti. Hükümet ve sağlık otoriteleri daha izole vakalar beklediler, ancak 
daha fazla yayılmayı önleyeceklerinden emindiler. 
30 Ocak'ta ulusal televizyonda bir virolog hükümete, 2018'in grip dalgasını koronavirüsten 
daha tehlikeli olduğunu söyledi 

 
 

Şubat 
1 Şubat 2020'de Alman Sağlık Bakanı Spahn, Coronavirüs'e yakalanan kişilerin ve 
temaslarının damgalanabileceği ve sosyal olarak dışlanabileceği konusunda uyardı. Çin'den 
tahliye edilen Almanların hepsinin sağlıklı olacağını vurguladı. 
13 Şubat'ta AB Sağlık Bakanları toplantısında, Alman Sağlık Bakanı Spahn, tek üye ülkeler 
tarafından Çin'e veya Çin'e seyahat kısıtlamalarını reddetti. Gelen gezginlerin sıcaklığını 
ölçmeyi kesinlikle reddetti. 



18 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Çin'e gönderilen 8.4 tonluk koruyucu giysiler ve 
dezenfektanları vardı. Bu, Almanya'nın Almanların tahliyesi sırasında Almanya'nın 5.4 
tonunu Çin'e göndermesinden sonraki ikinci sevkiyattı. 
24 Şubat'ta Frankfurt'taki Hafif + Yapı Ticaret Fuarı Eylül ayına ertelendi. 
25 Şubat'ta NATO'nun Müttefik Yüksek Komutanı Tod D. Wolters'a senatörler tarafından 
ABD birliklerinin İtalya dışındaki diğer ülkelere seyahatini kısıtlama planları olup olmadığı 
soruldu. Almanya'yı potansiyel bir aday olarak gösterdi. AfD (Almanya için Alternatif- aşırı 
sağ parti) siyasetçisi Alice Weidel Avrupa'da sınırların kapatılmasını istedi. 
26 Şubat'ta, Kuzey Ren Vestfalya'daki birden fazla COVID-19 vakasının onaylanmasının 
ardından Heinsberg, 2 Mart'a kadar okulların, yüzme havuzlarının, kütüphanelerin ve belediye 
binasının kapatılmasını başlattı. FC Wegberg-Beeck için oyunlar ve eğitim askıya alındı. 
Mülheim'daki uluslararası Alman Açık Badminton iptal edildi. Köln-Wahn askeri havaalanı 
geçici olarak kapatıldı. Alman hükümeti oradaki koronavirüs pandemisi üzerinde İtalya'ya 
seyahat kısıtlamaları uygulamamayı tercih etti. Ayrıca, ülke için bir seyahat uyarısı 
düzenlediğini "uzak" olarak kabul etti ve bu da seyahatlerin ücretsiz iptalini mümkün kıldı. 
28 Şubat'ta Almanya ilk olarak dokuz numara olarak en fazla koronavirüs enfeksiyonu 
geçiren ülkelerin ilk onuna girdi, Avrupa'da sadece İtalya'dan sonra. ITB Berlin 
organizatörleri tarafından iptal edildi. Heinsberg, kreş ve okulların kapatılmasını 6 Mart'a 
kadar uzattı. Yetkililer, mevcut vakalarda bireylerle ve grip belirtileri gösteren kişilerle 
doğrudan temas halinde olan insanlar için 14 günlük bir ev izolasyonu uyguladılar. Lufthansa 
kısa ve orta mesafeli uçuş sayısını% 25'e kadar azalttı ve 23 adet uzun mesafeli uçağın 
operasyon dışı bırakılmasına neden olan birden fazla uzun menzilli rotayı kaldırdı. Aynı gün 
Almanya, hava, deniz seyahati ile ilgili düzenlemeleri de içerecek şekilde Çin, Güney Kore, 
Japonya, İtalya ve İran'dan gelen yolcuların sağlık durumlarını girmeden önce bildirmelerini 
gerektiren yeni sağlık güvenlik önlemleri aldı. Tren demiryolu şirketleri, belirtileri olan 
yolcuları yetkililere rapor etmelidir ve federal polis sınırdan 30 kilometre sonra kontrolleri 
hızlandıracaktı. Hükümet ayrıca, bir rezerv oluşturmak için koruma maskeleri ve davalarının 
merkezi bir şekilde satın alınacağını, tüm olayların iptal edilmemesi gerektiğini ve kriz 
ekibinin bundan sonra haftada iki kez toplanacağını açıkladı. 
29 Şubat'ta, Aldi ve Lidl gibi süpermarket zincirlerinin, özellikle konserve gıda, erişte, tuvalet 
kağıdı (satışları Şubat ayından Mart ayına kadar% 700 oranında artmış olan) ve 
dezenfektanlara olan talebin arttığı bildirildi. . Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı, 
özellikle maskeler, ilaçlar ve dezenfektanlar gibi panik satın alımlarına karşı, onları gerçekten 
muhtaç olanlara bırakmalarını, karantina durumunda bile arz sıkıntısı olmayacağından emin 
olmalarını tavsiye etti. Bir gün önce, son zamanlarda yaşanan sert fiyat artışları ve özellikle 
talepteki artıştan kaynaklanan maskeler, ilaçlar ve dezenfektanların yetersizliğinden sonra 
tüketicilere bu ürünleri hastanelere ve tıbbi uygulamalara bırakmaları yönünde çağrılar 
yapılmıştı. 
Mart 
1-7 Mart 
1 Mart'ta, doğrulanmış enfeksiyonların sayısı bir gün içinde neredeyse iki katına çıktı. 
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yıl sonuna kadar bir aşının mevcut olacağı 
yönündeki iyimserliğini dile getirdi. Maliye Bakanı Olaf Scholz, hükümetin ekonomik etkiyi 
hafifletmek için bir teşvik paketine hazır olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, soğuk 
algınlığı semptomları olan kişilerin kitle olaylarından kaçınmasını tavsiye etti. 
Alman Robert Koch Enstitüsü, 2 Mart'ta Almanya için tehdit düzeyini "ılımlı" hale getirdi ve 
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa için tehdit düzeyini "ılımlı" dan 
"yüksek" e yükseltti. Alman Sağlık Bakanı, sınırların veya şirketlerin kapatılmasını reddetti 
veya Çin ve Almanya arasında büyük olayları veya doğrudan uçuşları sona erdirdi. Almanya, 
İran'daki koronavirüs için laboratuvar ekipmanları, koruyucu giysiler ve eldivenler gönderdi. 



3 Mart'ta Alman Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği, Bavyera Eyalet Tıp Odası, 
Bavyera Pediatristler Derneği ve Berlin ve Brandenburg Genel Pratisyenler Derneği COVID- 
19 vakalarını ele alacak koruma ekipmanı olmadığını bildirdi. Leipzig Kitap Fuarı, Mart ayı 
ortasında yapılması planlanan sergiyi iptal etti. Bavyera Bakanı ve CSU lideri Markus Söder 
ile Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier virüsten etkilenen şirketler için mali yardım istedi. 
4 Mart'ta kriz ekibi daha fazla koruma ekipmanı edinmeyi "olağanüstü bir aciliyet" olarak 
değerlendirdi. Almanya, koruyucu maske, eldiven ve takım elbise ihracatını yasakladı. Kuzey 
Ren-Vestfalya bir milyon maske sipariş ettiğini açıkladı. Parlamento tartışması yapıldı. Sağlık 
Bakanı Spahn, korkunun sonuçlarının virüsün kendisinden çok daha kötü olabileceği 
konusunda uyardı. Yeşiller ve FDP sözcüsü hükümeti kriz yönetimi için övdü. AfD lideri 
Weidel anlaşamadı ve havaalanlarında ateşin ölçülmesini önerdi. SPD sağlık politika yapıcısı 
Bärbel Bas, ateşi ölçmenin hiçbir anlamı olmadığını, çünkü enfekte olanların hepsinin sahip 
olmadığını söyledi. İsrail, Almanya'dan ve diğer dört Avrupa ülkesinden gelen tüm gezginler 
için 14 günlük bir karantina önergesi verdi. 
El dezenfektanlarının ciddi eksikliğini gidermek için, Federal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü içindeki Kimyasallar Ajansı 4 Mart'ta eczanelerin ve ilaç şirketlerinin bu amaçla 
izopropil alkole dayalı ürünler üretip satmasına izin veren genel bir kararname yayınladı. 
5 Mart'ta Alman Federal Vatandaşları Koruma ve Afet Destek Ofisi (BBK) Almanya'daki 
yayılmanın "felaket yok" olduğunu ve bunun yerine vatandaşların gerçek felaketlere 
hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü lideri Tedros Adhanom, bazı 
ülkelerin harekete geçme ya da vazgeçme konusunda isteksizlik gösterdiği endişesini dile 
getirdi. Tüm ülkeleri tehdit seviyesine olan bağlılıklarını artırmaları için uyardı. 
6 Mart'ta Alman Sağlık Bakanı Spahn, Avrupa Birliği'nde "seyahat kısıtlamalarına yol açan 
her türlü önlem" i reddetti ve Almanya'daki tüm okulları ve üniversiteleri kapatmaya karşı 
konuştu. Spahn gereksiz seyahatler yapmamanızı tavsiye etti ve riskli bölgelerden gelen 
insanların evde kalmaları önerildi. Spahn krizi görüşmek üzere diğer Avrupa Sağlık Bakanları 
ile bir toplantıya katıldı. AB ve Robert Koch Enstitüsü, maskelerin ve dezenfektanların 
sağlıklı özel kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini vurguladı. 
8–14 Mart 
8 Mart'ta Alman Sağlık Bakanı şu an için 1000'den fazla katılımcıyı iptal etmeyi önerdi. 
Deutsche Fußball Liga, futbol liglerinin sezonuna Mayıs ortasındaki normal sonuna kadar 
devam edeceğini duyurdu. Polonya, ertesi gün başlayan Almanya sınırındaki otobüs yolcuları 
için rastgele sıcaklık kontrolleri yaptığını açıkladı. 
9 Mart'ta Almanya ilk ölümleri bildirdi. COVID-19 enfeksiyonlarının sayısı, son birkaç gün 
içinde neredeyse iki katına çıkarak hükümetin harekete geçmesine baskı yaptı. Angela 
Merkel'in yönetimi ekonomik darbeyi hafifletmek için önlemler açıkladı. Salgınla ilgili olarak 
alçak bir profil tutan Merkel, yayılmayı yavaşlatmanın ve zamanı satın almanın önemli 
olduğunu vurguladı. Hükümetin sözcüsü Steffen Seibert, vatandaşların "tüm Federal 
Hükümetin, Şansölye ile birlikte, bu virüsün yayılmasını kontrol altına almak için mümkün 
olan her şeyi yaptıklarından emin olabileceğini" söyledi. Sağlık Bakanı her birinin 
sorumluluğunu vurguladı. bireyi yaygınlaştırmak için yavaşlattı ve gündüz bakım 
merkezlerinin veya okulların önleyici kapanışını reddetti. 
10 Mart'ta Şansölye Merkel, Almanların yüzde 60 ila 70'inin virüsü alacağını açıkladı, bu 
tahmin Charité baş viroloğu Christian Drosten tarafından dokuz gün önce yapılmıştı. 1000'den 
fazla katılımcının hemen yürürlüğe girmesine neden olan etkinliklere genel bir yasak 
verilmesine tepki olarak, Almanya Buz Hokeyi ligi DEL 2019-2020 sezonunun derhal iptal 
edildiğini ve şampiyonluk unvanının boş kalacağını duyurdu. Bundesliga derbileri de dahil 
olmak üzere futbol liglerinin birkaç maçı, Bundesliga'nın 57 yıllık tarihinde bir ilk olan kapalı 
kapılar ardında oynanacaktı. Berlin Belediye Başkanı Michael Müller (SPD) buna karşı çıktı 
ve kitlesel olayların önleyici olarak iptal edilmemesi gerektiğini söyledi ve 14 Mart'ta Union 



Berlin ile FC Bayern Münih arasında satılan futbol karşılaşmasının kapalı kapılar ardında 
olmamasını beklediğini söyledi. 
11 Mart'ta, önceki günlerde eylemsizlik konusunda suçlamalarla karşılaşan Merkel, COVID- 
19 krizi konusunda tüm basın toplantısını ayırma alışılmadık bir adım attı. "Ülkeyi ve Avrupa 
Birliği'nde gerekli olanı yapacağız" diye vurguladı. Şirket, özellikle Alman kalkınma bankası 
KfW aracılığıyla şirketlere, hafta bitmeden gerçekleştirilecek likidite desteğini açıkladı. Yine 
sınırları kapatmama konusunda ısrar etti. Merkel herkese el sıkışmaktan kaçınmasını tavsiye 
etti, örneğin daha uzun süre bakarak ve bunun yerine gülümseyerek. Alman sağlık bakanı, 
ağızdan korunmanın ve dezenfektanların bireyler için gereksiz olduğunu ve elleri sabunla 
titizlikle yıkamanın yeterli olduğunu ekledi. Federal Meclisin pozitif olarak test edilen ilk 
üyesi FDP politikacı Hagen Reinhold'du. SPD Federal Meclisi'nin birkaç üyesi, 2 Mart'ta 
Alman Adalet Bakanlığı personeli ile daha sonra koronavirüs testini yaptıktan sonra 
epidemiyolog Karl Lauterbach da dahil olmak üzere karantina altına alındı. 
12 Mart'ta ABD Başkanı Trump, 13 Mart 23:59 EDT'den itibaren Almanya da dahil olmak 
üzere Schengen bölgesi ülkelerinden seyahat eden yabancılar için ABD'ye 30 günlük bir 
seyahat yasağı duyurdu. Alman yabancı politikacılar seyahat yasağı tarafından şaşırdılar ve 
onlarla koordine edilmediğini eleştirdiler. İngiltere'nin dahil edilmediğinden şikayet ettiler. 
Komşu ülkeler zaten Alman eğitim bakanı olan okulları kapatmış olsa da Anja Karliczek, ülke 
çapında bir okul kapanışını reddetti ve kararın pandemi geliştikçe günlük olarak yeniden 
değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kultusministerkonferenz, virüsün yaklaşmakta olan 
Abitur okuldan ayrılma sınavını tehdit edip edemeyeceğini tartıştı. Yönetmeni Stefanie 
Hubig, 16-25 Mart tarihleri arasında Rheinland-Pfalz'da yapılan sözlü sınavların plana göre 
yapılmasına karar verdi. Ayrıca riskli bölgelere yapılan sınıf gezilerinin iptalini önerdi. 
13 Mart'ta, 16 Alman federal eyaletinden 14'ü önümüzdeki birkaç hafta boyunca okullarını ve 
fidanlıklarını kapatmaya karar verdi. Almanya'nın komşuları Çek Cumhuriyeti, Polonya ve 
Danimarka sınırlarını kapattı. Almanya, yoğun solunum bakımı için Drägerwerk'ten 10.000 
ventilatör siparişi verdi; İtalya'nın sipariş büyüklüğünün iki katı ve bir yıl boyunca üretime 
eşdeğer. Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri için koruyucu giysiler ihracatındaki durağı 
yumuşatmak için görüşmelere girdi. Hükümet, krizde mücadele eden sanatçılara, özel kültür 
kurumlarına ve etkinlik şirketlerine mali destek vermeye karar verdi. Scholz ve Altmeier her 
büyüklükteki şirkete sınırsız kredi verdi. Bundesliga, tüm futbol karşılaşmalarının en az 2 
Nisan'a erteleneceğini açıkladı. 
14 Mart'ta, teyit edilen enfeksiyon sayısı 9 ölüm dahil 4.585'e yükseldi. Bazı federal devletler 
kamu faaliyetlerini sınırlandırmak için önlemlerini genişletti. Örneğin, Berlin, Schleswig- 
Holstein ve Saarland diğer eğlence mekanları arasında barları kapattı. Köln şehir 
merkezindeki tüm olayları yasaklıyor. Mağazalar, hükümler ve sıhhi ürünlere olan talepte 
büyük bir artış olduğunu kaydetti. Bundestag'ın bir FDP üyesi olan Thomas Sattelberger, 
Twitter'da halka açıldı ve Almanya'nın en büyük kamu yayıncısı ARD tarafından oluşturulan 
bir videoyu eleştirdiği için de enfekte olduğunu belirtti. Video, COVID-19'u, gezegeni küresel 
ısınma ve turbo-kapitalizmle mahveden gelişmiş dünyadaki yaşlıları daha az kirlilik ve aşırı 
nüfusun etkisine tercih ederek öldürerek doğanın haklı bir refleksi olarak sundu. Çok 
eleştirilen videonun yazarları daha sonra duygularını incittiği için özür diledi ve çalışmalarını 
abartı kullanarak bir hiciv olduğunu vurgulayarak savundu. 
15-21 Mart 
16 Mart 2020'de Kehl Avrupa Köprüsü'nde Fransa sınırında kontrol 
15 Mart'ta krizde Bavyera'da yerel seçimler yapıldı. Birçok seçim çalışanı, seçimlerin "ciddi 
şekilde tehdit edilmesi" ve öğretmenlerin bir gün önceden bildirilmesi için mecbur bırakılması 
için görevden ayrıldı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Fransa, İsviçre, Avusturya, 
Danimarka ve Lüksemburg ile sınırları kapattığını açıkladı. Önlem Pazartesi günü başlayacak 



ve mal ve taşıt taşımacılığı muaf tutulacaktır. Deutsche Bahn bölgesel trafiğini azaltmaya ve 
çalışanlarını korumak için daha fazla bilet denetimi yapılmasına karar verdi. 
16 Mart'ta Bavyera eyaleti 14 gün boyunca olağanüstü hal ilan etti ve kamu hareketini 
sınırlamak ve ilaç tedarikleri için ek fon sağlamak için önlemler getirdi. Bavyera bakanı 
cumhurbaşkanı Markus Söder 17 Mart'tan itibaren tüm spor ve eğlence tesislerinin 
kapatılmasını emretti. Restoranlara akşam yemeği saatlerini 15: 00'ten önce sınırlamaları 
emredildi; misafirler arasında en az 1,5 metre mesafe olmasını sağlamak; ve en fazla 30 
misafir ağırlayabilir. Süpermarketler, kimyagerlerin mağazaları, bankalar, evcil hayvan 
dükkanları ve temel ihtiyaçları satan tüm işletmelerin pazar günleri de dahil olmak üzere uzun 
çalışma sürelerine izin verilirken, zorunlu olmayan dükkanlar her zaman kapalıdır. İran'dan 
yapılan uçuşlara yapılan testlerden veya karantina olmadan hala kamuya açık öfkeden sonra, 
Alman Ulaştırma Bakanlığı İran ve Çin'den gelen tüm uçuşları durdurdu. Virolog Roberto 
Burioni de dahil olmak üzere İtalyan bilim adamları, Almanya'yı tehlikeyi hafife almaya karşı 
uyardı ve Eurac Research müdürü Almanya'nın bir kilitlemeye ihtiyacı olduğunu veya 
sayıların kontrolden çıkacağını söyledi. Akşam Merkel, tüm federal devletler ve iktidar 
koalisyonu tarafından kabul edilen tüm ülke için Bavyera'ya benzer önlemler açıkladı. Bu 
aynı zamanda koçlarda seyahat etme, dini toplantılara katılma, oyun alanlarını ziyaret etme 
veya turizme katılma yasağını da içerir. Hükümet bunun "kapatılma" olmadığını vurguladı. 
17 Mart'ta Robert Koch Enstitüsü Almanya'daki COVID-19 için sağlık tehdidi riskini 
"yüksek" seviyeye çıkardı. Test kapasitesindeki sınırlar ve 3-4 günlük bir gecikme bildirilen 
sayıların gerçek olanlardan önemli ölçüde düşük olduğu anlamına geliyordu. İstihdam 
büroları ve iş merkezleri çağrılarda on kat artış olduğunu ve yaptırımları gevşetmek zorunda 
kaldıklarını bildirdi. Berlin, Bundeswehr(ordu) ile COVID-19 hastalarına 1000 yatak 
yerleştirmek üzere bir hastane inşa etmeyi planladığını açıkladı. Federal ve Eyalet 
Hükümetleri, 25.000'i havalandırma ile donatılmış olan 28.000 yoğun bakım yatağının 
mevcut kapasitesinin iki katına çıkarılmasını içeren Alman hastaneleri için yeni bir acil durum 
planı üzerinde anlaştılar. Bir adam Suhl'daki bir mülteci merkezinde pozitif test ettikten sonra, 
bir karantina günler boyunca protestolara, fiziksel dirence ve çitler veya kanalizasyon sistemi 
üzerinde kaçış girişimlerine yol açtı. Koruma kıyafetleri ve tanklarla yapılan bir SEK 
operasyonunda 200 polis gücü durumu sakinleştirdi ve 17 suçlunun yerini değiştirdi. Aşağı 
Saksonya İçişleri Bakanı, doğru olmayan haberlerin panik satın almayı ve çatışmaları 
tetikleyebileceği konusunda uyardı ve yasalar, tıbbi durum veya virüsün yönleri de dahil 
olmak üzere tedarik durumu hakkında yanlış bilgi yayınlamayı cezalandırmasını istedi. 
Akşam Merkel, kendisi ve diğer AB liderlerinin AB üyesi olmayan vatandaşlar için 30 gün 
boyunca Avrupa Birliği'ne derhal seyahat yasağı kararı aldıklarını açıkladı. Yetkili ayrıca 
Avrupa Komisyonu'nun tıbbi teçhizat için toplu bir ihale başlatmaya başladığını söyledi. 
18 Mart'ta Almanya, İtalya, İsviçre, Danimarka, Lüksemburg ve İspanya'dan AB 
vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını, o zamana kadar uçuş veya gemi ile ulaşmayı 
başardı. Almanya ulaşım bakanlığı iki gün önce oradan yolcu uçuşlarını yasaklayacağını 
söylemesine rağmen, Almanya ikili anlaşmalar nedeniyle hala İran ve Çin'den uçuş aldı. 
Yolcular virüs için test edilmedi ve idari emirlerin bulunmaması nedeniyle sıcaklıkları 
alınmadı. Robert Koch Enstitüsü başkanı, sosyal temaslar önemli ölçüde azalmadıkça, enfekte 
sayısının iki ayda on milyona kadar çıkabileceği konusunda uyardı ve tüm doğrudan 
temaslarda en az 1,5 metre mesafe bulunması çağrısında bulundu. Hükümet, AB dışı 
ülkelerde mahsur kalan binlerce Alman yolcuyu charter seferleriyle geri getirmeye başladı. 
Kamu sağlık sigortası şirketleri krizle ilgili tüm masrafları hiçbir sınırlama olmaksızın 
karşılamayı taahhüt etmişlerdir. 
19 Mart'ta Alman devletleri ve Merkel'in Bakan başkanlarının sokağa çıkma yasağı ile ilgili 
tartışmaları 22 Mart'ta yapıldı. Bir Alman hastaneleri ve doktorları için solunum maskesi 
üreticisi, Şubat ayı başlarında maskelerin satıldığına dair uyarılarının ve hastaneler için maske 



ayırma teklifinin sağlık bakanlığı tarafından cevapsız kaldığından şikayet etti. Bakanlık, 
basına mesajları aldıklarını ancak kendilerinin sorumlu olmadığını ve önceliklendirme 
nedeniyle sayısız teklifin yanıtlanamayacağını açıkladı. Bazı hastaneler halihazırda koruyucu 
vites sıkıntısı yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bir araştırma, özel muayenehanedeki doktorların% 
80'inden fazlasının koruyucu ekipman olmadığını bildirdi. 
20 Mart'ta Bavyera dört gün önce uygulandığı Avusturya'dan ilham alan ve özdeş bir sokağa 
çıkma yasağı ilan eden ilk eyaletti . Bavyera sokağa çıkma yasağı gece yarısı başlayacak ve 
25.000 € 'ya kadar ince ihlal edenler olacaktı. Gezinin yalnız veya ev arkadaşları olması 
şartıyla, işe gitmenin yanı sıra süpermarketler, sağlık görevlileri ve eczanelere gitmesine izin 
verilecektir. Aynı şartlar altında, dışarıda spor yapmasına da izin verilir; bir tesiste yaşamayan 
hayat arkadaşı veya yaşlı, hasta veya engelli kişileri ziyaret etmek; ve genel olarak 
başkalarına yardım etmek veya hayvan sağlamak. Sürücüler ve paket servisi olan restoranlar, 
dükkanlar ve kuaförler kapatılacaktı. Federal hükümet 22 Mart'ta ülke çapındaki sokağa 
çıkma yasağına karar vermek için bir tartışma planladı ve hala Berlin Belediye Başkanları 
Michael Müller veya Thüringen Bakanı, Bodo Ramelow'un diğerleri arasında Alman Kasaba 
ve Belediyeler Birliği ve çekincelerle karşı karşıya geldi. . Yeşiller başkanı Annalena 
Baerbock, Bavyera'nın sokağa çıkma yasağını üretken olarak tanıtmasını eleştirdi ve hangi 
federal devletin en hızlı ve en katı olduğu bir rekabet olmaması gerektiğini ve bu konuda 
zaten bir oylama olacağını söyledi. tüm federal devletler ve Şansölye iki gün içinde. Gece 
yarısından başlayarak, Fransa'nın kötü etkilenen Grand Est bölgesine yakın bir bölge olan 
Saarland eyaleti de benzer bir sokağa çıkma yasağı koydu. Lufthansa sağlık otoritelerine 
920.000 solunum maskesi bağışladı. 
21 Mart'ta, giderek artan sayıda mülteci merkezinin sakinleri virüs için pozitif test ettikten 
sonra sığınmacılar huzursuz edildi. Suhl'de bazıları polise taş attı, ikametgahı ateşe vermekle 
tehdit etti ve çocukları insan kalkanı olarak kullandı. Mülteci örgütleri otel ve pansiyonlarda 
konaklama da dahil olmak üzere daha küçük konutlar talep ettiler. Hükümet, federal 
hükümete federal devletler üzerinde daha fazla güç sağlamak için Alman Enfeksiyonlara 
Karşı Koruma Yasası'nda bir değişiklik tasarladı. Diğerlerinin yanı sıra sağlık bakanlığının 
sınır geçişlerini yasaklamasına, enfekte kişilerin temaslarını izlemesine ve bulaşıcı bir 
hastalığa karşı çabalarda doktor, tıp öğrencisi ve diğer sağlık çalışanlarına kaydolmasına izin 
verecektir. 
17-18 Mart 2020'de Almanya'da 2500 kişiden oluşan bir harcama örneğinde toplanan verilere 
göre, 16 ila 65 yaş arasında bir yaş aralığı panik alımını doğruladı, erişte alımında% 35 artış, 
konservede% 34 artış gösterdi gıda ve sanitiser (+% 33), dondurulmuş gıda, maden suyu ve 
sabunta% 30 artış ve ayrıca hazır ambalajlarda (+% 8) biraz daha düşük bir derece, tuvalet 
kağıdı% 26, yüz dokusu +% 24 ve ilaç% +19. 
22-29 Mart 
Kaufbeuren bir patika, uyarı işareti 
22 Mart'ta hükümet ve federal devletler en az iki hafta boyunca ikiden fazla insanın 
toplanmasını yasaklamayı kabul ettiler ve aileler, ortaklar veya yaşayan insanlar dışında halk 
arasında en az 1,5 metre mesafe olmasını istediler. aynı evde. Kuaförler gibi restoranlar ve 
hizmetler kapatılacaktı. Bireysel eyaletlerin ve bölgelerin bunlardan daha katı önlemler 
almalarına izin verildi. Saksonya, Bavyera ve Saarland'a, diğer iki eyalette olduğu gibi, iyi 
nedenler dışında konutlarını terk etmelerini yasaklamak için katıldı; açık havada egzersize 
yeni kurallar uyarınca sadece tek başına veya aynı hanenin en fazla beş üyesinden oluşan 
gruplarda izin verilir. 
Şansölye Merkel karantinaya alındı çünkü iki gün önce onu aşılayan doktor pozitif çıktı. 
Volkswagen, Almanya'da bağışlamak için Çin'de çift haneli milyon euroluk tıbbi ekipman 
satın aldı ve maske üretmeyi planlıyor. 



23 Mart'ta hükümet, koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği zararı azaltmak için 2013 
yılından bu yana ilk defa yeni borç alan yaklaşık 750 milyar Euro tutarında bir mali yardım 
paketi üzerinde karar kıldı. Heinsberg Bölge Müdürü Stephan Pusch Çin cumhurbaşkanından 
koruyucu ekipman konusunda yardım istedi, çünkü maskelerin ve koruyucu önlüklerin rezervi 
sadece birkaç gün daha sürecekti. Hastaneler ve doktorlar hükümeti tekrar maske ve diğer 
koruma araçlarının eksikliğini gidermeye çağırdı. Berlin, ülkenin merkezi düzenlemesinden 
8000 maske aldı, bu da her doktorun uygulaması için sadece bir maske anlamına geliyordu. 
Federal Sağlık Bakanı Spahn tarafından vaat edilen on milyon maskeden sadece 150.000 kişi 
gelmişti. Alibaba tarafından bağışlanan maskeler ve koronavirüs test kitleri ile bir nakliye 
uçağı geldi. Oppo ve Xiaomi gibi diğer Çinli teknoloji şirketleri de maske bağışladı. 
Beiersdorf, 500 tonluk daha büyük bağışın bir parçası olarak 6000 litre dezenfektan sağladı. 
24 Mart'ta, Kenya'daki bir havaalanında sağlık çalışanlarını korumak için Alman merkezi 
provizyonu tarafından sipariş edilen 6 milyon FFP-2 tipi koruyucu maskenin teslim edildiği 
bildirildi. Bir Alman şirketi tarafından üretilmişlerdi ve neden Kenya'da oldukları belli 
değildi. 10 milyon koruyucu maske, merkezi tedarik tarafından tamamen sipariş edilmişti. 
Koruyucu ekipman eksikliği, özellikle yüz maskeleri ve dezenfektanlar, hastanelerin tek 
kullanımlık maskeleri tekrar kullanmasına neden oldu. Yükleniciler koruyucu ekipman 
istediler ve koruyucu teçhizata öncelikli erişim elde edebilmek için sistemle ilgili olma 
durumlarını yükseltti. Çoğu dişhekimi muayenehanesinde FFP-2 maskesi yoktu ve bazılarında 
uygulamalarını kapatmayı düşünüyorlardı. Birkaç alkol üreticisi eczanelere ve hastanelere 
dezenfektan veya alkol vermeye başladı. Klosterfrau Healthcare, 100.000 litre dezenfektan 
bağışladığını açıkladı ve Jägermeister, dezenfektan üretmek için 50.000 litre alkol sağladı. 
Mart sonu itibariyle Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft (DKG), 20.000'i solunum desteği 
olan tahmini 28.000 yoğun bakım yatağı bildirdi. Yüzde 70 ila 80'i COVID-19 olmayan 
hastalar tarafından işgal edildi. Almanya'daki serbest yoğun bakım yataklarının tam yüzdesini 
bulmak için bir proje Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI) tarafından başlatılmış ve tüm hastanelerin yarısı katılmıştır. 
25 Mart'ta Alman Federal Meclisi, hükümetin iki gün önce karar verdiği teşvik paketini büyük 
çoğunluğuyla onayladı. Ayrıca, 156 milyar avroluk ek devlet bütçesini onaylamak için 
anayasal olarak güçlendirilmiş borç frenini askıya aldı. Kültür bakanlığı Hessen ve 
Rheinland-Pfalz'da devam etmekte olan Abitur okuldan ayrılma sınavlarının iptal edilmesine 
karar verdi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) salgının Almanya'da daha yeni başladığı konusunda 
uyardı. 
26 Mart'ta Robert Bosch GmbH yeni bir COVID-19 test sistemi geliştirdiğini duyurdu; bu 
sistem bir hastaya gün yerine 2,5 saatten daha kısa sürede enfekte olup olmadığını teşhis 
edebilir ve bakım noktasında otomatik olarak çalıştırılabilir. Bosch'a göre, test Nisan ayında 
Almanya'da mevcut olacak ve aynı anda% 95'in üzerinde bir hassasiyetle 10 solunum 
patojenini kontrol edebilecekti. Geceleri, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in daha önce diğer 
AB ve AB üyesi olmayan vatandaşları da kapsayan giriş kısıtlamalarının kapsamını 
genişletmeye karar verdiği ve sığınmacıların girmesini yasakladığı bildirildi. 
27 Mart'ta, teşvik paketi Alman Bundesrat'ı büyük çoğunluk ile geçti. Aynı gün 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in imzasıyla yürürlüğe girdi. 
Drägerwerk, sağlık bakanlığı tarafından toplam 10.000 derecelik ilk solunum cihazlarının 
tamamlandığını, ancak onları nereye ulaştırmanın belirsiz olduğunu açıkladı. Şirketin diğer 
ülkelerden çok sayıda sipariş alması ve Alman hükümetinin ilk olarak kendilerine teslim 
edilmesini istememesi nedeniyle siparişin yerine getirilmesi bir yıl boyunca devam edecekti. 
Drägerwerk solunum maskesi üretimini iki katına çıkarmış ve Almanya'yı gelecekte maske 
rezervi yapmaya çağırmıştır. 
29 Mart'ta Berlin ve Hamburg'da daha fazla mültecinin kabulü için iki gösteri temas yasağının 
ihlali olarak kabul edildi ve polis kuvvetleri tarafından dağıtıldı. Adidas, Deichmann, H&M 



ve hükümet kısıtlamalarının bir parçası olarak dükkanlarını kapatan diğer pek çok perakende 
şirketi, korona krizi sırasında geçici rahatlama sağlayan yeni yasaya göre kira ödemelerini 
askıya almayı planladıklarını açıkladı. Christine Lambrecht, "ahlaksız ve kabul edilemez" 
olarak adlandırdı ve Bundestag üyesi Florian Post (SPD), Adidas gömleğini yakıp şirketin 
boykot edilmesini isteyen bir video yayınladı. 28 Mart sabahı Hessen maliye bakanı Thomas 
Schäfer'in cesedi Hochheim am Main yakınlarındaki Köln-Frankfurt hızlı tren hattının 
yanında bulundu; Volker Bouffier, intiharının, kendisini ezerek korona krizinin ardından 
gelecekle ilgili endişelerden kaynaklandığından şüpheleniyor. 
30 Mart - 5 Nisan 
31 Mart'ta Jena, süpermarketlerde, toplu taşıma araçlarında ve toplu trafiğe sahip binalarda 
maske takma veya eşarp gibi geçici maskeler kullanma yükümlülüğünü bildiren ilk büyük 
Alman şehriydi. Bavyera Bakanı Markus Söder, maske takma yükümlülüğünü tartışmadan 
önce maske edinme sorununun çözülmesi gerektiğini ve ulusal koruyucu maske üretimi için 
acil bir talepte bulunduğunu söyledi. Yoğun bakım hekimleri, hemşirelik hizmetleri, klinikler 
ve doktorların uygulamalarında koruyucu giysi eksikliğini devletin başarısızlığı olarak 
eleştirmiştir. 
1 Nisan'da, bir Avrupa Coronavirus uygulamasının projesi, diğer ülkelerin uygulamalarının 
aksine, AB'nin 16 Nisan civarında Almanya'da piyasaya sürülebilen katı veri koruma 
gereksinimlerini karşılayabileceği duyuruldu. Pan-Avrupa Gizlilik Koruma Proximity İzleme 
(PEPP-PT) başlıklı proje sekiz Avrupa ülkesini kapsıyordu ve Alman tarafında Fraunhofer 
Telekomünikasyon Enstitüsü, Berlin Koch Enstitüsü, TU Dresden, Erfurt Üniversitesi, 
Vodafone Almanya ve (test için) Bundeswehr. Uygulama, anonim olarak diğer kişilerle yakın 
kişiyi yakın bir şekilde kaydetmek ve daha önce yakın temasta olan bir kişi resmi olarak bir 
enfeksiyon kaydettiğinde kullanıcıyı uyarmak için Bluetooth'u kullanır. Çoğu Alman siyasetçi 
kamu kullanımının gönüllü olmasını istedi. Sağlık bakanı Jens Spahn, İran'dan yeni 
Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca derhal yürürlüğe girmesini yasakladı. Şansölye Merkel 
sosyal uzaklaştırma tedbirlerini 19 Nisan'a kadar uzattı ve Paskalya tatillerinde seyahat 
etmemeyi istedi. 
2 Nisan'da Robert Koch Enstitüsü, sadece semptomları olan kişilerin, semptomları olmayan 
kişileri de dahil etmek için maske takması gerektiği yönündeki önceki tavsiyesini değiştirdi. 
Federal hükümet ve çoğu bölgesel hükümet tarafından desteklenmeyen genel olarak maske 
takma yükümlülüğü tartışıldı. Sağlık ve bakım sisteminin tedarikini bile garanti edemeyen 
koruma ekipmanlarının genel kıtlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Hastanelerdeki Alman sağlık 
personelinin en az 2.300'ünün Sars-CoV-2 ile sözleşme yaptığı doğrulandı. Diğer tıbbi 
sektörlerden vaka sayısı sistematik olarak toplanmadı ve bu nedenle bilinmiyordu; çoğu 
federal eyalet hükümeti ve Federal Sağlık Bakanlığı gazetecileri araştıran bir ekibe hiçbir 
bilgi verilemeyeceğini söyledi. 244 tıbbi uygulamanın karantina (141), koruma ekipmanı 
eksikliği (82) ve çocuk bakımı eksikliği (21) nedeniyle kapatıldığı Bavyera'da, Bavyera 
Eyalet Sağlık ve Bakım Bakanlığı sağlık departmanlarına talebe cevap vermemesi talimatını 
verdi bilgi için. 
Nisan 

 
6 Nisan - 12 Nisan 
7 Nisan'da Robert Koch Enstitüsü, sağlık teknolojisi kuruluşu Thryve ile ortaklaşa, COVID- 
19'un yayılmasını izlemek ve önlemlerin etkinliğini analiz etmek için Alman halkı tarafından 
gönüllü rızaya dayalı kullanım için Corona-Datenspende (Corona Veri Bağışı) uygulamasını 
başlattı. salgına karşı alınır. Uygulama, bilimsel amaçlar için anonimleştirilmiş sağlık 
verilerini paylaşmak için bir dizi akıllı saat ve spor izci ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Proje lideri Dirk Brockmann 100.000 kişinin kaydolmasını umduğunu söyledi. O günün 
ilerleyen saatlerinde RKI, 50.000'den fazla kullanıcının uygulamayı indirdiğini açıkladı. 



Bonn Üniversitesi tarafından 9 Nisan'da yayınlanan Nordrhein Westfalia, Heinsberg 
semtindeki Gangelt sakinlerinden 1000 örnekten yapılan bir araştırmanın ön sonucu, 
nüfusunun yüzde ikisinin şu anda enfekte olduğunu gösterirken, sakinlerin yüzde 15'i antikor 
geliştirdi herhangi bir belirti gösterip göstermediklerine bakılmaksızın SARS-CoV-2 virüsüne 
karşı. Bu, İngiltere İmparatorluk Koleji'nin tahmin ettiği yüzde 0,9'un veya geçen hafta 
gözden geçirilmiş bir çalışmada bulunan yüzde 0,66'nın önemli ölçüde altında yüzde 0,37'lik 
bir ölüm oranı oluşturmaktadır. 
1 Nisan itibariyle, Almanya'daki yaklaşık yarım milyon şirket, işçilerini Kurzarbeit olarak 
bilinen devlet tarafından sübvanse edilen kısa süreli bir çalışma planına gönderdi. Alman kısa 
süreli çalışma tazminat programı Fransa ve İngiltere tarafından kopyalanmıştır. 
Almanya mevsimlik tarım işçileri için 80.000 Doğu Avrupalı'nın Nisan ve Mayıs aylarında 
girip kuşkonmaz vb. Hasat etmesine izin veren bir seyahat yasağını geri çevirdi. 
Maske sıkıntısı 
Mart ayında otomobil üreticileri hastanelere, doktorlara ve sağlık otoritelerine yüzbinlerce 
maske bağışladığını açıkladı. Daimler, pandemi koruma rezervlerinden 110.000 maske ve 
BMW 100.000 solunum maskesi bağışladı. Volkswagen, 200.000 adet FFP-2 ve FFP-3 
maskesi bağışladığını duyurdu ve tıbbi ekipmanların imalat parçalarını araştırdı. 8 Nisan'da 
BMW CEO'su Oliver Zipse, Bavyera'ya iki milyon daha basit maskenin bağışlanmasıyla 
birlikte, her gün yüz binlerce maske hedefi ile hem genel halk hem de çalışanları için FFP2 
maskelerinin seri üretimini duyurdu. takip eden iki hafta içinde. 28 Mart'ta Volkswagen 
tarafından satın alınan üç milyondan fazla koruyucu maske, Şanghay'dan bir yolcu uçağıyla 
Frankfurt havaalanına geldi. Onlar 40 milyon Euro'luk daha büyük bir tıbbi ekipman bağışının 
ilk nakliyesiydi ve Hesse ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki hastanelere, doktorlara ve federal 
kurumlara getirildi. 
30 Mart'ta Deutsche Bank, SARS salgını sırasında edindikleri 375.000 cerrahi maske 
bağışladı. 
Yüz maskesi gibi koruyucu giysiler stokları gerildikçe, ülkeler kısa malzemeler üzerinde artan 
aciliyetle rekabet ediyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında maskeyle ilgili 
anlaşmazlıklar bildirilmiştir. 3 Nisan'da Berlin'in İçişleri Senatörü Andreas Geisel, ABD'li 
ajanları Bangkok'taki havaalanından Alman polisi için 200.000 yüz maskesinin 
gönderilmesini tahsis etmekle suçladı. Andreas Geisel bunu "modern bir korsanlık eylemi" 
olarak değerlendirdi, SPD vekili başkanı Rolf Mützenich hükümetten soruşturma ve yanıt 
istedi ve Berlin Belediye Başkanı Michael Müller Trump'ı suçladı ve "insanlık dışı ve kabul 
edilemez" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, bu iddialar şu ana kadar desteklenmemiştir ve 
sevkiyatın nerede olduğu belirsizliğini korumaktadır. ABD'li yetkililer ve maske satıcısı 3M 
iddiaları reddetti. Muhalefetten Burkard Dregger, Berlin senatosunu maskeleri sağlamadaki 
başarısızlıklarını örtbas etmekle suçladı. 
Eski ARD Güneydoğu Asya muhabiri Paul Hampel, Hong Kong'daki eski bir iş 
bağlantısından 50 milyon maske satın alma teklifiyle ilgili olarak 1 Nisan'da Başbakanlık 
Helge Braun ile temasa geçti. 3 Nisan'da federal şansölyeden hala kesin bir cevap alamadığını 
ve artan talep ile teklifin başka bir yere gidebileceğini söyledi. Alman yetkililer, maskeler için 
yapılan bir yarışmada ABD'li alıcıların piyasa fiyatının çok üzerinde ödeme yaptığını ve 
Avrupalı alıcıları geride bıraktığını bildirdi 



İNGİLTERE (Derleyen:Dr.Tansu Dere) 
 

İngiltere dünya genelinde en çok vaka sayısının görüldüğü ilk on ülke arasında altıncı sırada 
ve en çok ölümün yaşandığı ilk on ülke arasında beşinci sırada yer alıyor. 

 
2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kasabasında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını 
(Kovid-19) kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa özelinde vaka sayısı en 
yüksek ülkeler arasında İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa’dan hemen sonra İngiltere 
geliyor. İlk kez 31 Ocak 2020 tarihinde ülkenin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan 
York’ta Çinli bir çiftte tespit edilen virüs, daha sonra Singapur’a giden bir İngiliz 
vatandaşında da tespit edildi. Tespit edilen bu ilk vakalardan sonra ülke genelindeki vaka 
sayıları her geçen gün istikrarlı şekilde artmaya başladı. 

 
Geçen süre zarfında ülkede salgının yol açtığı ağır bilançoya bakıldığında 15 Nisan 2020 
itibariyle İngiltere’nin dünya genelinde en çok vaka sayısının görüldüğü ilk on ülke arasında 
altıncı sırada ve en çok ölümün yaşandığı ilk on ülke arasında beşinci sırada yer aldığı 
görülüyor. Yine bu tarih itibariyle resmi rakamlara göre ülkede test yapılan 398 bin 916 
kişiden 98 bin 476’sının sonuçları pozitif çıkmış ve toplam 12 bin 868 kişi salgın sebebiyle 
hayatını kaybetmiştir. Bu rakamlarla birlikte vaka ve ölü sayısı bakımından İngiltere, salgının 
merkezi Çin’i geçmiş durumda. Daha da önemlisi salgının mevcut hızla yayılmaya devam 
etmesi halinde Nisan sonuna kadar vaka sayısının 120 bini ve ölü sayısının 15 bini geçeceği 
tahmin ediliyor. Bu somut gerçekliklerden hareketle Kovid-19'un pek çok ülkede olduğu gibi 
İngiltere için de bir kabusa dönüştüğü söylenebilir. 
Riskli “sürü bağışıklığı kazandırma” politikası 

 
Kovid-19 salgınına dair birçok ülkeyle aynı kaderi paylaşan İngiltere’nin salgından bu denli 
etkilenmesinin arkasında yatan sebeplerin başında hükümetin Şubat ayından Mart ayı ortasına 
kadar salgınla mücadelede izlediği “sürü bağışıklığı kazandırma” politikası geliyor. İngiltere 
dışında çok az ülke tarafından benimsenen bu riskli politika özü itibariyle toplumun yüzde 
60’dan fazlasının; yani en az 35 milyon vatandaşın virüse karşı bağışıklık kazanması için 
salgının kontrollü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktaydı. Buna göre toplumun büyük 
çoğunluğu virüse karşı bağışıklık kazanacak ve salgın kademeli şekilde atlatılacaktı. Buna 
karşın Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamındaki hastaneler ile bu hastanelerdeki sağlık 
personeli, yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı gibi kritik ekipmanların sayılarının yeterli 
olmadığı kamuoyunda sıklıkla dile getirilmesine rağmen, bu politikanın ısrarla devam 
ettirilmesi aslında bugünkü felaket ortamına yol açan en önemli faktör olarak görülebilir. 
Nitekim Mart ayının ortası itibarıyla ülkedeki vaka sayısında patlama yaşanması ve tedbirlerin 
geciktirilmesi durumunda yüz binlerce ölümün yaşanabileceğine yönelik bilimsel 
araştırmaların kamuoyunda yankı bulması sonucunda Johnson hükümeti politika değişikliğine 
gitmeye ve salgınla mücadelede sert tedbirleri devreye sokmaya mecbur kaldı. Bu noktada 
hükümetin salgınla mücadelede kritik önem taşıyan kısmi sokağa çıkma yasağı, yurtdışı giriş 
ve çıkışların kısıtlanması, kafe ve park gibi kamuya açık mekânların kapatılması ve okulların 
tatil edilmesi gibi tedbirleri devreye sokmakta geç kalması bugünkü felaket ortamına yol açan 
diğer önemli faktörler olarak görülebilir. 

 
Hükümetin Mart ayı ortası itibarıyla politika değişikliğine gitmesinin salgınla mücadelede 
gerçekten işe yarayıp yaramadığıyla ilgili henüz kesin yorum yapmak mümkün olmamakla 
birlikte İngiliz halkının bu siyaset değişikliğinden memnun olduğu anlaşılıyor. Zira bir 
araştırma şirketi tarafından 9 Nisan’da yayınlanan ankete göre “Hükümetin salgınla 
mücadelede iyi bir iş çıkardığı düşünüyor musunuz?” sorusuna 12-14 Mart tarihli ankette 



yüzde 49 evet oyu verilmişken, 2-4 Nisan tarihli diğer ankette bu oran yüzde 66’ya 
yükselmiştir. 

 
Hükümetin izlediği salgınla mücadele politikasının yanı sıra İngiltere’nin demografik yapısı 
da salgının seyrinde önemli rol oynuyor. Zira İngiltere nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun 
salgına karşı en riskli kitle olan 55 ve üzeri yaştaki kişilerden oluştuğu görülüyor. Burada 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin yeni tip 
koronavirüs salgınından etkilenmeye daha müsait olduğunu açıklamasıyla İngiltere’deki 
yüzde 30’luk riskli grup birlikte düşünüldüğünde şu anki vaka ve ölüm sayılarının pek de 
sürpriz olmadığı sonucuna varılabilir. Ayrıca salgından en çok etkilenen şehir Londra başta 
olmak üzere İngiltere’nin her mevsimde yurtdışından turist çektiğini ve bu nedenle ülkede 
insan sirkülasyonunun fazla olduğunu da unutmamak gerekiyor. Nitekim ülkede ilk Kovid-19 
vakalarının önce Çinli bir çiftte ve sonrasında daha önce Singapur’a gittiği tespit edilen bir 
İngiliz vatandaşında görülmesi de bunu doğruluyor. 
Sağlık sistemi kriz içinde 

 
Salgınla mücadelede kritik önem taşıyan sağlık sisteminin tam manasıyla bir krizin içinde 
olduğunu ifade etmek gerekiyor. Öyle ki bazı şehirlerde hastanelerin yetersiz olması 
nedeniyle buralarda kısa süre içinde sahra hastanelerinin açılması, yakın zamanda emekli olan 
sağlık personelinin yeniden göreve davet edilmesi, bazı hastanelerde koruyucu ekipman 
eksikliği nedeniyle sağlık personellerinin tulum yerine çöp torbaları giyerek hastalara bakmak 
zorunda kalması ya da Sağlık Bakanlığı tarafından bazı hastanelere gönderilen maskelerin son 
kullanım tarihlerinin geçmiş olması gibi somut örnekler NHS’nin içinde bulunduğu durumu 
gözler önüne seriyor. Bunların yanı sıra hastaların hayata tutunabilmesi için kritik öneme 
sahip yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazı miktarlarının talebi karşılayamaması ve 
Çin’den ithal edilen test kitlerinin bozuk çıkması nedeniyle günlük test sayısının düşük 
kalması gibi sorunlar da bulunuyor. Bu noktada her seçim döneminde gündeme gelen NHS 
tartışmalarının seçimlerden sonra geri plana atılması ve son yıllarda NHS harcamalarında 
ciddi kesintilere gidilmesinin de bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında önemli bir etken 
olduğu söylenebilir. 

 
Diğer taraftan İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan beri sosyal ve tıbbi anlamda böylesi bir 
krizle hiç karşılaşılmadığı için toplumun genelinde ciddi bir endişe ve moral bozukluğunun 
hâkim olduğu söylenebilir. Bu durumun oluşmasındaki en önemli etkenlerin bir yandan salgın 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı sürekli artarken hastalığı yenenlerin sayısının çok 
düşük seyretmesi, diğer yandan sürekli evde kalmanın etkisiyle toplumun günlük hayat 
pratiklerinden ve sosyalleşmeden uzak kalması olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak dijital 
platformlarda salgına dair dolaşıma giren yalan haberlerin ve komplo teorilerinin etkisiyle 
insanların sürekli felaket senaryoları işitmesi daha fazla karamsarlığa yol açıyor. Bu noktada 
salgının ne kadar daha devam edeceği ve hayatın ne zaman normale döneceği gibi sorulara 
gerçekçi cevaplar verilene kadar mevcut karamsar tablonun bir süre daha devam etmesi 
bekleniyor. Bunlara karşın birçok yardım kuruluşuyla bazı belediyeler ve kent konseyleri 
ihtiyaç sahipleri için gıda yardımlarının yapılması için kampanyalar oluşturarak bu zor 
günlerde toplum nezdindeki yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye çalışıyor. 
Salgının gölgesinde yeni muhalefet lideri 



Son olarak İngiltere salgın nedeniyle zorlu günlerden geçerken ülkede ana muhalefet liderinin 
sessiz sedasız değiştiğini de gözlerden kaçırmamak gerekiyor. Geçen sene Aralık ayında 
yapılan erken genel seçimde tarihi bir yenilgi alan İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn, 
seçim hezimetinin tüm sorumluluğunu kabul etmiş ve parti liderliğinden çekileceğini 
açıklamıştı. Bunun üzerine Kovid-19 kabusunun gölgesinde 4 Nisan’da yapılan oylama 
sonucunda İşçi Partisi’nin yeni lideri “Bir Başka Gelecek Mümkün” sloganıyla seçime giren 
57 yaşındaki Keir Starmer oldu. Salgın dolayısıyla ülke gündeminde henüz yeteri kadar yer 
edinmese de Corbyn ile karşılaştırıldığında daha ılımlı bir siyaset benimseyen Starmer’ın, 
partisini son dönemde kaydığı aşırı soldan yeniden merkez sola kaydırması bekleniyor. 
Ayrıca şu anda salgına dair kamuoyunda yüksek bir hassasiyet bulunduğu için iktidarı 
şimdilik çok fazla hedef almayan Starmer, salgının kontrol altına alınması ve hayatın nispeten 
normale dönmesiyle birlikte, sürü bağışıklığı kazandırma politikası ve iktidarda oldukları son 
on yıl içinde NHS’ye yeteri kadar yatırım yapmaması gibi konular üzerinden Muhafazakâr 
hükümeti köşeye sıkıştırarak kendisine ve partisine alan açmaya çalışacaktır. 



FRANSA (Derleyen :Dr.Serdar Çeliktaş) 
 

Olayın Geçmişi 

12 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 31 Aralık'ta DSÖ'nün dikkatine gelen Çin'in Hubei 
Eyaleti, Wuhan Şehrindeki bir grup insanda yeni bir koronavirüsün solunum hastalığına 
neden olduğunu doğruladı. 2019 

 
 

2003 SARS'ından farklı olarak, COVID-19 için vaka ölüm oranı çok daha düşüktür, ancak 
bulaşım önemli ölçüde daha fazladır ve önemli bir toplam ölüm oranı vardır. Bununla birlikte, 
8 Nisan itibariyle, Fransa'nın birçok bölgesinde, resmi enfeksiyon oranının hala milyon kişi 
başına 200 kişinin altında olduğu görülmektedir. 

 
 

Zaman çizelgesi 

24 Ocak'ta Avrupa'daki ilk COVID-19 vakası Bordeaux'da doğrulandı. 22 Ocak'ta Fransa'ya 
gelen Çin'den gelen 48 yaşındaki bir Fransız vatandaşı Centre Hospitalier Universitaire de 
Bordeaux'da hastaneye kaldırıldı. Service d'Aide Médicale Urgente görev aldı ve hasta 
hastanede izole edildi. Yetkililer, onunla temas halinde olan insanları enfekte edip etmediğini 
doğrulamaya çalıştı. 

 
 

Günün sonunda Paris'te iki dava daha doğrulandı - 18 Ocak'ta Çin'den dönen bir çift. 31 
yaşındaki adam ve 30 yaşındaki ortağı Wuhan'dan SARS-CoV-2 için pozitif test yaptı ve 
Paris'teki Bichat – Claude Bernard Hastanesinde hastaneye kaldırıldı. 

 
 

Hubei'den 80 yaşındaki Çinli bir turist 28 Ocak'ta pozitif test etti ve ertesi gün Bichat – 
Claude Bernard Hastanesinde hastaneye kaldırıldı, 50 yaşındaki kızı pozitif test etti ve aynı 
hastaneye kabul edildi. 80 yaşındaki Çinli turist 14 Şubat'ta öldü ve COVID-19'un Asya 
dışındaki ilk ölümüne işaret etti. 

 
 

30 Ocak'ta, Çin'e döndüğünde enfeksiyonu doğrulanan Çinli bir turistle temasa geçen bir Paris 
doktorunun COVID-19 için pozitif olduğu doğrulandı. 

 
 

30 Mart'ta rekor 418 kişi 24 saat içinde virüs nedeniyle öldü. 
 
 

31 Mart itibariyle 64.338 doğrulanmış vaka, hastane ve huzurevlerinde 6.507 ölüm ve 7.132 
iyileşme gerçekleşti. 



 
 

Les Contamines-Montjoie kümesi 

8 Şubat'ta Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie'de tatil 
yapan bir grup insandan kaynaklanan beş yeni vakayı doğruladı. Birkaç gün önce 
Singapur'daki Grand Hyatt'taki bir konferansa katılan İngiliz vatandaşı tarafından bulaşan 
enfeksiyona yakalandılar. 

 
 

Les Contamines-Montjoie'deki diğer beş kişi ile aynı dağ evinde kalan bir başka İngiliz 
vatandaşı COVID-19 için pozitif test yaptı. 18 Şubat'ta, LREM için Paris belediye 
seçimlerinde koşarken Agnès Buzyn'in yerine geçen Sağlık Bakanı Olivier Véran - Fransa'da 
sadece dört kişinin enfekte olduğunu açıkladı. Bu dördü, tüm İngiliz vatandaşları hastanede 
karantinaya alındı, üçü ilk Les Contamines-Montjoie grubundan ve dördüncü bir vaka daha 
sonra keşfedildi. Son kalan İngiliz vatandaşı altı gün sonra taburcu edildi. 

 
 

Muhtelif davalar 

Mulhouse'da 17 ila 24 Şubat 2020'de gerçekleşen dini bir hafta, virüsün doğu Fransa'ya ve 
ötesine hızla yayılmasına katıldı. Bağlantılı vakalar Mart ayının başlarından itibaren Orléans, 
Besançon, Saint-Lô, Belfort, Dijon, Mâcon, Agen, Briançon, Paris, Korsika ve Fransız 
Guyanası'nda gelişti. 



Şubat ayı sonlarında, Fransa'da, özellikle üç yeni kümede, Oise, Haute-Savoie, ve 
Morbihan'da birden fazla vaka ortaya çıktı. 

25 Şubat'ta Çin'den dönen Çinli bir adamın SARS-CoV-2 taşıyıcısı olduğu doğrulandı, ancak 
son zamanlarda iyileşme belirtileri gösterdi. 15 Şubat'ta Lombardiya gezisinden dönen 64 
yaşındaki La Balme-de-Sillingy'li bir adam SARS-CoV-2 için pozitif test etti ve Centre 
Hospitalier Annecy-Genevois, Épagny-Metz-Tessy'de tedavi edildi. Karısı da pozitif test etti 
ve kocasıyla aynı hastaneye yatırıldı. 

 
 

26 Şubat'ta 36 yaşında Lombardiya'ya birçok seyahat yapmış olan bir adam pozitif test etti ve 
Nouvel Hôspital Civil, Strazburg'da tedavi edildi. Oise'den 60 yaşındaki bir Fransız öğretmen 
önce Creil Hastanesi'ne kabul edildikten sonra birkaç saat sonra öldüğü Paris'teki Pitié- 
Salpêtrière Hastanesi'ne transfer edildi. 55 yaşındaki Oise'li bir adam, CHU Amiens-Picardie, 
Amiens'deki yoğun bakım ünitesine kabul edildi. 

 
 

27 Şubat'ta Sağlık Bakanı Olivier Véran, Fransa'nın topraklarında 38 COVID-19 vakası 
olduğunu ve Mısır'da enfekte olan hastalarla yakın temastan kaynaklanan Oise'de bir küme de 
dahil olmak üzere 20 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. 

 
 

28 Şubat'ta, yeni bir vaka doğrulandı, 23 yaşındaki Nice'den Milano'dan yeni dönen moda 
öğrencisi. Landes, bölgedeki ilk COVID-19 vakasını, Centre Hospitalier de Mont-de- 
Marsan'da pozitif test eden ve tecrit edilmiş bir kadın olduğunu doğruladı. 

 

Tablo: Logaritmik ölçekte vaka sayısı (mavi) ve ölüm sayısı (kırmızı). 



 
 
 

Mulhouse kümesi 

Yaklaşık 2400 kişinin katıldığı Mulhouse'da 17-24 Şubat tarihleri arasında Hıristiyan Açık 
Kapı Kilisesi'nin yıllık toplantısı, Fransa'daki koronavirüsün yayılmasında önemli bir 
kümelenme haline geldi. Bir cemaatçi ve 1 Mart'ta pozitif test eden 18 aile üyesi tarafından 
uyarılan papaz sağlık otoritelerine haber verdi. Nîmes'de yalnız yaşayan ve Mulhouse'dan 
yalnız geri dönen ve aksi takdirde yakın temasları olmayan bir adam pozitif test etti ve 2 
Mart'ta yerel olarak bildirilen vakaların telaşı bir Mulhouse kümesinin varlığını ortaya çıkardı. 
3 Mart'ta, beş yerel mitinge ve yerel bir ailenin beş üyesi ve Bernwiller'den bir pratisyen de 
dahil olmak üzere yedi katılımcı, virüs için pozitif test etmişti.  3 Mart akşamından 
başlayarak, Acil sağlık hizmetlerinin yerel yardım hattı, toplantıya katılan insanlardan eşi 
görülmemiş bir sıkıntı çağrısı kaydetti. Radio France tarafından hazırlanan bir araştırma 
raporuna göre, katılımcıların en az yarısı virüsü kapmıştı; France Info üzerine bir röportajda, 
kilisenin papazı 2000 katılımcının enfekte olabileceğini itiraf etti. O sırada tehdit ışığında özel 
bir sağlık tavsiyesi bulunmadığı söyleniyor. İlk enfeksiyonun kaynağı belirlenmemiştir; 
ayrıca, her gün farklı katılımcılar memnuniyetle karşılandığından ve katılım kaydının 
bulunmaması nedeniyle, pozitif test eden katılımcıların keşfinden sonra epidemiyolojik takip 
imkansız hale getirildi. Başkan Emmanuel Macron bile 18 Şubat'ta kiliseye yakın 
Bourtzwiller bölgesinde seçim yapmak için birkaç saat harcadı. Sadece 2 Mart'ta sağlık 
otoriteleri ülkenin dört bir yanında dini toplantıya bağlı bir salgının olduğu ve ikincil 
enfeksiyonların kontrolden çıktığı bilgisini uyandırdılar. 

 
 

Radio France soruşturması, etkinliğe katılan bir hemşirenin, Strazburg'daki Strazburg 
Üniversitesi Hastanelerindeki 250 hastane çalışanından oluşan bir işyerinde takip eden bir 
kümenin kaynağı olduğunu tespit etti. Mulhouse mitinginden beş geri dönen 4 Mart'ta 
Fransız Guyanası'nda doğrulandı. 5 Mart'ta, Lot-et-Garonne'den emekli bir çift ve aynı 
Mulhouse toplantısına katılan Deux-Sèvres'den başka bir kişi hastalık için olumlu ilan edildi. 
Bu kümeden beş yeni vaka Korsika'da, üçü Normandiya'da kaydedildi. 6 Mart'a kadar 
Mulhouse'da önceki 24 saatte 81 vaka tespit edildiğinde, bölüm müdürü, araçların artık tüm 
şüpheli vakaları sistematik olarak taramak için yeterli olmadığını açıkladı; sadece en ciddi 
hastalar hastaneye yatırılacaktı. Mulhouse'un bulunduğu Haut Rhin departmanı toplantılara 
katı sınırlar getirdi; bundan böyle tüm okullar kapatıldı. 

 
 

Geri dönüşler 

31 Ocak'ta Çin'den yaklaşık 220 Fransız geri döneni, Creil Hava Üssü'nde bulunan Esterel 
3/60 nakliye filosundan Airbus A340'a giden Istres-Le Tubé Hava Üssü'ne indi. Bu tahliye 
edilenler Carry-le-Rouet'deki bir tatil kampında karantinaya alındı. İkinci bir ülkeye geri 
dönüş dalgası, 2 Şubat'ta, 65 Fransız vatandaşını Charres Airbus A380-800 Hi Fly'e Istres 
hava üssüne indiğinde tahliye edildi. 8 Şubat 2020'de İngiliz hükümetinin himayesinde 38 
Fransız üçüncü bir ülkeye geri dönüş gerçekleşti. 



21 Şubat'ta Wuhan'da kalan otuz Fransız daha Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na geri 
gönderildi ve Calvados'taki Branville'de karantinaya alındı. 13 Mart'ta Tulle Jandarma 
Okulu'ndaki (Corrèze) on iki stajyer jandarma İspanya'da stajlarının sona erdiğini, onlarla 
birlikte geri döndüğünü gördü. İspanyol gruplarından ikisinin pozitif test sonuçlarını takiben 
10 Mart 2020'den itibaren dönüşlerine sınır getirildi 

 
 

Belediye seçimleri 

Fransa'da ilk belediye seçimleri 15 Mart 2020'de, hükümetin koronavirüsün yayılmasını 
önleyici tedbirlerin Aşama III'e geçme kararına dayanarak yapıldı. Barlar, restoranlar ve 
zorunlu olmayan diğer işletmelerin kapatılmasını içeren kamusal yaşama sıkı kısıtlamalar 
ertesi gün başlayacaktı. Ardından Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, 16 Şubat 2020'de LREM için 
Paris belediye başkanlığına aday olmak üzere istifa etti. Bunu bir nörolog Olivier Véran 
izledi. Seçimle devam etme kararı, enfeksiyonların ve ölümlerin artması devam ederken ikinci 
turun nasıl ele alınabileceğine dair endişelere rağmen, ülkede demokratik yaşam için kritik 
öneme sahip olduğu gerekçelendirildi. Sonuçta, kayıtlı seçmenlerin katılım oranı% 40, önceki 
rekorun en düşük katılım oranı ise 1971'de elde edilenden daha düşüktü. 

En genç kurban 

Bilinen eş-morbiditesi olmayan Paris bölgesinde ikamet eden 16 yaşında bir kız hastalığın en 
genç Fransız kurbanı oldu. Hafif bir öksürük geliştirmiş, ancak daha sonra nefes darlığı hissi 
üzerine hastaneye kaldırılmıştır. Durumu kötüleşti ve bir hafta sonra 26 Mart'ta öldü. 

 
 

Sağlık görevlileri, şiddetli vakaların gençlerde çok nadir görüldüğünü vurguladılar. Haftalık 
brifingde Sağlık Direktörü Jérôme Salomon, 15-44 yaş grubunun hastaneye yatırılan ciddi 
koronavirüs vakalarının sadece% 8'ini temsil ettiğini ve vakaların yarısının önceden mevcut 
sağlık koşulları sergilediğini söyledi. 24 Mart'a kadar, 507 sertifikalı ölümden sadece 5'i 15- 
44 yaş grubundaydı ve hepsinde önceden sağlık sorunları vardı. 

 
 

Bölgelere göre durum 

Auvergne-Rhone-Alpes 

25 Şubat'ta, İtalya'dan dönen La Balme-de-Sillingy'den bir adam, Annecy'de enfekte ve 
hastaneye kaldırıldı. Önceki akşam asemptomatikti ve Haute-Savoie'de bir küme için 
tetikleyici oldu. Bir gün sonra karısı hastaneye kaldırıldı. 27 Şubat'ta bir arkadaş ve kızı onu 
hastaneye takip etti 2 Mart'ta 26 kişi Haute-Savoie'de COVID-19 pozitifti. Annecy'deki 
hastane doymuş durumda, Chambéry'ye bir dava aktarıldı. La Balme-de-Sillingy belediye 
başkanı François Daviet de hastaneye kaldırıldı. 

 
 

27 Şubat'ta Francheville'li bir adam Lyon hastanesine kabul edildi ve koronavirüs için pozitif 
test edildi. 1 Mart'ta Lyon şehrinde üç yeni vaka bildirildi. 



Divonne-les-Bains'den bir çift İtalya'daki bir yolculuktan sonra enfekte olmuş ve komşu 
İsviçre'de 29 Şubat'ta hastaneye kaldırılmıştır. Aynı gün Ferney-Voltaire'den biri İsviçre'de 
çalışan bir Fransız vatandaşı ve bir İtalyan vatandaşı olan iki kişi de Helvetic Ülkesinde 
hastaneye kaldırıldı. 

 
 

2 Mart'ta Nyons'tan 89 yaşında bir kadın Vaucluse'daki Papalar Bölgesi'nde Valréas 
hastanesinde tedavi edildi ve COVID-19 pozitif test edildi. Aynı gün Haute-Savoie'de dört 
yeni vaka vardı. 

 
 

Bordo-Franche-Comté 

10 Mart'ta Dijon hastanesinde vakalar bildirildi. İlk dalga 27 Şubat'ta, akrabalarına enfekte 
olan Oise kümesiyle ilgili vakalarla bildirilmiştir. 3 Mart'ta beş yeni COVID-19 vakası 
doğrulandı. Bölgedeki 15 vaka Dijon CHU'da bakım gördü. Côte-d'Or'daki dört vaka zaten 
hastaneye kaldırılmış biriyle temas halindeyken, Saône-et-Loire'deki bir başka vaka da geçen 
hafta İtalya'daydı. 

 
 

Brittany 

2 Mart 19'da Brittany'de vakalar bildirildi. İki tanesi Plougonvelin'den yaşlı bir kişi olan 
batıdaki Brest kentindeydi ve Mısır'dan ve eşinden döndü. Bölgenin başkentinde Rennes, bir 
itfaiyeci ve eşi ve Veneto'dan dönen iki kişi de vardı. Morbihan'da Crac'h'de 6, Auray'de 3, 
Carnac'ta 3 ve Saint-Philibert'te 1 kümede 13 vaka daha bildirildi. 

 
 

Ülkenin dördüncü ölümü ve Brittany'de birincisi Vannes'de hastaneye kaldırılan 92 yaşında 
bir erkek olarak kaydedildi. 

 
 

29 Mart 962'den itibaren şu vakalar bildirilmiştir: Ille-et-Vilaine'de 208, Finistère'de 230, 
Morbihan'da 313 ve Côtes d'Armor'da 107 vaka. 

 
 

Fransız Guyanası 

Ana madde: Fransız Guyanası'nda 2020 koronavirüs pandemisi 

4 Mart'tan itibaren Fransız Guyanası'nın hepsi Saint-Laurent du Maroni'de olmak üzere beş 
onaylanmış vakası vardı. 

Grand Est 

26 Şubat'ta, Lombardiya'nın İtalya bölgesine tekrar tekrar seyahat eden 36 yaşında bir erkek, 
Strazburg'da hastaneye kaldırıldı, ancak ciddi semptomları yoktu. 



2 Mart'ta, sekiz kişinin Strazburg'da ve üçünün Nancy'de hastaneye kaldırıldığı Grand Est'de 
on kişinin daha test edildiği açıklandı. Alsace'de bir Molsheim çifti hastaneye kaldırıldı. 
Adam İtalya'dan döndü ve önce hastaneye kaldırıldı, ardından karısı geldi. 27 yaşındaki bir 
anne olan Hésingue'den bir ailenin dört üyesi ve beş ve bir yaştaki iki çocuğu ile 57 yaşındaki 
bir adam olan büyükbabanın biri enfekte oldu. 49 yaşındaki bir adam ve 14 yaşındaki oğlu 
Bas-Rhin'de tespit edilen diğer iki vaka Amiens'de yatan Oise'den biriyle temas halindeydi. 
Üç aile üyesi Nancy, bir baba ve oğlu, 50 ve 23 yaşında ve 50 yaşındaki hastanın kız arkadaşı, 
hepsi Aisne departmanında hastaneye kaldırıldı. 

 
 

Guadeloupe 

Ana madde: Guadeloupe'de 2020 koronavirüs pandemisi 

Hauts-de-France 

2 Mart itibariyle Hauts-de-France bölgesinde 67 kişiye COVID-19 bulaştı. Fransa'da en 
yüksek olan bu rakam, kaynağı bilinmeyen Oise'deki Creil kentinden kaynaklanan büyük bir 
kümeye bağlandı. Hauts-de-France'ın beş departmanının her birinde koronavirüs bulaşmış en 
az bir kanıtlanmış insan vakası vardı. Aisne ve Pas-de-Calais'te, salgın hastalıktan 1 Mart'a 
kadar kurtulan yetkililer, lokal enfeksiyonları olmayan hastaneye yatışların yaşadığı Nord 
hariç, COVID-19 hastalarının varlığını doğruladı. 

 
 

Birkaç gün önce, 26 Şubat'ta, bir adam Creil'den bir Paris hastanesine koştuktan sonra bir 
gece öldü ve burada yoğun bakımda 6 gün boyunca yoğun bakımda hastaneye kaldırıldı ve 
ülkedeki toplam ölüm ücretini ikiye getirdi. 2 Mart'ta Hauts-de-France'da ikinci ölüm ve 
ulusal düzeyde üçüncüsü, Compiègne hastanesinde 89 "ölüm sonrası teşhis edilen" bir kadın 
ilan edildi. Önceden var olan başka ciddi rahatsızlıkları vardı. 

 
 

Île-de-France 

25 Şubat'ta Çin'den dönen genç bir kadın Paris, Bichat-Claude Bernard Hastanesinde 
hastaneye kaldırıldı ancak iyileşme belirtileri gösterdi ve 26 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı. 

 
 

28 Şubat'ta, İtalya'dan dönen Val-d'Oise'dan enfekte olmuş bir kişi Paris'teki Bichat – Claude 
Bernard Hastanesinde hastaneye kaldırıldı. Charles de Gaulle Havalimanı'nın dış 
çalışanlarında çalışıyordu. Aynı gün, teşhis edilmeden önce Oise'den bir hasta alan Hôpital 
Tenon [fr], üç enfekte sağlık personeli ile koronavirüsten doğrudan etkilendiğini açıkladı. 

 
 

Aynı ailede Montreuil'deki Seine-Saint-Denis'de 2 Mart'ta bir baba ve çocuğu olan iki 
Coronavirüs vakası tespit edildi. 

 
 

Martinik 



Ana madde: Martinik'te 2020 koronavirüs pandemisi 

Mayotte 

Ana madde: Mayotte'de 2020 koronavirüs pandemisi 

Normandiya 

27 Şubat'ta, Rouen Üniversite Hastanesi'nden bir doktor COVID-19'un pozitif taşıyıcısı ilan 
edildi ve Münih'e profesyonel bir yolculuktan sonra evine hapsedildi. İkinci bir koronavirüs 
vakası 2 Mart'ta Normandiya'da doğrulandı. Eure'de bir Fransız sakini. Rouen Üniversite 
Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 
 

Yeni Akitanya 

Avrupa'daki ilk enfekte bireylerin Fransa'daki ilk koronavirüs dalgası sırasında serbest 
bırakılmasından sonra, Şubat ayında üç yeni hasta, Bordeaux Üniversitesi Hastanesinde 
yatan, Bordeaux Üniversitesi'nden hastaneye kaldırılan Bordeaux'da bir hasta COVID-19 
pozitif olarak ilan edildi. İtalya'da, Oron'daki Creil hava üssünden insanlarla temasta bulunan, 
Poitiers'de hastaneye kaldırılan Rochefort, Charente-Maritime'den bir asker olan ve Mont-de- 
Marsan'dan bir kadın olan coronavirüsten etkilenen bir şehirde kalmak Creil'de 
gruplandırılmış vakalarla temas, Bordeaux'da hastaneye kaldırıldı. 

Occitania 

Şubat ayında Occitania'da, hepsi Montpellier'de olmak üzere üç dava açıklandı. İtalya'dan 
yeni dönen bir hastaya 27 Şubat'ta tanı konuldu, ertesi gün karısı ve 41 yaşındaki bir erkek 
yakın zamanda Emilia-Romagna'dan döndü. 1 Mart'ta çiftin iki çocuğu hastaneye kaldırıldı ve 
biri COVID-19 pozitifti. 2 Mart'ta orada iki yeni dava açıklandı: 31 yaşında bir erkek ve 29 
yaşındaki karısı, yine Emilia-Romagna'dan. Bir gün sonra Gard'taki Boisset-et-Gaujac 
köyünden 70 yaşındaki bir adam Nîmes'de hastaneye kaldırıldı. 

 
 

2 Mart'ta Mulhouse Megachurch olayından (Şubat ortası) gelen bir vaka Nîmes'de tespit 
edildi. Mulhouse megachurch sorununun belirlenmesine yardımcı olan bu durum budur. 

 
 

Pays de la Loire 

58 yaşında bir kadın pratisyen, koronavirüs pozitif olduğunu test etti ve 27 Şubat'ta Nantes 
Üniversite Hastanesinde yattı. Pays de la Loire bölgesindeki ilk teyit edilen olaydı. Bir düzine 
vakanın tespit edildiği Oise departmanında Compiègne yakınında yaşıyordu. 13 Şubat'ta 
Amiens'deki yoğun bakım ünitesinde yatan bir hasta gördü. 

 
 

2 Mart'ta, koronavirüs vakaları nedeniyle Angers Üniversitesi Hastanesinde dört kişi 
hastaneye kaldırıldı. İlk vaka 28 Şubat'ta tespit edildi; Sarthe'den 27 yaşındaki bir kadın, 
İtalya'da Milano'da kaldıktan sonra kendisini SAMU merkezine 15 ilan etti. O zamandan beri 



Mayenne ve Maine-et-Loire'da üç vaka daha tespit edildi. Brest'li bir hasta tarafından enfekte 
edildi. 

 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesinin ilk vakası 28 Şubat'ta açıklandı. Cannes'dan genç bir 
kadın, Milano'da bir yolculuğun ardından enfekte oldu. Bir gün sonra üç yeni vaka hastaneye 
kaldırıldı, iki Fransız tatilci bir risk bölgesinden ve bir İtalyan turistten döndü. 29 Şubat ve 1 
Mart hafta sonu boyunca iki yeni vaka ortaya çıktı: 15 yaşında bir ergen ve 23 yaşında bir 
kadın. 2 Mart'ta, 3 yaşında bir kız çocuğu olan yedinci dava açıklandı. 

 
 

29 Şubat'ta Monako, Prenses Grace Hastane Merkezine kabul edilen ve daha sonra 
Fransa'daki Nice Üniversite Hastanesine nakledilen ilk COVID-19 vakasını açıkladı. 

 
 

22 Mart'ta Alpes-Maritimes valiliği, 10 Mart'tan 5'e kadar, 10 Mart'tan 5 sakininin şehirlerini 
ve Akdeniz sahilindeki tüm kasabaları 31 Mart 2020'ye kadar etkileyen sokağa çıkma yasağı 
koymaya karar verdi. Nice, Béziers ve Cannes'da çekilmiş. 

 
 

Saint Barthelemy 

Ana madde: Saint Barthelemy'de 2020 koronavirüs pandemisi 

1 Mart'ta Fransız adası Saint Barthelemy'de bir hastaya COVID-19 teşhisi konuldu. Komşu 
Saint Martin adasındaki ailesi de pozitif test yaptı. 

 
 

Aziz Martin 

Ana madde: Fransız Saint Martin'de 2020 koronavirüs pandemisi 

Saint Martin adasının Fransız kısmından bir çift 1 Mart'ta COVID-19 teşhisi kondu. Komşu 
Saint Barthelemy adasında yaşayan oğulları da olumlu testler yaptılar. 

 
 

Fransız Polinezyası 

Ana madde: Fransız Polinezyası'nda 2020 koronavirüs pandemisi 

Fransız ulusal meclisinde Fransız Polinezyası'nı temsil eden bir Fransız politikacı olan Maina 
Sage, 11 Mart'ta Fransız Polinezyası'nda ilk COVID-19 vakası teşhis edildi. 

 
 

Yeni Kaledonya 

Ana madde: Yeni Kaledonya'da 2020 koronavirüs pandemisi 



19 Mart itibarıyla Yeni Kaledonya'da iki vaka olmuştur. 

Sivil hayata etkileri 

Kapaklar 

28 Şubat'ta moda tasarımcısı agnès b. (Agnès Buzyn ile karıştırılmamalıdır) Paris Moda 
Haftası'nda 3 Mart'a kadar sürmesi planlanan defileleri iptal etti. Ertesi gün, 1 Mart Pazar 
günü 44.000 katılımcı ile planlanan Paris yarı maratonu, sağlık bakanı Olivier Véran 
tarafından bildirilen bir dizi önlemden biri olarak iptal edildi. 

 
 

13 Mart'ta Ligue de Football Professionnel, sağlık riskleri nedeniyle Ligue 1 ve Ligue 2'yi 
(Fransa'nın futbolun ilk iki bölümü) süresiz olarak askıya aldı. 

 
 

14 Mart'ta birçok kültür kurumu kapanışını açıkladı. Bunlar çoğunlukla Paris bölgesindeki 
Louvre, Centre Georges Pompidou, Eyfel Kulesi, Musée d'Orsay veya Château de Versailles 
gibi kurumlar veya kurumlardır ve aynı zamanda Château de Montsoreau - Museum of 
Çağdaş Sanat, CAPC - Musée d'Art Contemporain de Bordeaux, MUCEM in Marseille. 

 
 

Hareket kısıtlamaları 

23 Mart 2020 tarihi itibariyle herkesin evlerini terk etmek için bir tasdik formu doldurması ve 
taşıması zorunludur ve zorunlu olmayan yolculuklar için para cezasına çarptırılabilir. Önemli 
yolculuklar yemek alışverişi, işe seyahat, sağlık hizmetlerine erişim ve hane halkının 1 km 
yakınında egzersiz yapmayı içerir. 

 
 

Maskelerde tartışma eksikliği 

2009 yılında Mayıs 2007'den Kasım 2010'a kadar sağlık bakanı Roselyne Bachelot altında 
kurulan stratejik maske stokları, 1 milyar cerrahi maske ve 600 milyon FFP2 maskesi olarak 
gerçekleşti. Salgın hazırlığını abarttığı için eleştirilmiş olmasına rağmen, Olivier Veran, 
Bachelot'un pozisyonunu doğruladı gibi görünüyordu, bu tür stok seviyelerinin mevcut durum 
için yeterli olacağını söyledi. Temmuz 2011'de Genel Sağlık Müdürlüğü'nün önerisi üzerine 
önleme doktrinde bir değişiklik meydana geldi, stokların bakım maliyeti nedeniyle stratejik 
stokların , eskime maliyetini tahkim etmek de dahil tüketilmesine izin verme kararı aldı-. 
2019 sonlarında ameliyat maskeleri ve FFP2 maskeleri stoğu sırasıyla 140 milyon ve sıfır 
birime düştü. Ardından sağlık bakanı Agnès Buzyn 26 Ocak'ta Fransa'da salgın sırasında 
maske sıkıntısı olmayacağını açıkladı. Bununla birlikte, iddia yanlış olduğu ortaya çıktı ve 
sağlık çalışanları, koruyucu ekipman stokları yetersiz olduğu için yaklaşmakta olan krizle 
yüzleşmek için yetersiz donanımlı olduklarından şikayet ettiler. 3 Mart'ta Fransa hâlâ bir 
sıkıntıyla karşı karşıyayken Başkan Macron, sağlık profesyonellerine ve virüse yakalanan 
insanlara dağıtım için ülkede üretilen ve saklanan tüm maskeleri sevketti. Fransa'nın ihracat 
yasağı, İspanya ve İtalya da dahil olmak üzere diğer ülkeler için hedeflenen İsveçli bir 
tedarikçi tarafından tutulan Fransa'daki maske stoklarına da el konulması nedeniyle 
diplomatik gerilimlere neden oldu. 



 

Klorokin tartışması 

17 Mart 2020'de Marsilya'daki Akdeniz bulaşıcı ve tropikal hastalık enstitüsünden Didier 
Raoult, "Coronavirus: endgame!" ekibinin 24 hastadan oluşan bir çalışmasının, 
hidroksiklorokin ve azitromisinin COVID-19'un tedavisinde etkili olduğu iddiasını 
desteklediğini göstermiştir. Çalışmanın tasarımı ve sonuçları tartışmalı ve genellikle kusurlu 
ve sonuçsuz olarak görülmektedir. Raoult yine de enstitüsündeki potansiyel hastaların test 
edilmesini ve pozitif test edenlere hidroksiklorokin reçetesi önerdi. Fransa Sağlık Bakanı 
Olivier Véran "Raoult'un sonuçlarını değerlendirmek için şimdi yeni testlerin devam 
edeceğini duyurdu. , daha geniş kitlelere herhangi bir tedaviyi uygulamak üzere herhangi bir 
karar alınmadan önce, denemeleri bağımsız olarak tekrarlamak ve bulguların bilimsel olarak 
sağlam olmasını sağlamak gerektiğini belirtti ". Hastaneler iki düzine kadar kendiliğinden 
Plaquénil markalı klorokin kullanımına bağlı hasta ve şüpheli 3 ölüm vakası olduğunu 
bildirdi . Uyuşturucu güvenliği ajansı (ANSM) ilacın özellikle kalp ritmi bozuklukları ve kalp 
krizi ile ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Ajans, reçetelerde, klinik çalışmalarda ve 
hatta sürveyansın artırılmasında bile hastane dışında kullanımını yasakladı. 

 
 

Plaquénil üreticisi Sanofi, Fransız makamlarına COVID-19'a karşı kullanılmak üzere 
milyonlarca doz ilaç sundu. 

 
 

Komşu ülkelerle işbirliği 

29 Şubat 2020'de Monako, Prenses Grace Hastane Merkezine kabul edilen ve daha sonra 
Fransa'daki Nice Üniversite Hastanesine nakledilen ilk COVID-19 vakasını duyurdu. Ayrıca 
29 Şubat 2020'de Lozan'da veya İsviçre'nin başka yerlerinde üç Fransız vatandaşı ve bir 
İtalyan Ain ikametgahı hastaneye kaldırıldı. 

 
 

22 Mart 2020'de İsviçre, Alsace bölgesinin yakınındaki üç hastanenin Alsace yetkililerinin 
yardım talebinde bulunmasının ardından Fransız kökenli herhangi bir hastayı almayı kabul 
ettiğini açıkladı. Grand Est hastaları da Almanya'daki Baden-Württemberg, Rhineland- 
Palatinate, Saarland ve Hesse'deki hastanelere kaldırıldı. 

 
 

1 Nisan 2020'ye kadar Alsace'den 100'den fazla COVID-19 hastası tedavi için Almanya, 
Lüksemburg ve İsviçre'ye transfer edilmiştir. 

İstatistik 

(Kaynak: Sağlık Bakanlıği'nın resmi günlük istatistikleri ) 
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HOLLANDA (Derleyen:Dr.Onurcan Kaya) 
 

HOLLANDA PANDEMİ SEYRİ 
 

2019-2020 koronavirüs pandemisinin 27 Şubat 2020'de Hollanda'ya yayıldığı ve ilk COVID- 
19 vakasının Tilburg'da teyit edildiği doğrulandı. İtalya'dan Hollanda'ya gelen 56 yaşındaki 
bir Hollandalıyı içeriyordu. 11 Nisan itibariyle, 24.413 onaylanmış enfeksiyon vakası ve 
2.643 ölüm vardır. İlk ölüm 6 Mart'ta 86 yaşında bir hastanın Rotterdam'da öldüğü zaman 
meydana geldi. 
Ocak 2020 
22 Ocak 2020 itibariyle, ana uluslararası havaalanı Schiphol, virüsün yayılmasına karşı 
Wuhan'a veya Wuhan'a doğrudan uçuş bulunmadığını belirten ekstra önlemler almıyordu. 
Şubat 2020 
26 Şubat: Hollanda dışişleri bakanlığı, vatandaşlara COVID-19 salgından etkilenen bölgelere 
seyahat etmemelerini önererek İtalya için seyahat tavsiyelerini güncelledi. 
27 Şubat: İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Loon op Zandlı bir adam ilk teyit edilen 
COVID-19 vakası Tilburg'daki Elisabeth-TweeSteden Hastanesi'ne kabul edildi. 
28 Şubat: İkinci bir dava doğrulandı, Amsterdam'dan İtalya'daki Lombardiya bölgesini ziyaret 
eden bir kadın, Diemen'de ev izolasyonundaydı. Amsterdam'daki Akademik Tıp Merkezi'nin 
bir çalışanıydı. 
29 Şubat: üçüncü ve dördüncü vakalar doğrulandı, kocası ve ikinci vakanın en küçük çocuğu. 
Aynı gün ilk davanın karısı ve kızının da virüsü olduğu doğrulandı. Başka bir vaka Delft'ten 
evde izole bir kadın. 
Mart 2020 
1–10 Mart 
1 Mart: üç yeni vaka doğrulandı: Nieuwendijk'li, Rotterdam'daki Erasmus MC'de hastaneye 
yatırılan 49 yaşında bir kadın, Tilburg'da bir kadın ve Coevorden'de Dalen'de bir adam. 49 
yaşındaki kadın, daha sonra Rotterdam'a nakledilmeden önce 21 Şubat'ta Gorinchem'deki 
Beatrix Hastanesine yatırıldı. Solunum problemleri ile Beatrix Hastanesine geldi ve bir hafta 
yoğun bakımda kaldı. Enfekte bölgelere veya insanlara hiçbir bağlantısı olmadığı için SARS- 
CoV-2 testi yapılmadı. Bu nedenle, enfeksiyonu bir haftadan fazla fark edilmedi. 1 Mart'ta 
COVID-19 olduğu ve daha önce kötüleşen durumu nedeniyle Erasmus MC'ye taşındığı 
açıklandı. O zamandan beri Beatrix Hastanesi birkaç gün boyunca önlem dışı kaldı. Sadece 
personelin binaya girmesine ve binadan çıkmasına izin verilmiştir. Tüm çalışanlar negatif test 
ettikten sonra hastane 5 Mart'ta tamamen yeniden açıldı. 
4 Mart: Hollanda'dan geçen ve Hoofddorp'ta tecrit edilen bir kişinin dahil olduğu toplam vaka 
sayısı 38'dir. Ertesi gün bu sayı 82'den fazla iki katına çıktı. Hollanda Tıbbi Bakım Bakanı 
Bruno Bruins'e göre, bu, yapılan testlerin yakalanmasıydı. 
6 Mart: RIVM 86 yaşındaki bir hasta olan COVID-19 nedeniyle ilk ölümü ilan etti. 
9 Mart: Toplam vaka sayısı 321 olup, bunların üçte birinden fazlası Kuzey Brabant'ta 
bulunmuştur. Başbakan Mark Rutte vatandaşlardan el sıkışmayı bırakmasını ve Kuzey 
Brabant'taki insanlardan mümkünse evden çalışmalarını istedi. 
10 Mart: Kuzey Brabant eyaletinde daha katı tedbirler alındı. Profesyonel futbol, bir dizi dans 
festivali, karnaval geçit töreni ve konser gibi daha büyük etkinlikler yasaklandı. Eindhoven 
Üniversitesi'nde burs programı iptal edildi. Buna ek olarak, Tilburg Theo Weterings belediye 
başkanı sosyal temasları bir haftalığına sınırlamaya çağırdı. 
12 Mart: Hükümet ay sonuna kadar yürürlüğe girecek yeni tedbirler açıkladı. Tüm etkinlikler 
(konserler, sporlar) ve 100'den fazla kişiyle yapılan tüm toplantılar artık yasak ve RIVM 
insanları evden çalışmaya teşvik ediyor. Kısıtlama müzeler için de geçerlidir. Tüm Hollanda 



üniversiteleri 1 Nisan'a kadar fiziksel öğretimi askıya alacaktır, ancak çevrimiçi öğretim 
devam edecektir. Okullar açık kalır. 
13 Mart'ta hükümet, Çin, İran, İtalya ve en fazla koronavirüs vakasına sahip ülkeler olan 
Güney Kore'den tüm uçuşları iki hafta iptal etti. O gün saat 18: 00'den önce varış noktalarını 
terk eden uçuşlar Hollanda'ya inebildi 
15 Mart: toplam vaka sayısı 1.135 idi. Halk Sağlığı Servisi (GGD), bugünden itibaren 
Hollanda'da 6.000 kişiye bulaştığını tahmin ediyor. Çünkü 12 Mart'tan beri hafif şikayetleri 
olan insanlar daha fazla test edilmemiştir. Kamu önlemleri de sıkılaştırıldı. Okullar ve çocuk 
bakım merkezlerinin yanı sıra kafeler, restoranlar, spor kulüpleri, saunalar, seks kulüpleri ve 
kafeler 6 Nisan'a kadar kapalı kalacaktır. 
16 Mart: Akşam Başbakan Mark Rutte koronavirüs hakkında ulusa seslendi. 1973 petrol 
krizinden bu yana bir başbakan ülkeye ilk defa hitap ediyordu. Konuşmasında hükümetin 
nüfus sınırlama önlemlerine başvurmayı değil, virüsün yayılması üzerinde maksimum kontrol 
sağlamaya çalışmak için daha önce alınan önlemlere güvenmeyi seçtiğini açıkladı. Virüsün 
burada kalacağı düşünülürse, tercih edilen yaklaşım nüfus bağışıklığı oluşturarak salgının 
üstesinden gelmek olacaktır. 
17 Mart: teyit edilen vakaların toplam sayısı 1.705 idi ve 314 hasta hastaneye yatırıldı. Arie 
Slob, sadece final sınavı adaylarının son okul çalışmalarını bitirmelerine izin vermek 
amacıyla okulların açık kalabileceğini bildirdi. Okullar sadece belirli koşullar yerine 
getirildiğinde açılır. Bu önlem, final sınavı adaylarının Mayıs ayı başında ulusal sınava 
hazırlanmaları için alınır. 
18 Mart: Hollanda Tıbbi bakım bakanı Bruno Bruins bir tartışma sırasında rahatsız oldu ve 
çöktü. 19 Mart'ta Tıbbi bakım bakanı olarak istifa etti. Bir basın toplantısında Hugo de 
Jonge'un Hollanda'daki Coronavirus salgınıyla başa çıkacağı açıklandı. 
20 Mart: Bir basın toplantısında Martin van Rijn'in yeni tıbbi bakım bakanı olacağı açıklandı. 
Akşam Hollanda Kralı Willem-Alexander, koronavirüs salgını nedeniyle ulusa seslendi. 
22 Mart: NOC * NSF (Hollanda Olimpiyat Komitesi * Hollanda Spor Federasyonu) IOC'ye 
bir mektup gönderdi. 2020 Yaz Olimpiyatları'nın ancak dünyadaki koronavirüs krizi kontrol 
altındayken yapılabileceği tavsiyesini belirtiyor. NOC ayrıca sporcular için daha fazla kesinlik 
istedi. Mektup, Ulusal Spor Federasyonlarının çoğu tarafından desteklendi. 
23 Mart: Bir basın toplantısında daha katı sosyal mesafe kuralları açıklandı.24 Mart: Bir basın 
toplantısında, Hollanda İlköğretim ve Ortaöğretim Bakanı ortaöğretim için tüm final 
sınavlarının (merkezsel eindexamen) iptal edildiğini açıkladı. 
26 Mart: NOC * NSF (Hollanda Olimpiyat Komitesi * Hollanda Spor Federasyonu), çeşitli 
hastanelerdeki yoğun bakım departmanlarındaki sağlık personeli için yüzlerce soğutma yeleği 
sağladı. Doktorlar, giymeleri gereken koruyucu giysiler nedeniyle diğerleri arasında sıcak 
koşullarda çalışmak zorundadır. Yelekler başlangıçta 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Hollandalı 
sporcular tarafından kullanılacaktı. 
29 Mart: Ülkedeki toplam pozitif koronavirüs vakası sayısı 10.000'i aştı. Duyuru üzerine 
RIVM, 'hastanede yatan hasta sayısının ve ölüm sayısının önlem alınmadan beklenenden daha 
az arttığını' belirtti. Ayrıca, testler çoğunlukla sadece çok hasta ve sağlık çalışanları için 
yapıldığından, gerçek enfeksiyon sayısının çok daha yüksek olacağı belirtilmiştir. 
31 Mart: Bir basın toplantısında 15 Mart'ta başlatılan tüm tedbirlerin 28 Nisan'a kadar 
uzatılacağı açıklandı. 
7 Nisan: Başbakan Mark Rutte bir basın toplantısında, tedbirlerin 28 Nisan'dan sonra biraz 
gevşetilebileceğini açıkladı, ancak 'normale' dönmenin çok uzun süreceğini söyledi. Ayrıca, 
Hollanda Hükümeti korona enfeksiyonlarını kaydetmek için bir uygulamayı kullanmak ve 
enfekte bir kişinin yakınında olan diğerlerini uyarmak için bu uygulamayı kullanmak için 
olasılıkları araştırmaktadır. Ancak, bu uygulamanın gizliliğe zarar verip vermeyeceği 
konusunda endişeler dile getirildi. 



8 Nisan: Hollanda'daki salgından bu yana yoğun bakım ünitelerindeki korona hastalarının 
sayısının azaldığı ilk gün oldu. Hollanda'da eğrinin 'düzleştiğinin' birçokları için bir işaretti. 
Mart ayı sonlarında hükümet, davalar 5.000'in üzerinde arttıkça katı sosyal uzaklaşma 
kuralları ilan etti. Üç ya da daha fazla kişinin (aynı haneden olmayan) tüm etkinlikleri ve 
toplantıları 1 Haziran'a kadar yasaklandı. Ayrıca, kamusal alanda aynı hane halkından 
olmayan insanlar arasında en az 1,5 metre mesafe gözlenmeli ve dükkanlar ve diğer mekanlar 
ziyaretçileri arasında bu mesafeyi uygulayacaktır. Yeni kurallara uymayanlara para cezası 
verilecektir. Şirketler 4.000 € 'ya kadar para cezasına çarptırılabilir, bireyler 400 €' ya kadar 
para cezasına çarptırılabilir. Başbakan Mark Rutte birbirinden uzak durma çağrısını tekrarladı. 
Ortaokul final sınavları 24 Mart'ta iptal edildi. 
Mart ortasına kadar, ülke günde yaklaşık 1000 örneği test edebiliyordu, bu da diğer Avrupa 
ülkelerinin yeteneklerinden daha azdı. Bu aynı zamanda ölüm sayısının teyit edilen vaka 
sayısına nispeten büyük bir oranını açıklamaktadır. 25 Mart tarihi itibariyle günlük 2.500 
numune test edilmiş ve toplam 38.000 test gerçekleştirilmiştir. Test kapasitesinin sınırlı 
olması nedeniyle, sağlık çalışanları, yaşlılar ve akut semptomları olan kişiler gibi testlerde 
belirli gruplara öncelik verilmiştir. Test kapasitesinin eksikliği, yerel doktorların semptomları 
tanıyabilmesine rağmen, COVID-19 tarafından kaydedilmeyen belirgin sayıda ölüme neden 
olmaktadır. Mart sonunda ülke, birkaç hafta içinde test kapasitesini günlük 17.500 günlük 
teste genişletmek amacıyla günde yaklaşık 4.000 kişiyi test ediyordu. Böyle bir test 
kapasitesine ulaşıldığında, Hollanda hükümeti test kapasitesini günde 29.000 teste 
genişletmek istiyor. 
12 Mart'ta açıklanan düzenlemelere yanıt olarak, gıda, tuvalet kağıdı ve ilaçların panik alımı 
süpermarketlerde boş raflarla sonuçlandı. Başbakan Mark Rutte ulusa bu davranışı durdurma 
çağrısında bulundu. 12 Mart'ta 100'den fazla kişinin katıldığı tüm kamu etkinliklerinin 6 
Nisan'a kadar iptal edileceği açıklandı. 24 Mart'ta bu süre, izin gerektiren tüm etkinlikler için 
1 Haziran'a kadar uzatıldı. Üç gün sonra bir basın toplantısında tüm restoranların, müzelerin, 
spor kulüplerinin ve okulların kapatılması gerektiği açıklandı. 
Ulusal halk sağlığı departmanımızın DSÖ, Avrupa kurumları ve Hollanda'daki yerel halk 
sağlığı merkezlerinden gelen bilgileri sürekli kontrol eden ve yönetmelikleri güncelleyen bir 
“salgın ekibi” vardır. GP'ler onlardan e-postaları alır (ve elbette web siteleri vardır), bazen 
günde birkaç kez. 
Halkın bilgilendirilmesi için halk sağlığı bölümü halktan gelen sorular için bir ulusal telefon 
numarası koymuştur. Onlar da çok geniş bir Soru-Cevap web sitesi var ve biz en son haberler 
için kendi kamu bilgi sitesi Thuisarts.nl kullanıyoruz. 
Semptomları olan kişilerin (ateş ve hava yolu semptomları) GP'lerini aramaları ve ziyaret 
etmemeleri önerilir. Onlara triyaj yapıyoruz (bunun için protokollerimiz var) ve evde kalıp 
kalmayacaklarına ya da hastaneye yatmaları gerekip gerekmediğine karar veriyoruz. Birinin 
ev ziyaretine ihtiyacı olması durumunda, GP'si bunu yapan kişidir (bu bir tür problemdir, 
çünkü maskeleri tüm bölgelere dağıtmaya çalışsak da, yeterli değiliz). Ayrıca birisinin test 
edilmesi gerekip gerekmediğine karar vermek için bir protokolümüz var. Durum böyleyse, 
test yerel halk sağlığı merkezleri tarafından yapılır. 

 
GP'ler ve halk sağlığı sistemlerini iyi kapsayan sağlık sistemimiz nedeniyle, çok hasta 
olmayan tüm hastalar (ve aileleri) evde tek başına kalabilir. Yerel halk sağlığı merkezinden 
hemşireler tarafından günde iki kez kontrol edilir. Bu şekilde başka insanlarla temasa 
geçmezler ve hastanelerdeki hasta insanları Corona hastalarına maruz bırakmayız (tabii ki bir 
yoğun bakım ünitesine kabul edilmeleri gerekmedikçe). 



FİNLANDİYA 
 
 

Finlandiya'daki durumun özeti Finlandiya'da teşhis edilen vakaların çoğu hafiftir. Düzinelerce 
 

yatan hasta iyileşti ve taburcu edildi. Finlandiya'da enfeksiyon riski arttı. Salgın ülkenin farklı 
 

bölgelerinde farklı oranlarda ilerliyor. Enfeksiyonlar Finlandiya'nın tüm bölgelerinde rapor 
 

edilmiştir. Vakaların çoğu Uusimaa'da bildirildi. Tüm enfeksiyon zincirleri artık 
 

bilinmemektedir. Salgının ilerlemesini yavaşlatmak için enfeksiyon zincirlerini takip etmeye 
 

yönelik çabalar devam etmektedir. Finlandiya, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal 
 

ilan etti. Hükümet, yeni korona enfeksiyonlarını önlemeyi ve salgının Uusimaa bölgesinden 
 

Finlandiya'nın diğer bölgelerine yayılmasını yavaşlatmayı amaçlayan tedbirleri ana hatlarıyla 
 

belirtmiştir. Fiziksel temas kısıtlamaları Finlandiya'daki salgının ilerlemesini yavaşlatmıştır. 
 

Okullar ve eğitim kurumları kapatılmış, halk toplantılarına, seyahat ve sınır geçişlerine 
 

kısıtlamalar getirilmiş, sosyal ve sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılmaktadır. Bu 
 

kısıtlamalar 13 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Uusimaa bölgesi Finlandiya'nın geri kalanından 
 

kapatıldı. Bölgesel sınır üzerindeki trafik belirli istisnalar dışında sınırlandırılmıştır. Uusimaa 
 

bölgesel sınırı boyunca boş zaman seyahatlerine izin verilmez. Seyahat kısıtlamaları 28 Mart - 
 

19 Nisan 2020'de geçerli olacak. Başbakanlık ofisinin web sitesinde seyahat kısıtlamaları 
 

hakkında daha fazla bilgi edinin 7 Nisan'da Hükümet, sınır kapılarına yeni kısıtlamalar 
 

getirildi. Kısıtlamalar, İsveç ve Norveç sınırlarında doğada daha katı hale getirilecek ve 
 

Hükümet, İsveç, Estonya ve Almanya'dan faaliyet gösteren nakliye şirketlerini tüm yolcu 
 

trafiğini sonlandırmaya çağırıyor Daha fazla bilgi için: Sınır geçişlerinde yeni kısıtlamalar 9 
 

Nisan günü saat 16: 00'da güncellendi. 
 

Test edilen örnekler: yakl. 39.000 (+ yaklaşık 2.500 *) Bildirilen teyit edilen vaka sayısı: 
 

2.605 (+ 118 *) * Önceki günden değişiklik. Bu vakalardan Uusimaa'da 1.627 bildirilmiştir. 
 

Finlandiya’nın toplam nüfusu (5.526.774) ile ilgili olarak, vakaların yaygınlığı 100.000 kişi 
 

başına 47 vakadır. 42 kişi hastalıktan öldü. Ölen 28 kişinin yaşı bilinmektedir. Ölenlerin 



 

ortanca yaşı 84'tür. Ölenlerin 40 ile 59 yaşları arasında, yedi kişi 60 ile 79 yaşları arasında ve 
 

19'u 80 yaşın üzerindeydi. THL korona haritası Korona haritası hakkında daha fazla bilgi 
 

(Fince) Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü antikor tahlilleri kullanarak koronavirüsün 
 

popülasyondaki yayılmasını araştırmak için 8 Nisan 2020 Finlandiya Sağlık ve Refah 
 

Enstitüsü (THL), rastgele örneklemeye dayalı Fin vatandaşlarını yeni koronavirüsün 
 

popülasyondaki yayılmasını değerlendiren bir çalışmaya katılmaya davet ediyor. Çalışma tüm 
 

yaş gruplarını kapsayacak ve üniversite hastaneleri ile işbirliği içinde uygulanacaktır. Yeni 
 

koronavirüs esas olarak hafif ve hatta asemptomatik enfeksiyonlara neden olur, ancak aynı 
 

zamanda ciddi ve bazen hayatı tehdit eden solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Yaş 
 

arttıkça hastaneye yatmayı gerektiren ciddi bir hastalık geliştirme riski artar. En ciddi vakalar 
 

70 yaş üstü kişilerde kaydedilmiştir. Ciddi derecede hasta olan birçoğunun hem yaşlı hem de 
 

altta yatan bir durumu vardır. 
 

Hem semptom geliştiren hem de yapmayanlarda, vücutta yeni bir enfeksiyona karşı koruma 
 

sağlayabilen antikorlar oluşur. Popülasyondaki yeni koronavirüs ile enfekte olmuş kişilerin 
 

oranı bir antikor testi ile değerlendirilebilir. Bununla birlikte, antikor seviyesi koronavirüs 
 

enfeksiyonundan sadece birkaç hafta sonra arttığından, test yeni bir enfeksiyonu tespit etmek 
 

için uygun değildir. 
 

Bu çalışmanın temel amacı, popülasyonun büyük bir kısmının virüsle daha önce 
 

("seroprevalans" olarak adlandırılır) teması gösteren antikorlar oluşturduğuna dair güncel 
 

veriler toplamaktır. Ek olarak, çalışma antikorların miktarını ölçecek ve antikorların vücutta 
 

ne kadar kalacağını izleyecektir. 
 
Popülasyondaki antikorların prevalansını değerlendirerek, salgının farklı yaş 

 
gruplarına ve bölgelere yayılma derecesi izlenebilir. Bu bilgi, salgının her 

 
aşamasında hangi önlemlerin gerekli olduğunu değerlendirirken karar almayı 

 
destekleyecektir. Yazılı davet mektubu almak için araştırma konuları 



 
Araştırma konuları rastgele örnekleme ile seçilecek ve çalışmaya katılmaya 

 
mektupla davet edilecektir. Rastgele örnekleme, deneklerin piyango ile seçilmesi 

 
anlamına gelir - bu, katılımcıların bir bütün olarak Fin nüfusunu doğru bir 

 
şekilde temsil etmelerini sağlar. Davetiye kişiye özeldir ve başka hiç kimse 

 
onların adına katılamaz. 

 

İlk aşamada, örnekleme Büyükşehir Alanı ve çalışma çağındaki nüfus üzerinde yoğunlaşacak, 
 

ancak çalışma bahar boyunca genişletilecektir. Amaç, haftada yaklaşık 750 katılımcı elde 
 

etmektir. 
 

Örnekler üniversite hastanesi laboratuvar merkezlerinde alınacaktır. Çalışmaya katılım isteğe 
 

bağlıdır ve araştırma konularından yazılı onay vermeleri istenecektir. Ayrıca verdikleri 
 

örneklerde antikor bulunursa da bilgilendirilirler. 
 

Çalışma Nisan başında başlar ve yıl sonuna kadar devam eder. İlk sonuçların Nisan ayı 
 

sonuna kadar olması bekleniyor. 



 

SIRBİSTAN 

SIRBİSTAN--27.Mart.2020;st.15;Torlak Enstitüsü'nün ulusal referans laboratuvarında toplam 

2462 kişi test edildi. 

Bunlardan 659'u hasta, 49'u solunum cihazlarında ve 334'ü yatarak tedavide,13 kaybedilen 

hasta var. 

Her belediyede solunum sorunları olan tüm hastaların kabul edildiği triyaj dispanserleri 

kurulmuştur. 

Hastalar için öneri, önce doktorlarına telefonla başvurmaları ve epidemiyolojik ve klinik 

verileri almaktır. Sonra doktor evde tedavi ya da sağlık kontrolü için onu davet etmek 

konusunda karar verir . 

60 yaşın üzerindeki tüm hastalar ile yaşa bakılmaksızın kronik hastalar muayene edilmelidir. 

Daha ciddi bir klinik tabloya sahip hastalarda kan sayımı ve akciğerlerin röntgeni vardır. 

Triyaj kliniklerinde ağır bir yük var GP 12 saatlik periyodlarla çalışıyor. 



 

İTALYA (Derleyen:Dr.İLKNUR GÜREL) 

 
31 Ocak 2020 tarihinde Roma'da bulunan iki Çinli turiste yapılan testin pozitif çıkmasının 

ardından İtalya'da ilk iki koronavirüs vakası rapor edildi. Bir hafta sonra salgın merkezi 
olan Vuhan kentinden İtalya'ya dönen İtalyan vatandaşı bir erkeğin hastalanması ve yapılan 
test sonucunun pozitif çıkması ile İtalya'da doğrulanan vaka sayısı 3'e çıktı. 21 Şubat 
tarihinde İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yeni 16 vaka tespit edildi. 22 Şubat 
tarihinde 60 yeni vaka rapor edildi ve hastalıktan dolayı iki hafta hastanede tedavi altına 
alınan 78 yaşındaki adamın hayatını kaybetmesi sonucunda İtalya'da salgından dolayı ilk 
ölüm gerçekleşti. Bu ilk vakaların ardından İtalyan yetkililer Çin’e tüm uçuşları yasaklamıştı. 
Avrupa Birliği (AB) içinde bu tedbiri alan ilk ülke olan İtalya, buna ilaveten uluslararası 
havaalanlarını da termal kameralarla donatmıştı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 
özgüvenle “İtalya’nın uyguladığı önleme sistemi Avrupa’nın en katısıdır” demişti. Bu ilk 
hastalar iyileşerek taburcu edilmişti. Fakat Milano’dan 60 kilometre uzaklıktaki Codogno 
kasabasında 14 Şubat’ta yeni bir vaka, aile hekimi tarafından basit bir grip olarak 
değerlendirilip tedavi önerilerek eve gönderilmişti. Hasta sadece iki gün sonra bölgedeki 
hastaneye akut solunum yolu enfeksiyonu şikâyetleriyle yeniden başvurduğunda gerekli 
önlemler alınmamış, virüs diğer hastalara ve görevlilere bulaşmıştı. Vakalar artınca testler 
yapılmaya başlanmış olmakla birlikte, virüs artık o bölgede yayılmıştı. Bahsedilen “hasta sıfır” 
(malato zero) Çin’den dönen bir arkadaşıyla buluşmuştu. Fakat daha sonra arkadaşına 
uygulanan test negatif çıkmış ve DNA incelemesinden virüsün kaynağının Münih veya 
Finlandiya olabileceği anlaşılmıştı. 

 
Enteresan olan, virüsün sadece 16 bin sakini olan Codogno’ya nasıl vardığının bugüne dek 
anlaşılamamış olmasıdır. Bununla birlikte, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan 
Codogno’nun, sakin bir kasaba olmasına rağmen bu epideminin merkezi olması şaşırtıcı 
görülmemeli. Kuzey İtalyalılar, nüfusu az ve yeşili bol yerleşimlerde yaşayıp ulaşım 
imkânlarını kullanarak, her gün çalışma ve eğitim için çevredeki büyük şehirlere gidip gelirler. 

 
Hükümet 22 Şubat’ta epideminin yayıldığı on bir belediyeyi “kırmızı bölge” ilan ederek 
okulları tatil etti; hatta evden çıkma yasağı uygulayarak karantinaya aldı. Mart başında ise 
İtalya’daki vaka sayısı AB ülkeleri arasında en hızlı artışı gösterdi. Bu artışın, virüsün ilk ortaya 
çıktığı Çin dışında dünyadaki ikinci en yüksek artış olduğu görülünce, 4 Mart’ta yurt 
genelinde ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. 8 
Mart’ta ise virüsün yayılmasının önlenemediği görülünce, İtalya Başbakanı Conte, ülkenin 
kuzeybatısında vakaların en yoğun görüldüğü Lombardiya bölgesinin bütün illerini, bunlara 
ek olarak da kuzeyde bulunan on dört ilin karantinaya alınması kararını verdi. Sonraki gün ise 
60 milyondan fazla insanın hareket özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde, bütün ülke karantinaya 
alındı. 

 
Ülkede Kovid-19 sebebiyle görülen ölüm oranı, yüzde 4’ün üzerine çıkarak, Çin’de 

görülenden bile daha yüksek bir rakama ulaştı. Bu acı verici bilgileri toplamak hiç kolay değil 
elbette. Ama bahsi geçen bölgelerdeki tüm ölüm vakalarında koronavirüs tespit edilmişse de 
ölümlerdeki tek ve hakiki sebebin bu virüs olup olmadığının tespiti, mevcut kriz ortamında 
yapılamıyor. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Roma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vuhan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lombardiya


NEDEN? 

*Sebeplerden biri İtalya’nın yaşlı bir nüfusa sahip olması. Maalesef Kovid-19 virüsü bağışıklık 
sistemi daha zayıf olan ve halihazırda başka hastalıklardan muzdarip yaşlıları doğal olarak 
daha çok etkiliyor. 2015 yılında ülkenin 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 22’ye yakınken, 14 
yaş altı nüfusu ise sadece yüzde 14’tü. Bu verileri daha iyi anlayabilmek için Türkiye ile bir 
karşılaştırma yapılabilir. 2015’den beri artış göstermiş olsa da aynı yılda Türkiye’nin 65 yaş 
üstü vatandaşlarının nüfusa oranı sadece yüzde 8 iken 14 yaş altı nüfus oranı yüzde 26 olarak 
kaydedilmiştir. 

 
*Vakaların fazlalığının sebeplerinden biri de elbette tedbirlerin geç alınmış olmasıdır. 
Örneğin Türkiye’de İtalya ile bütün uçuşlar 29 Şubat tarihinde durdurulmasına rağmen, İtalya 
Çin uçuşlarını ancak sonraki gün durdurdu. Buna rağmen, AB’nin başka bir ülkesinde 
alınmayan bu tedbir ciddi polemiklere yol açtı. Bazı uzmanlara göre, uçuşlar durdurulmadan 
önceki haftalarda Çin’den veya epideminin görüldüğü diğer ülkelerden gelen herkesin kendi 
evinde karantinaya alınması ve sağlık personeli tarafından müşahede altında tutulması 
gerekiyordu. Fakat bu yapılmadı. Bununla beraber unutulmamalı ki Çin, uluslararası turizme 
en çok para harcayan ülke. İtalya’ya gelen Çinli turist sayısı de sadece 2019 yılında 3,1 
milyonu bulmuştu. 

 
Doğrudan uçuşlarda en azından Çin’den gelenlerin kaydı alınabilirdi. Ancak uçuş yasağı 
konulduktan sonra, virüsün görüldüğü bölgelerden gelen yolcuları kontrol edebilme şansı 
büyük oranda azalmıştı. Nitekim havaalanlarına konulan termal kameralar, yüksek ateşe yol 
açan birçok hastalığı tespit edebilse de henüz semptomların görünmediği bir Kovid-19 
taşıyıcısını tespit edemiyor. Bu noktada en büyük sorunu, AB’nin temellerinden olan ve kişi, 
mal ve hizmetlerin serbest geçişini sağlayan Schengen Anlaşması teşkil etmiştir. Uçuşlar iptal 
edildiği halde, başka ülkeler üzerinden aktarma yapan veya başka bir Schengen ülkesine uçup 
farklı yollarla ülkeye giriş yapan kişiler dolayısıyla Çin’le irtibat tamamen kesilemedi. 

 
Avrupa ülkeleri arasında kültürel, sosyal ve ekonomik entegrasyon o kadar yüksek ki 
binlerce kişiyi mahsur bırakarak veya tedarik zincirini kırarak bütün bağlantıları birden 
koparmak mümkün değil. Ayrıca bununla alakalı bir acil eylem planı da bulunmuyor. 

 
* İtalya, bir Akdeniz ülkesi. Haliyle insan ilişkileri de çok samimi olabiliyor. Uzaktan uzağa 
onları kesmiyor, arkadaşı, sevdiği biri varsa sarılır, tokalaşır, öpüşür dayanamaz. Bu ‘rahatlık’ 
da yayılma hızını çok arttırdı. 

 
*Sorunun büyümesinin nedeni olarak sayılabilecek bir başka problem de İtalya’daki sağlık 
sektörüdür. Avrupa ülkeleri arasında en düşük yatak sayısına sahip olan hastaneler İtalyan 
hastanelerdir.sistem böyle bir krizin yönetilme sürecinde yetersiz kaldı.hükümet yoğun 
bakım ünitelerinin kapasitesini artırmak gayesiyle solunum cihazları üretmek üzere, 
karantinada bulunan bir fabrikaya mühendis subaylar gönderdi. 

 
*Alınan tedbirlerin çok net olmaması da insanlar arasında ara ara paniğe neden oluyor. 
Sokağa çıkma yasakları gündeme geldiği anda, gıda stoklarında bir sorun yaşanmadığı halde, 
ilk önce marketlere koşuldu. Kırmızı bölgeler artmaya başladıkça, memleketine dönmek 
isteyen vatandaşlar tren garları ve havaalanlarını doldurdular. İlk vakadan 



sonra İtalya hastalığı çok ciddiye almadı. Okullar kapatıldı daha çok yayılmaması için ancak 
insanlar bu kapatılmayı ‘tatil’ zannetti ve şehirler arası geçişler, seyahatler çoğaldı. Haliyle bu 
hareketlilik hastalık için bulunmak nimetti, yayılmayı daha da arttırdı. Ciddi bir iç göçün 
yaşandığı ülkede, hemen ailelerinin yanına dönmek isteyen binlerce insanın etkisiyle, virüsün 
yayılma olasılığı arttı. Panik hapishanelere bile sirayet etti. Mahkûmları korumak amacıyla, 
aileleriyle yapacakları yüz yüze görüşmeler askıya alındı. Bu sebeple -ve muhtemelen yüz 
yüze görüşmelerin askıya alınması yerine genel af umudu taşıyan mahkûmların bulunduğu- 
en az 22 ıslah evinde çıkan isyanlarda 12 kişi hayatını kaybetti. 

 
*ilk vakalardan sonra İtalya’nın aldığı tedbirlerin fazlaca çekingen olduğu düşünülüyor. İlk 
karantina kararları önemli olmakla birlikte, coğrafi kapsamının daha geniş olması 
bekleniyordu. Coğrafi kapsamın beklenenden dar tutulmasının sebebi, yetkililerin 
vatandaşlar arasında gereksiz bir panik havasının yayılmasını engellemek ve ekonomik 
etkileri en aza indirmek arzusuydu. Codogno, endüstri merkezi olan Milano ve 2018 yılında 
12,1 milyon turisti misafir eden Venedik’in hemen yanı başında bulunuyor. Elbette bu 
bölgelerdeki yöneticilerin büyük bir kısmının ana muhalefet partisi Kuzey Ligi (Lega Nord) 
mensubu olması da karantinanın sınırlandırılması konusunda siyasi bir çekince doğurmuş 
olabilir. 

 
Milano Belediye Başkanı ısrarla #Milanononsiferma (Milano durmaz) kampanyasına devam 
etti.ulusal lider Nicola Zingaretti ise toplantılarına ve Milano’da miting düzenleyerek 
kameralar karşısındaki olağan hayatına devam etti. Fakat birkaç gün sonra sosyal medyada 
bir video yayınlayarak virüs kaptığını ve evde karantinada kalacağını açıkladı. 

 
* Bir başka sebepse futbol gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi’nde 
Valencia karşısında Atalanta galibiyetini vatandaşlar sokaklarda kutladı. Haliyle yayılma hızı 
arttı. 

 
 

*İtalya buzdağını ancak zirvesi yüzeye çıktıktan sonra fark edebildi .Test yapmakta gecikildi. 
Örneğin Almanya’da da çok fazla vaka görüldü ancak yayılması bu kadar büyük olmadı. 
Çünkü Almanya günde 22 bin test yaparak durumu kontrol altında tuttu. Oysa İtalya,olağan 
tedavilere cevap vermeyen ilk ağır vaka ortaya çıktıktan sonra Kovid-19 testleri 
uygulanmaya başlandı. Ayrıca pandeminin mevsim itibariyle griplerin yoğun olduğu bir 
döneme rast gelmesi de vaka artışları konusunda şüphe uyandırmamış, sadece Çin’den gelen 
hastalara özel bir protokol uygulanmıştı. Muhtemelen Ocak ayının ortasından itibaren 
hastanelerde görünen ilk vakaların Çin’le bir bağlantısı yoktu. Bu vakalarda daha önce 
rastlanmış, solunum sistemini ağır etkileyen H1N1 ve N3N2 virüsü tedavisi ve protokolü 
uygulanmıştı. 

 
Yaşanan ölüm oranları nedeniyle İtalya, salgının merkezi Çin'i geçerek Avrupa'da en çok 
ölüm yaşanan ülke olmuştur. 

 
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'tan bu yana süren Kovid-19 
salgınına ilişkin son bilgileri 14 Nisan’da başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

 
Borrelli, ülkede aktif vaka sayısının 104 bin 291'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler 
dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 162 bin 488'e çıktığını bildirdi. 



Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 1695 artarak 37 bin 130'a, ölü 
sayısının da 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldiğini açıkladı. 

 
Borrelli bugün ise 675 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bugünkü sayı, 10 Mart'tan bu yana 
kaydedilen en düşük günlük yeni vaka artışı oldu. 

 
Günlük yeni vaka sayısının, 13 Nisan’da 1363, 12 Nisan'da 1984, 11 Nisan'da 1996, 10 
Nisan'da ise 1396 olduğu duyurulmuştu. 

 
Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 3 bin 260'dan 3 bin 186'ya gerilediğini 
ifade etti. 

 
"Ülkede yaz tatiline gidilip gidilemeyeceği" sorusuna Borrelli, "Bunu şu an kimsenin 
bilemeyeceği" yanıtını verdi. 

 
Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 73 bin 689 test 
yapıldı. Ülkede en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde dün 280 olan ölü 
sayısının 241'e gerilediği açıklandı. 

 
Bu arada, ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 116 doktor ve 8 
eczacı hayatını kaybetti. 

 
Kademeli normale dönüşte ilk küçük adım 14Nisan’da atıldı. 

 
Ülke genelinde sıkı tedbirleri son olarak 3 Mayıs'a kadar uzatan İtalyan hükümeti, "2. 
Aşama" olarak tanımladığı kademeli normale dönüşe dair ilk küçük adımını bugün attı. 

 
Başbakan Giuseppe Conte'nin imzaladığı kararname kapsamında, bugün Lombardiya, 
Veneto, Piyemonte ve Lazio haricindeki 16 bölgede kitapçı, kırtasiye, çocuk giyim mağazaları 
ile tarım ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerleri kısmi olarak açıldı. 

 
İTALYA/2. KISIM 

 
*02.MART.2020,st.00.27 

 

pozitif 1577, Kurtarılan 83, Ölen 34. 
 

Salgın artıyor, ancak kontrol altında (önümüzdeki günlerde aşamalı bir artış için öngörü 
mevcut) 
Reanimasyon ölümlerimiz özellikle Lumbardy'de baskı altındadır çünkü çok sayıda vakanın 
olduğu bölgedir. 

Ölen insanlar sadece çoklu hastalıkları olan kronik yaşlı hastalardı. 

Lumbardy ve Veneto'nun bazı alanları karantinadadır (binlerce kişi)). 

Bazı AİLE HEKİMLERİ karantinada. 
AH lerinde maske sıkıntısı var, ancak bu durum çözülüyor. 



Geçen hafta ameliyatlarımıza erişim% 60 oranında azaldı. Aynısı Hastanelerin İlk Yardım 
Servisi için de geçerlidir. 

 
İnsanlara ateş için gelmemelerini tavsiye ettik, sadece bizi arayın, böylece telefon triyajından 
sonra şüpheli vakaları tespit edebiliriz. 

 
Birinci Basamak için COVID19 temasına ilişkin ilk 
zorunluluklar: 

 
1) Kliniğe erişim telefon görüşmesinden hemen sonra yapılmalıdır; 
Serbest erişimden kaçınılmalıdır. 

 
2) Doktor telefonda triyaj yapmak zorundadır. 
Vakalarda potansiyel olarak COVID19 hastalığından şüphelenilir. Hastalardan 
şüpheli olmayanlara farklı şema izlenir ve tercihen 
farklı program örneğin kronik hastalığı olanlar 

 
3) Hastalar mümkünse ambulansta yalnız seyahat etmelidir. 

 
4) Klinikte bekleme odasında hastalar 
ATS (yerel organize eden ve kontrol eden ajans), 
tarafından sağlanması gereken cerrahi maskeler ve el dezenfektanlarına erişebilmeli. 

Kişisel koruyucuların tahsisine ilişkin önerilerle 
sağlık hizmetlerinde çalışanların ekipman ve sağlık gözetimi, 
yakında serbest bırakılacak. 

 
5) Klinik ve ekipmanı 
nötr bir deterjanla temizlendikten sonra% 0,1 sodyum hipoklorit ile temizlenmeli. 

 
6) Hasta evlerindeki faaliyetler için 
a) Laboratuar önlüğü tek kullanımlık su geçirmeyen b) gözlük / göz koruyucu c) 

maske FFP3, d) eldivenler, e) Başlık 
7) Hastalık için bir sertifikanın/raporlu ilacın uzatılması durumunda, 
GP tarafından yapılan klinik geçmişin kontrol edilmesinden sonra, 
belirli fiili durum. 

 
(*) Bu andaki kritik mesele, 
COVID için şüpheli solunum semptomları olan hastalarla karşılaşmak 

 
 
 

*04.MART.2020 
 

Covid-19 Acil Durum (gün 12) - Lombardia. 
 

-10 gün süreyle devam eden okulların kapatılmasının 15 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu. 



-Tüm halka açık etkinlikler askıya alındı. 
 

-Profesyonel spor etkinlikleri kapalı kapılar ardında düzenlenecek. 
 

-Salgının Milano, Bergamo ve Brescia şehirlerine varmasını mümkün olduğunca geciktirmek 
için "kırmızı bölge" kuzeye doğru genişletildi. 

 
-Yoğun bakım ünitelerindeki toplam yatak sayısı artmaktadır. "Kırmızı bölge" yakınındaki 
hastaneler dolmuş durumda. Şu an için kuzey Lombardiya şehirleri bunu telafi ediyor ama ne 
zamana kadar olduğu bilinmiyor.. 

 
-Halk çok korkmuş durumda, ama çok işbirlikçi. Tek bir merkezi iletişim yönü yardımcı 
oluyor. Birçok kişi çocuklarına bakmak için evden çalışıyor,şehir sokakları alışılmadık şekilde 
boş. Klinikte çok az kişi görülüyor, ancak ateş ve solunum problemleri için ev ziyaretleri 
talepleri artmıştır. 

 
-TEDARİK: 
1) kırmızı bölgede karantinada olan doktorlar yerine gönderilen doktorlarda yeterli ekipman 
var ama ben her gün destek tehlikeli temas sayısı için yetersiz miktarlarda. 

 
2) diğer 9000 GP için sadece maske FFp1 dışında koruyucu yok. 
Piyasada FFp2 ve FFp3 maskesi bulmak miktar ve kabul edilemez fiyatlarla kolay 
olmadığından, bölge yetkilileri sahadakilerin güvenlik kriterlerini düşürdükleri bir belge 
yayınladılar. Bu belge geçen haftanın endikasyonuyla çeliştiği ve ECDC kurallarına uymadığı 
için pratisyen hekimler çok sinirlendiler. covid-19 virüsü insanlar arasında yakın temas ve 
damlacıklar yoluyla, havadan iletim yoluyla değil, meningokok menenjit iletimi gibi bulaşır 
.Bu nedenle bizim için cerrahi maskelerin kullanımının önemi , mevcut kanıtlara dayanarak, 
açıklanmıştır . 

 
Yoğun bakımda yatakları artırıyoruz ve akut dönemden sonra hastaları transfer etmek için 
Milano'da bir askeri hastane açıyoruz. 

 
 

*08.MART.2020 
 

Salgın yayılmayacaksa: risk altındaki bir kişiyle temas pozitif anamnez kriteri olabilir. 
 

Ancak Milano'da tıbbi bir koğuş kapatılmak zorunda kalındı çünkü iki yaşlı 
bir risk bölgesinden gelmeyen insanlar kabul edildi ama sonra 
Covid-19 + çıktılar. 

 
Bu iki gün içinde (7 ve 8 Mart) biz durumlarda önemli bir artış oldu.7. günde %27, 8. 

 
Ölümler ve şifalar da artıyor.Bu kötü eğilim büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de devam 
edecektir. 



En çok vakanın bulunduğu bölge Lombardiya (4189 vaka) ve Bergamo eyaletidir. (997 vaka). 
 

Ulusal Sağlık Sistemimiz bu acil duruma iyi tepki veriyor ama kesinlikle 
Hükümetimiz bugün salgını kontrol altına almak için bu nedenle sert önlemler alıyor. 

 
Mevcut yoğun bakım yatak kapasitesinden ziyade, yatak dönüştürme yeteneği önemli. 

Hızla yarı yoğun bakım yataklarını şeklinde çeşitli koğuşlar oluşturulmalıdır. 
 

En büyük sorun acil durumdan önce tesislerde değil personel konusunda.Yoğun bakım 
personeli önceden eğitmek gerekir. 

 
İnsan kaynakları kaybetmemek için sağlık çalışanlarının yeterli koruyucu donanıma sahip 
olması gerekmektedir. 

 
 
 

*11.MART.2020,st.00.05 
 

Lombardiya artık kapalı, kırmızı bir bölge. 
 

Lombardiya'nın % 22,6'sı 65 yaşın üzerinde olan 10 milyon nüfusu var 
Krizden önce YBÜ yatakları yaklaşık 350 adetti.Ek uygulamalarla 470 yer daha kazanıldı. 

 
Hastaları yoğun bakımda barındırmaya gerek kalmadan nefes almada destekleme amaçlı 60 
fan alındı.Daha az acil müdahaleleri ertelemek( iki haftadan fazla olmamak kaydıyla) ile 
yatakların% 7-8'ini diğer alanlardan kurtarmak mümkün olacak. 

 
Yoğun bakımla sonuçlanan enfekte olanların yüzdesi sabittir, 
toplamın yaklaşık % 10'u ortalamadan daha şiddetli semptomlar gösterir ve 
bu nedenle nefes almak için yardıma ihtiyaç duyar. 

 
Ortalama olarak, bir hasta bir15 gün boyunca yoğun bakımda kalır . 

 
Eğer son günlerdeki % 30 artış bu hızla devam ederse,doygunluğa ulaşacağız .İşte o zaman 
kimi iyileştirmeye çalışılmalı/kimi değil .Bu son fikir kamuoyunu büyük ölçüde şok 
etti,Anestezi ve Resüsitatör Derneği 
tedavi edilecek hastaları seçme yönergelerini değiştirdiler. 

 
Emekli olmuş,ayrılmış sağlık çalışanlarına üç hafta önce davet gönderildi ve çoğu 
yanıt verdi. Şimdi zorunlu kılmayı düşünüyoruz. Ne yazık ki, 
krizden önce de kıtlık büyüktü. Örneğin, 
Como şehrinde 20 AH pozisyonu boş olduğundan 

doktoru olmayan gerup nüfusun %10 u;bu oran metropolde daha da fazla. 



*12.MART.2020 
 

Benim bölgemdeki klinikler kapalı. 
 

Hastalarım beni doğrudan telefonla arıyor ve çoğu kez sorunu telefonla çözebiliyorum. 
 

Ayaktan hasta ziyaretler çok az ve gelen hastaların durumları 
bekleme odasında güvenli mesafe şekilde aralıklı. 

 
Yüzeyler sık sık sodyum hipoklorit ile dezenfekte ediliyor. 

 
Klinikte asla eldiven, maske ve göz koruyucu çıkarmıyorum.+ Hastanın solunum problemleri 
varsa tek kullanımlık laboratuvar önlüğü giyiyorum. 

 
Ev ziyaretlerini son iki hafta içinde oldukça nadir ,hastanın evinde de aynı önlemleri 

alıyorum. 
 

Covid enfeksiyonu şüpheli bir hasta çıkarsa ,hastaneye nakil için veya evde faringeal 
sürüntünün alınması için mobil bir servis sağlayan ücretsiz bir numarayı arıyorum. 

 
Evde kalan hastalar için, bir halk sağlığı hemşiresi ateşin ilerleyişini ve dispne olup olmadığını 
sormak için günde iki kez arıyor. 

 
Günler ilerledikçe mobil üniteler zorlanmakta. 

Doktorların ücretsiz hatta ulaşmaları giderek zorlaşıyor. 

Testlerin sonuçları ve hospitalize edilen hastalarla ilgili geri dönüş olmaması sıkıntı yaratıyor. 
 
 
 

14.MART.2020,st.18 
 

Covid-19 positive: 17,750 (+2795) 
Dead: 1441 (+175) 
Discharged: 1966 (+527) 
total cases: 21157 (+3497) 

 
14.MART.2020,st.21.22 
Sevgili meslektaşlarım, Üzgünüm, Varese Eyaleti (Lombardiya) Doktorları Başkanı ve 
Genel Tıp Lombard Eğitim Okulu Müdürü, bir aile doktoru Dr. Roberto Stella'nın 
ölümü hakkında sizi bilgilendirmeliyim. Coronavirüs'e. Muhtemelen bir aile doktoru 
olarak yaptığı görev sırasında enfeksiyon kaptı ve görevini yaptı. Bu vesileyle, İtalyan 
aile doktorlarının en büyük derneği Genel Sekreteri'nin ifadesi: "Roberto Stella'nın 
ölümü - İtalyan pratisyenler Federasyonu (FIMMG) ulusal sekreteri Silvestro  
Scotti'nin sadece genel tıp için değil, büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Aile 
doktorlarının bağlılık ve fedakârlıklarını temsil etti. Ve ölümü, hala yeterli kişisel 
koruyucu ekipmanla donatılmayan tüm meslektaşlarının endişelerini temsil ediyor. 



Bugün acil bir durumda bu ulusal sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğumuzun 
dramatik ifadesidir, ancak çoğu zaman sağlık sistemleri hala bunu fark etmiyor gibi 
görünmektedir ”. Uygun ve yeterli önlemlerle kaçınılması gereken bir “sahada ölüm” 
dür. Bu endemik virüsün ilk vurduğu ülkelerin deneyimlerine güvenmek çok önemlidir. 
Genel pratisyenler, hükümetlerinin ve sağlık sistemlerinin düzgün bir şekilde 
korunmaları için ısrar etmeli ve zamanında ve katı sosyal kurallara uyulmalıdır. 

 
Vefat eden Dr.Roberto Stella'nın da olduğu toplantıya katıldıktan sonra, COvid-19 RNA'nın 
araştırılması için faringeal sürüntüyü gerçekleştirdim ve pozitif olarak test ettim. Hiç ateşim 
olmadı, sadece nadiren öksürük ve başağrısı yakınmalarım oldu. Daha sonra hafif / orta 
interstisyel pnömoni tablosu gösteren göğüs BT taraması yaptırdım. Ailemle beraber 
karantinaya aldım. iyiyim ve evde uzaktan çalışıyorum çünkü benim yerime bir doktor 
bulmak mümkün olamadı. Bölgemde çalışan doktorlar benim için ertelenemez durumlarda 
ev ziyaretleri yapıyorlar. Pazartesi günü ATS genç bir meslektaşımı beni değiştirmesi için 
gönderecek. 

 
 

16.MART.2020,st.01.39 
 

Sevgili arkadaşlar, 
Dilekleriniz için herkese teşekkürler. Yalnız hissetmememe yardımcı oldunuz. Umarım bu 
deneyim yakında biter ve katkılarımı vermeye devam etmek için yakında iyileşirim. 

 
Calin'in gönderisi büyük politik öneme sahipti: Avrupa uzaklaşırken, işbirliğimiz ve karşılıklı 
dayanışmamız, kategorimizi güçlü bir şekilde güçlendiren eşsiz ve karşı-akım örnek haline 
geliyor. 

 
Çok üzgünüm, çünkü bugün Covid-19 Como bölgesindeki diğer üç meslektaşımı aldı. 
Bunlardan biri 60'larındaydı. 

 
Salgının yeni merkezi olan Bergamo eyaletinde 675 GP'nin 70'i Covid-19 +. 

 
Lombardiya bölgesinde, krizin başlangıcından bu yana donanımlı yatakların sayısı% 400 
artmasına rağmen, hastaneler doygunluğa ulaşıyor ve Milano şehri şimdiye kadar önemsiz 
sayıda Covid-19-19 + göstermiyor. 

 
Sayının bir hafta daha artacağı ve daha sonra neredeyse her 7 günlük aktivitenin 
düşmesinden faydalanması bekleniyor. 

 
Aslında, vatandaşlar hükümlere kesinlikle saygı duyuyor ve yollar terk ediliyor. 

 
Uzmanlar, sadece uygun şekilde korunan genel tıbbın durumu kurtarabileceğini söylüyor. 

 
Evde tedavi edilebilen ve hastane bakımına ihtiyaç duyan hastaları seçmek için bölgede 
mobil birimler düzenlenmektedir. 
Hastanede yatmadan önce ve sonra ve alternatif olarak bölgedeki hastaların yönetimi için 
rehberler geliştirilmektedir. 



Doktorlar günümüzün ulusal kahramanları. Çalışmaları için büyük teşekkür posterleri 
şehirlerin yanı sıra evlerin pencerelerinde birçok işaret ve levhayı kapsıyor. Dün 12 bin kişi 
doktorları ve hemşireleri bir dakika alkışlamak için pencerelerde "bir araya geldi" ve sonra 
kendi yerine herkes kendi milli marşını söylediler. 

 
 
 

20.MART.2020, 
 

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak, Covid-19'un teşhisinde büyük adımın, antikorların tespiti 
için hızlı testlerin mevcudiyeti olduğunu düşünüyorum. Son birkaç gündür söylentiler, 
kullanımlarına alışkın olduğumuzu öne sürdü, ancak WHO CTS'nin notu maalesef onları 
reddetti. 
"Şimdiye kadar, Sars-CoV-2 virüsüne karşı antikorların (hem IgM hem de IgG tipi) 

tanımlanmasına dayanan testler, Covid-19'u geliştiren hastalarda hızlı teşhis için yeterince 
güvenilir ve kanıtlanmış sonuçlar sağlayamamaktadır. "Rino-faringeal swabdan elde edilen 
materyalde viral RNA'nın tanımlanmasına dayanan klasik testin yerini tutamaz ". "Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) şu anda farklı yaklaşımlara dayanan ve Ajansın dikkatine sunulan 
yaklaşık 200 yeni hızlı testi değerlendiriyor" başlıklı bir notta açıklandı. Bu tarama faaliyetine 
ilişkin sonuçlar önümüzdeki haftalarda sunulacaktır. Bu sonuçları beklemede olan CTS, rino- 
faringeal sürüntüde viral RNA arayışına dayanan standart ve uluslararası kabul görmüş tanı 
yaklaşımının kaldığını yineler. " "KTS notu sonuçlandırıyor - swabların kullanımı ile elde edilen 
sonuçlar ve titizlikle yürütülen çalışmalar bağlamında hızlı testler arasında karşılaştırmalı 
değerlendirmeler yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyor". 

 
 

KKD: Yeni organizasyon olan randevuyla erişimle önceki serbest erişim ve telefon triyajı 
durdurma imkanı vardır. 
Burada önce potansiyel olarak bulaşıcı olmayanları (A),sonra bulaşıcı olan veya olma ihtimali 
olanlara (B) göre planlayabilirsiniz. 

 
(A) - daima maskeFFP1 + eldiven, 
(B) - maske> FFP2, başlık, vizör veya gözlük, tek kullanımlık elbise ve eldiven ve ayakkabılar. 

 
bu cihazların kullanımında tecrübe olmaması sorunu var ve soyunma manevrası tek başına 
zor ve tehlikeli 

 
Yüksek ve kalıcı ateşi olan hasta sayısı, yoğun bakım ünitelerinin onları kabul etmedeki 
zorluğu nedeniyle bölgede sürekli artmaktadır. 
KKD'nin mevcudiyeti orantılı olarak artmazsa, GP için risk artık sürdürülebilir olmayacaktır. 

 
 

26.MART.2020, 
 

İTALYA delegesi PİTO dan ülkesi ve bizler için tüm üzüntüleri ile: ‘’İtalyada pek çok yanlış 
seçim yapıldı ..... belki siz önleyebilirsiniz onları’’ 



Bergamo eyaletindeki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden son aile doktoru , 22 Mart'ta 
14 Mart'ta hastaneye kaldırıldığı Bergamo'daki Humanitas Gavazzeni hastanesinde ölen 65 
yaşındaki Vincenzo Leone idi. Sicilya kökenli Leone, 1991'den beri eyaletteki küçük bir kasaba 
olan Zanica'da yaşıyordu ve bölgedeki iki ayakta tedavi kliniği, biri Urgnano'da ve biri Comun 
Nuovo'da olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastaneye kabul edilmeden önceki güne kadar çalıştı, 
burada Covid-19 testi için pozitif test etti. Hastaneye yatmadan bir gece önce semptomlar 
yaşadı. 

 
İtalya'daki en çok etkilenen eyalette, ölüm ve enfeksiyon sayısı açısından sadece Çin'in 
Wuhan şehrine göre ikinci olarak bu hastalıktan ölen üçüncü pratisyen hekimdir . İtalyan 
Doktorlar Ulusal Özerk Birliği (Snami) yerel bölüm başkanı olan başka bir doktor olan Marco 
Agazzi, Bergamo'nun Echo'suna verdiği demeçte, "Doktorlara her zaman daha iyi iş ve yaşam 
kalitesini garanti etmek için mücadele etti." Leone başkan yardımcısıydı. ”Vincenzo hem iyi 
hem de iyi bir doktordu. Biz doktorlar hastalarımızı telefonla veya enfekte olma riski ile eve 
gitmek zorunda kalmak için şu anda boş kliniklerde kapalı olarak zorlu bir işte çalışıyoruz. Bizi 
bu virüse karşı tek başına ve yetersiz koruma araçlarıyla göndermeye gönderdiler "diye 
bitirdi Agazzi. 

 
 

Bergamo, 15 Mart 2020. (Gabriele Micalizzi, Cesura) 
KORONAVIRUSU 
Virüsten en çok etkilenen İtalyan şehri Bergamo'da ne oldu 
Annalisa Camilli , Internazionale gazetecisi 
25 mart 2020 
Bergamo eyaletindeki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden son aile doktoru , 22 Mart'ta 
14 Mart'ta hastaneye kaldırıldığı Bergamo'daki Humanitas Gavazzeni hastanesinde ölen 65 
yaşındaki Vincenzo Leone idi. Sicilya kökenli Leone, 1991'den beri eyaletteki küçük bir kasaba 
olan Zanica'da yaşıyordu ve bölgedeki iki ayakta tedavi kliniği, biri Urgnano'da ve biri Comun 
Nuovo'da olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastaneye kabul edilmeden önceki güne kadar çalıştı, 
burada Covid-19 testi için pozitif test etti. Hastaneye yatmadan bir gece önce semptomlar 
yaşadı. 

 
İtalya'daki en çok etkilenen eyalette, ölüm ve enfeksiyon sayısı açısından sadece Çin'in 
Wuhan şehrine göre ikinci olarak bu hastalıktan ölen üçüncü pratisyen hekimdir . İtalyan 
Doktorlar Ulusal Özerk Birliği (Snami) yerel bölüm başkanı olan başka bir doktor olan Marco 
Agazzi, Bergamo'nun Echo'suna verdiği demeçte, "Doktorlara her zaman daha iyi iş ve yaşam 
kalitesini garanti etmek için mücadele etti." Leone başkan yardımcısıydı. ”Vincenzo hem iyi 
hem de iyi bir doktordu. Biz doktorlar hastalarımızı telefonla veya enfekte olma riski ile eve 
gitmek zorunda kalmak için şu anda boş kliniklerde kapalı olarak zorlu bir işte çalışıyoruz. Bizi 
bu virüse karşı tek başına ve yetersiz koruma araçlarıyla göndermeye gönderdiler "diye 
bitirdi Agazzi. 

 
 

“Bergamo'dan yedi yüz GP'den en az 130'u koronavirüs hastalığına yakalandı, bazıları öldü, 
diğerleri yoğun bakımda. Yeterli koruyucu cihazımız yok, hastaneler çöküyor, dolu olmaktan 
çok, çok sayıda insan evde ikili pnömoni ile kalıyor ve onları ziyaret edemiyoruz ", diyor İtalya 
Genel Pratisyenler Federasyonu sekreteri Paola Pedrini Resmi bir bildirim gönderen 



Lombardiasağlık bakanlığına, Lombardiya bölgesine, tüm yerel sağlık otoritelerine ve 
savcılarına, "tüm pratisyen hekimlere ve tam kitlerin süreklilik doktorlarına ve yeterli sayıda 
koruyucu cihaza derhal tedarik" tüm doktorları, hemşireleri ve çalışma personelini (ve pozitif 
olması durumunda aile üyelerini) enfeksiyonun yeterli bir değerlendirme testine tabi tutun ". 

 
Pedrini, salgın başlangıcından bir ay sonra genel pratisyenler için tanımlanmış ve 
standartlaştırılmış bir protokolün yokluğunu kınıyor. "Bugün bile Lombardiya bölgesinden net 
bir belirti yok, sadece bir döngü var, ama protokol yok". Bergamo ve Lombardiya'daki yeni 
enfeksiyonlar ve ölümlerle ilgili haberler bazı olumlu işaretler vermeye başlarken , İtalya'da 
salgından en çok etkilenen il ve bölgede geçen ay neler olduğunu merak ediyor . 

 
Sağlık çalışanlarının kitlesel bulaşması, hastalığın yayılmasının hızlılığı, diğer alanlardan daha 
yüksek ölümcüllüğü ve hastane sisteminin zorlukları bu hikayenin en çarpıcı unsurları 
arasındadır, ancak sadece bunlar değildir. Lombard metal işçilerinin genel grevi 25 Mart'ta 
ilan edilirken , birçoğu sağlık acil durumundan bu kadar etkilenen bir alanda üretim 
faaliyetlerini kapatmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor. 

 
Hafife alınan ölümler 
Resmi verilere göre, Bergamo'da günde yüzün üzerinde insan öldü, ortalama ölüm günde elli 
, 110 bin nüfuslu bir şehirde. Ölüleri yakmak için tabutları diğer İtalyan mezarlıklarına taşıyan 
askeri araçların görüntüsü, İtalya'daki Covid-19 salgınının en ürkütücü ve şok edici sembolü 
haline geldi. Şehrin krematoryumu, aslında, diğer İtalyan şehirlerine aktarılan olağanüstü 
sayıda cesetle baş edememektedir; son 35 tabut 24 Mart'ta Bologna mezarlığına gömüldü. 
Lombard şehrinde 6.728 vaka ve binden fazla ölüm oldu24 Mart'a kadar, ancak belediye 
başkanı Giorgio Gori'ye göre daha fazla olurdu çünkü birçok yaşlı insan evde teşhis 
edilmeden evde öldü. "Covid-19 için ölen her kişi için zatürree evinde ve testler olmadan 
ölen üç kişi var," dedi Lombard belediye başkanı . Bergamolu istatistikçi Francesco Locatelli, 
enfeksiyonların Şubat ayı sonlarında beş veya altı kez hafife alınması gerektiğini ve bunun bir 
dizi başka faktörle birlikte yüksek ölümcüllüğü ve ölüm sayısını açıklayacağını iddia ediyor. 

 
Yerel gazete L'Eco di Bergamo , birkaç hafta içinde herkesin birbirini tanıdığı ve hasta ve 
ölülerin yüzlerce olduğu küçük ülkeler bağlamında, olayın büyüklüğünü vermek için eyaletin 
birçok belediye başkanıyla röportaj yaptı . Alzano Lombardo ve Nembro bölgedeki acil 
durumun merkez üsleri idi: burada 23 Şubat'ta Bergamo bölgesinde ilk iki koronavirüs vakası 
belirlendi , ilk vaka Codogno'da bildirildikten iki gün sonra ve Atalanta-Valencia maçından 
dört gün sonra, San Siro'daki 45 bin seyircisi ile bazılarına göre Lombardiya'daki enfeksiyonun 
hızlanmasını belirleyeceğini söyledi. 

 
Ancak Codogno'nun aksine, Bergamo ve eyaletinde kırmızı bölge ilan edilmedi ve iki salgın 
izole edilmedi, aslında doktorlar ve sağlık profesyonelleri , koruma olmadan Val Seriana'daki 
hastanelerde enfeksiyonu yaymaya devam ettiler. Nembro'da belediye başkanı Claudio 
Cancelli, son birkaç gün içinde ölüm oranlarındaki düşüş hakkında şunları söyledi: 
“Ölümlerdeki düşüş, özellikle 10 ila 13 Mart arasındaki döneme kıyasla önemli. Nembro'da 
ayın başından bu yana 110 ila 120 arasında ölüm gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde on 
dört. Bunu anlamak yeterli ”. 
İlin belediye başkanları bile koronavirüs ölümlerinin hafife alındığını bildirmektedir. Seriate 

Cristian Vezzoli Belediye Başkanı Eco di Bergamo'ya "Tabii ki, bizim durumumuzda resmi 



belgelerde koronavirüs dokuz ölüme neden oldu" diyor. “Ancak ayın başından beri kayıt 
büromuz yaklaşık altmış yıl kayıt yaptırdı. Bir tampon olmadığında, doktorlar 'interstisyel 
pnömoni' yazarlar, ancak semptomlar açıktır ve bu nedenle veriler gerçekçi değildir ". 14 
Mart'ta Facebook'ta bir Bergamo kadını olan Sara Agostinelli, yaklaşık bir ay boyunca Covid- 
19 ile uyumlu semptomlara sahip olmasına rağmen, teste girmenin imkansızlığını kınadı. 

 
“Ben bir bilim adamı ya da istatistikçi değilim ama siyahtan sinirlendim: Buradan başlayarak 
bize ne olduğunu anlamadığınızdan korkuyorum. Burada sinekler gibi ölüyorsun. Bu açık mı? 
Günde düzinelerce ölüm. Onlarca ve onlarca. Şehir mezarlığı cesetleri imha edemez. 
Kasabaların çan kuleleri artık ölüm şövalyesini çalmıyor, çünkü sürekli yapıyorlardı. Doktorlar 
bitkin veya enfekte. Hepimiz hastayız ya da neredeyse. Arkadaşlar, akrabalar, meslektaşlar, 
aile doktorları. Çok uzun ve dirençli ateşler, vücudun çeşitli bölgelerinde çok şiddetli, şiddetli 
ağrı, nefes darlığı, öksürük ve şiddetli soğuk algınlığımız var "dedi. 

 
Agostinelli, pratisyen hekimi de enfekte olduğu için ziyaret edilmediğini bile bildirdi. 23 
Şubat'taki ilk semptomlardan tam olarak bir ay sonra, sıcaklık azalmış ve en şiddetli solunum 
semptomları gerilemiş olsa bile, Agostinelli'nin hala ateşi ve ağrısı var, ancak kadın şüphesiz 
ki en zor şeyin doktorlardan herhangi bir destek almamak, vasiyetname ile değil, çünkü 
“sistem çöküyordu” diyor. Genel pratisyen hastalandı ve ona telefonla tavsiye sağlayan diğer 
doktorlara, arkadaşlara veya tanıdıklara başvurmak zorunda kaldı: “112'yi sadece nefes 
alamıyorsan ve yataktaysan ara. Ve kimse hastalığa adanmış ücretsiz numaraya cevap 
vermedi. Garip belirtilerle kötü hissetmek son derece zordur, 

 
Çöken hastaneler 
Bu bağlamda, Bergamo'daki Papa Giovanni XXIII hastanesinin doktorları, dünyanın en prestijli 
bilimsel dergilerinden birine, New England tıp dergisine (Nejm) bir mektup yazarak , şehrin 
hastane yapısının hepsine rağmen 'öncü, geçen ay pandemiye tepki veremedi. Eğer salgına 
yaklaşımınızı değiştirmezseniz, "Zengin Lombardiya'da olan her yerde olabilir", mektupta 
yazılmıştır. 

 
“Durum o kadar ciddi ki, bakım standartlarımızın altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Yoğun 
bakım yatağı almak için saatlerce beklerler. Yaşlı hastalar yazıldığı, yeniden hayata ve uygun 
palyatif bakımın bile teselli olmadan yalnızlık içinde ölür, ailelerin ölüm telefonda keçe iken, 
genellikle bitkin doktordan ve duygusal onlar "daha önce hiç tanımadığı bitkin edilmez içinde 
Nejm'e gönderilen mektup . "Ancak komşu bölgelerdeki durum daha da kötü, hastanelerin 
çoğu aşırı kalabalık, çöküyor, sağlık personeli için ilaç, mekanik fan, oksijen ve koruyucu cihaz 
yok." 

 
Mektupta, Bergamo hastanesinin sağlık çalışanları, salgın uzmanlarının krizin yönetimine 
dahil olmamalarını kınadılar. “Hastanelerin Covid-19'un ana iletim taşıyıcıları olabileceğini 
öğreniyoruz. Enfekte olanlarla hızlı bir şekilde dolarken, aslında enfekte olmamış hastalara 
bulaşmayı teşvik edebilirler ”. Ambulanslar ve sağlık çalışanları da hastalığın taşıyıcısı haline 
gelir. Mektup, gereksiz hareketlerden kaçınmak ve hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmek 
için evde bakım ve mobil klinikler zamanında organize olsaydı bu felaket durumunun 
önlenebileceğini söyleyerek sona erer. "Erken oksijen tedavisi’’. 



Aynı hastaneden doktorlardan biri olan Pietro Brambillasca da başka bir röportajda şunları 
söylemişti : “Karantinada evde olan insanlara bir oksimetre, kandaki oksijen seviyelerini 
kontrol eden ve kontrol eden küçük bir cihaz verilirse sıcaklık, kalp atış hızı, adım testine 
giriyorsunuz, zaten krizdeyken hastaneye gitmekten kaçınıyorsunuz ”. Ayrıca şunları ekliyor: 
“Böyle bir acil dönemde, ambulansın Bergamo'da bu günlerde olduğu gibi, hastaya ulaşması 
bir saat sürmesi riski var. "Bölgesel yardım yeniden yapılandırılmalıdır". Bütün bunlar oyuna 
sokulmadı, sadece değil. 

 
Bergamo'daki bölgesel acil durum ajansı müdürü Angelo Giupponi, 22 Şubat'ta Lombardio 
bölgesinin refah departmanına Giulio Gallera tarafından yönetilen ve hastanelerin acil olarak 
kurulması gerektiğini vurguladığı "bir e-posta gönderdiğini söyledi. sadece Covid-19 için 
yatarak tedavi gören hastalara, diğer hastalarla tanışmadan ve dolayısıyla virüsün 
hastanelerde yayılmasından kaçınmak için ayrılmıştır ”. The Wall Street Journal, Giupponi 
söyleyen yanıtı aldık etmek: "Üç gündür uyku yok, biz çöpünü okumak istemedim." 

 
Grevdeki fabrikalar 
İtalya'nın koronavirüs vakalarını kaydeden ilk bölgeleri arasında olmalarına rağmen, şehir ve 
Bergamo eyaleti, bunun yerine Lombardiya ve Veneto gibi diğer alanlarda düzenlenen 
toplam kapatma önlemlerini kabul etmedi. Hemen kırmızı alanlar ilan edilen Codogno ve Vo 
'Euganeo. 28 Şubat'ta Confindustria Bergamo , Bergamo şirketlerinin uluslararası ortaklarını 
güvence altına almak için "Bergamo çalışıyor / Bergamo durmuyor" adlı bir video kampanyası 
başlattı : yılda 650 milyon avrodan fazla cirosu olan yaklaşık 370 şirketin armatürü. 

 
Bulaşmanın merkez üslerinden Alzano Lombardo'da, 4 Mart'ta belediye başkanı Camillo 
Bertocchi, ölümlere rağmen düzinelerce olmasına rağmen bölgenin olası bir kapanışının 
ekonomik yansımaları hakkında endişeli ve zararların"hesaplanamaz" olurdu. Bergamo 
Belediye Başkanı Giorgio Gori şunları itiraf etti: “Anlamak çok uzun sürdü, biz de bir hata 
yaptık. Virüs hakkında endişeliydik, aynı zamanda şehirlerimizin, dükkanların, stüdyoların, 
barların, hayatın kendisinin diğer vatandaşlarımızdaki ekonomik faaliyetleri hakkında da 
endişeliydik. Ancak bu denge sağlanamadı. " Bununla birlikte, tüm yarımadanın kararname 
ile korunan bir alan ilan edildiği 23 Şubat ve 8 Mart arasında, pandemiden en çok etkilenen 
İtalyan bölgelerinde olağanüstü önlemler alınmadı: Bergamo ve Val Seriana'da fabrikalar ve 
bunların tüm faaliyetlerinin yanı sıra ticari faaliyetler. 

 
Her durumda, yerel fabrikaların yüzde 30'u bu hafta bile işlevsel kalacak 

 
Tarih profesörü Paolo Barcella, "Neden burada?" dergisi Il Mulino açıkladı : "Seriana Vadisi 
tren Albino, Nembro, Alzano, yetiştirme (formlar felaket kalbin kalp dair bir eksen) ile 
öğrenci ve binlerce işçi aşağı on durur hakkındadır. Birkaç gün öncesine kadar, küçük tren 
kesinlikle enfeksiyonun yayılmasına büyük katkıda bulundu. " Kalabalık ve karışık yerler olan 
şirketler ve fabrikalar, zorunlu olmayan mallar üretseler bile çalışmaya devam ettiler. Bu 
nedenle haftalarca süren protesto ve grevlerden sonra Lombardiya'daki Fiom-CGIL genel 
grev çağrısı yaptı 25 Mart'ta da, tüm zorunlu olmayan fabrikaların kapatılmasını zorunlu 
kılan, ancak her durumda birçok insanın gereksiz olduğu düşünülen çok sayıda hükümet 
kararına karşı protesto etmek. 



Kararname 25 Mart'ta yürürlüğe girecek . Bergamo Fiom-CGIL sekreteri Andrea Agazzi, 22 
Mart'ta Başbakan Conte tarafından imzalanan yeni düzenlemenin açıklandığını 
açıkladıvazgeçilmez faaliyetlerde bulunmayan şirketlere büyük yer veriyor: "Vali ile iletişim 
kurarak şirketlerin kendilerini gerekli ilan edebilmeleri bile mümkün". Agazzi, bölgedeki 
üretim faaliyetlerinin yarısının geçen haftaya kadar hala aktif olduğunu iddia ediyor, ancak 
çoğu fabrikada işçiler virüs bulaşma korkusuyla hastalandılar veya tatile çıktılar. Agazzi için, 
"bölgedeki fabrikaların yüzde 30'u her halükarda, hatta bu hafta işlevsel kalacak". İşyerindeki 
iklim korkutucudur: "İşçiler hastalık için bir kanal olmaktan, onu işyerinde daraltmaktan ve 
eve götürmekten ve aile üyelerine bulaşmaktan korkuyorlar". Şehirdeki hiç kimse enfekte 
olmuş insanları ve hatta virüsten ölen insanları tanımadıklarını söyleyemez. 

 
"Babamın ortağı, yeterli emiş sistemi bulunmayan bir kozmetik ürünleri şirketinde çalışıyor, 
birçok insanın virüs semptomlarına sahip olmasına rağmen yeri asla sterilize etmediler ve 
dahası maskeler çok daha fazla kullanıldı Kıtlıkları nedeniyle belirtilen süreler. Şimdi evde 
hasta, "diyor Bergamo'dan Caterina Corti. "Bazı arkadaşlar bana, şirketlerinin, umursamayan 
haftalar süren taleplerden sonra, mesafeleri garanti etmek için personeli birkaç vardiyaya 
böldüğünü, ancak bu noktada insanların çalışamayacakları için tedirgin olduklarını söyledi." . 

 
"Biz Bergamo hastalıklarla çevriliyiz. Kendim onunla anlaşan en az altı kişiyle temas 
halindeyim, bazıları hasta, ama Covid-19 olduğundan emin değilim. Telefondaki 
konuşmalarımızda, virüsü kasılan insanlarla geçtiğimiz tarihlere ve yollara takıntılıyız. Çok 
korkuyoruz, çoğu zaman yalnız, şaşırmış, öfkeli hissediyoruz "diyen Corti, kentte 
kendiliğinden bir dayanışma ve işbirliği ağının da aktive edildiğini vurgulayan Corti'yi sadece 
birkaç hafta önce akla gelemeyecek hale getirdiğini vurguluyor. "Bazı temel ihtiyaçlar, Maite 
derneği gibi gönüllü olarak dağıtım hizmetlerini etkinleştiren dernekler tarafından garanti 
edilmektedir". Sara Agostinelli bile arkadaşlarından ve derneklerinden sürekli yardım aldığını 
söylüyor: 

 
En kötü anlardan sonra Agostinelli, ona çok fazla öfke olduğunu söyledi: “Neden yetkililerden 
bu şizofrenik iletişim vardı? Bize salgının ortasından çıkabileceğimizi söylediler. Sonra yerel, 
bölgesel ve ulusal yetkililer arasında bir çatışma yaşandı. Medya, bir yandan nüfusun bir 
kısmını insanlıktan çıkarırken diğer yandan yarı gerçeği söyleyerek tehlikeyi azalttı. Sosyal 
ağlarda herkes 'her şey yoluna girecek' yazdı, karantina hakkında şakalar yaptı. 
"Lombardiya'da neler olduğu belli değildi". Herkes yas tutmuş, birçoğu hasta olduklarını bile 
bilmeden hastalanmıştı. 
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Adalet ve ilk doktor: 
8 Mart'ta, Padua Üniversitesi bulaşıcı hastalık bölümünden taburcu olduktan sonra PADUA 

DA/KUZEY iTALYA özel bir klinikte ölen ki orada covid için önemli sayıda (58 )ölüm oldu kişi 
için ailesi doktorların zamanında tedaviye başlayıp başlamadığı konusunda yargıya şikayette 
bulundu. İtalyan doktorlar diyor ki:''Bu haberi bekliyorduk, şimdi geldiği halde bizi çok 
kızdırıyor, sağlık ve yaşam açısından yaptığımız katkıyı düşünürsek...'' 



MALTA 

4000 testen sonra 150 pozitif Covid 19 vakasındayız. 

Solunum cihazlarında 3 kişi var,ölüm yok. Ancak biz hala bir artış olacak diye endişeyle 
bekliyoruz. Ama sistem neredeyse kilitleniyor. 

Temel olmayan tüm dükkanlar kapalıdır. Tüm okullar Haziran sonuna kadar kapalı. 

Tüm 65 yaş üzeri evde kalmak zorunda ve ihtiyaçları başkaları tarafından karşılanıyor. 
Online alışveriş her yerde geçerli, hükümet destekliyor; hatta ilaç ve malzemeleri için kapının 
arkasından veya online ödemek mümkün. 

sosyal mesafe tutmak için her şey düzenleniyor. Tüm hava trafiği kapalı, deniz yolculuğu 
sadece kargo için mevcut. Polise, ev karantinasında insanları arama yetkisi verildi. Açık 
havaya çıkanlara 3000 Euro para cezası var. Polis gruplar halinde insanları dağıtmak için 
yetkilendirildi. Yaşlılarla yaşayan diğerleri mesafeyi korumaya veya başka yerlerde 
yaşamaya teşvik etti. 

Hastanede doktorlar eve gitmekten kaçınıyor ve Hükümet destekli otel odalarında kalıyor. 

karantinada yaklaşık 90 doktor var 

Ancak GPs için KKD: haftada iki maske, mevcut olduğunda, Çin'de üretildi 
 
 

ÇİN 
 
 

Çin’in salgın önleme yaklaşımı 1) Enfeksiyonun kaynağının kontrol altına alınması 2) 
Bulaşma yollarının tamamen kesilmesi 3) Kırılgan nüfus gruplarının korunması olmak üzere 3 
temel noktaya dayalı. Çin salgınla mücadeledeki başarısını 8 maddede açıklamış. 1. Madde 
salgınla mücadelede birleşik ve etkin bir komuta yapısının kurgulanması. Tüm devlet 
kurumları ve tüm toplumun bir arada salgın önleme konusunda tek vücut hareket etmesi. 2. 
Bilime dayalı stratejilerin kanun ve kurallar bazında uygulamaya geçirilmesi. Adımlar önce 
salgının ortaya çıktığı Wuhan’da kontrol altına alınması, salgının komşu metropoller olan 
Tianjin ve Beijing’e sıçramasının önlenmesi, işçilerin Wuhan’dan Beijing’e belirli bir 
düzende geri dönüşlerinin sağlanması, salgının tüm ülkeye yayılmasının önlenmesi olarak 
belirlenmiş. Her konfirme edilen enfekte hasta tecrit ve tedaviye alınmış. Şüpheli her vaka test 
edilmiş ve her yakın temas eden kişi karantinaya alınmış. Toplu ulaşımda ateş ölçerlerle 
sağlık taramaları, havalandırmaların dezenfektasyonu ve toplumun tamamının 
bilgilendirilmesi sağlanmış. 3.Erken tespit / Erken raporlama / Erken İzolasyon ve Erken 
Tedavi ile hiç bir açık noktanın kalmaması hedeflenmiş. Prosedürler hızla yazılmış, hastaneler 
vakaları iki saat laboratuvarlar 12 saat içinde online olarak raporlamış, CDC salgın ve yakın 
temas araştırmalarını 24 saat içinde tamamlamış. 4. Kaynakların doğru yerlere tahsis edilmesi 
iyi koordine edilmiş. Hasta yatak kapasitesi stadyum, eğitim tesisleri vb. alanların hastaneye 
dönüştürülmesi ile 29 saat içinde artırılmış. Günlük test kapasitesi 35 bin kişiye çıkarılmış. 
İlave tesis dönüşümleri ile 4 bin toplamda 18 bin ilave yatak kapasitesi sağlanmış. 9000 
Yoğun bakım ünitesi hazırlanmış. 5. Diğer bölgelerden 340 medikal takım 40 bin sağlık 
çalışanı bölgeye destek vermek üzere gelmiş. Hastalar uzmanlar ve kaynakların daha iyi 



tedavi çıktıları için bir araya geldiği kümeler yaratılmış. Bu sayede tedavi oranı yükselirken 
ölüm oranı düşmüş. 6. Yüksek teknoloji uygulamaları: Big data ile nüfus hareketleri, yakın 
temas izleme, bulaşıcılık analizleri yapılmış. 7. Tüm toplum tam bir seferberlik ruhu içinde 
hareket etmiş. 8. Uluslararası toplumla tam bir bilgi alış verişi ve koordinasyonla güçlü destek 
alınmış 

 
 

SLOVAKYA 
 
 

Ülkede sıkı anti-epidemiyolojik önlemler aldı.Okullar 14 gün kapalı. Alışveriş merkezleri 
kapandı.Gıda-dükkanları ve eczaneler açıktır. Ayrıca büyük fabrikalar kapatılmıştır . 
Volkswagen kapalı. İnsanların dışarıda maskeler ile hareket etmeleri tavsiye ediliyor. 
Hastaneler uyku tasarrufu modunda çalışıyor. Çocuk doktorları ve GPs sadece akut hastaları 
kabul ediyor Şüpheli corona hastaları coronavirüs merkezlerine gönderiliyor. Doktorlar ve 
hemşireler için maskelerimiz yok.Birçok aile yaşlılar merkezleri için maske yapıyor. Corona 
hastalarının çoğu evde karantinada Tüm yurt dışından gelenlerin 14 gün karantinada 
kalması gerekiyor. 

ROMANYA 

Romanya'daki sorunumuz, bir kısmı endikasyona saygı göstermediği için evde izole edilen 
kişinin kendini izlemesindedir. Başka bir sorun ekipman sıkıntısıdır. 

İtalyan otorite kararından sonra, bugün Rumen yazar çevreleme önlemlerini güçlendirdi. 

Pazar günü, önleyici bir önlem olarak 31 Mart'a kadar 1.000 kişilik faaliyetlerin yasaklanması 
yönünde tedbir alınması onaylandı. Örneğin, futbol maçları seyirci olmadan oynanabilir. 
1.000 kişiden az olan faaliyetler için il halk sağlığı sözleşmesi ile onaylanmıştır. 31 Mart'a 
kadar bu önlemler yürürlüktedir. Bu önlemler kamu ve özel etkinliklerini 
hedeflemektedir.Doktorları destekleyen gönüllü durumlar dışında, tıp ve eczacılık öğrencileri 
için hastanelerde staj yapılmayacaktır. Aynı dönemde hasta yakınları hastane ziyareti 
yapamazlar. 

Kurslar, 1 veya daha fazla koronavirüs vakasının onaylandığı okullarda askıya alınır 

Romen halkının koronavirüsten etkilenen bölgelerde dolaşmaması ve bu bölgelerde 
bulunanların Romanya'ya gelmemesi önerisine devam edildi. 

Tecrit edilmiş olan ve yurt dışına gitmek için bilet satın alan kişilerin tecrit dışına çıkmasına 
izin verilmeyecektir. 

 
 

LİTVANYA 
 
 

LİTVANYA:COVID-19 enfeksiyonu şüphesi ve belirtisi varsa, Litvanya'da aile doktorlarını 
veya hastaneleri ziyaret etmemeleri için resmi bir tavsiye vardır. 



Sakinlerin acil durum numarası 112'yi aramaları gerekmektedir. Daha fazla yardım ve 
soruşturma ihtiyacı ortaya çıkarsa, hastaneye özel ulaşım organize edilecektir. 

 
 

Seyahat edenlerin 14 gün boyunca evde kalmaları önerilir. Eğer evden çalışacakları için 
örgütlenme imkânı yoksa, bu dönem için hastalık izni organize edilecektir. 

Ülkemizde halihazırda aşırı durum olduğunu duyurduk. 

Laboratuvar araştırmaları protokole göre yapılır, 

 

İRLANDA 
Sağlık Bakanlığı, vaka sayısı ve yaklaşımlardaki değişiklikler konusunda bizi günlük olarak 
güncelliyor 

Dü n İrlanda'da onaylanmış 74 yeni COVID-19 vakası vardı ve bu da toplamı 366'ya çıkardı. 
Her 5 vakadan 1'i sağlık çalışanıdır ve bu vakaların% 37'si seyahatle ilişkilidir 

Tüm okullar, kolejler ve kreşler Cuma gününden beri kapalıdır. 

İşletmelere uzaktan çalışma çağrısı yapıldı. 

Pazartesi gününden bu yana birçok bar ve restoran kapandı. 

Halk sağlığı, hijyen ve kendini mesafelendirme konusunda halka tekrar tekrar mesajlar 
atmıştır. Çoğu bunu yapıyor. 

Bugün 30.000 testin gelmesi bekleniyordu ve test merkezlerinde sürücü kuruluyor. 

Kendini tecrit etmeyi reddeden bireyler için mevzuat yürürlüğe girmektedir. 

Özellikle genel uygulamada KKM'lerin ve maskelerin genel bir eksikliği vardır. 
 
 

Hasta virüs olduğundan şüpheleniyorsa, derhal kendini izole etmeli ve hastaya bir test 
önerebilecek veya hastayı solunum değerlendirmesi için davet edebilecek doktorlarına telefon 
etmeleri istenir. 

 
 
 
 
 

AVUSTURYA 
Avusturya'da kamu hayatına kısıtlamalar 

Avusturya Federal Hükümeti, hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdi: 

16.03. 2020'den itibaren, Avusturya nüfusunun mümkünse evde kalması ve sadece 



kesinlikle gerekli (örneğin: gıda alışverişi, eczaneye gitmek veya gerçekten bir doktora 
gitmek, önemli tıbbi tedavi, hayvanların bakımı)durumunda çıkılması 

Güvenlik makamları tarafından yapılan kontrollerde, iyi nedenler güvenilir bir şekilde 
sağlanmalıdır. 

Doktorlar artık telefon anamnezinden sonra hastalarına hasta notu verme olanağına sahipler. 

doktorların kararı dahilinde hangi hastalar için telefonla hasta notları veripvermeyeceği 

Ancak, bunu yapmak için bir zorunluluk yoktur. Bu, 12 Mart Perşembe günü Bakanlık 
tarafından kabul edildi. Mevcut muafiyet, 

mevcut durumda hızlı bir çözüm sağlayacak ve iptal edilene kadar geçerlidir. 

Avusturya federal eyaletlerinde çok sayıda topluluk karantina altında. Tirol, 

Vorarlberg ve Salzburg özellikle etkilendi. Temel ihtiyaçları karşılamak, hizmet sunmak söz 
konusu olduğunda sadece muafiyetler var. 

Pazartesi, 16 Mart, temel hizmet arz etmeyen dükkanlar kapalı kalacaktır. Açık kalacaklar 

marketler, eczaneler, postaneler ve bankalar olacak. 17 Mart 2020 Salı Gününden itibaren 

restoranlar tamamen kapalı olacak. Gıda temini süpermarketler ve teslimat ile hizmet 
sağlanacaktır 

Pazartesi günü itibariyle, 16 Mart, tüm üniversitelerde öğretimuzaktan eğitime dönüştürülür 
veya tamamen durduruldu Sınavlar devam edecek 

bir sonrakiduyuruya kadar. Okullar ve anaokulları kapalı. Ebeveynleri acil mesleki faaliyetleri 
takip etmek zorunda ise 

ve başka hiçbir bakım bulunamaz ise kreş ve anaokulları onlara hizmete devam edecek . 

Avusturya Genel Tıp ve Aile Hekimliği Derneği'nden (OGAM) öneriler 

*Vulnerable/ savunmasız grupların ayrılması (eski, özellikle kronik hasta, multimorbid, 

immünosupresyon altındaki insanlar) hepsinin ve(!) bulaşıcı hastalıkları olan TÜM hastalar 

*Telefon hattı ve off-peak birsaatte "enfeksiyon danışma saati" kurulması yoluyla kayıt 

*telefonda yapılandırılmış bir anket : MFA triyaj sayfası 

*randevu sistemi olmayan uygulamalarda: enfeksiyon vakalarını telefonla sıralama 

ve hastaları spesifik “enfeksiyon danışma saatihattına yönlendirme” 

*alternatif olarak: muhtemelen ayrı kayıt ve bekleme alanları 



İSVEÇ (Derleyen:Dr.Yüksel Koçak ) 
 
 

İsveçte sağlık otoritesi diğer ülkelerdeki gibi sağlık bakanlığı değildir. Folkhälsomyndigheter 
FHM denilen bir kurumdur. Bu kurumun salgın hastalıklara ilgili epidemiyolog ları pandemi 
konusunda karar verirler ve hükümette onların kararlarını yerine getirirler. 

2019 yılında tüm dünya ülkeleri global bir pandemi ile ilgili planlar yapmışlardı. İsveç bu plan 
çerçevesinde tüm vatandaşlarına böyle bir durumda nasıl davranmaları ve kendilerini nasıl 
korumaları konusunda bilgilendirici kitapçıkları göndermişti. 

Gelelim corona pandemisine, 

1-öncelikle isveçin çinle çok sıkı ekonomik işbirliği var ve bundan dolayı uçuşları en son iptal 
eden Avrupa ülkesi oldu. 

2- şubat ayında isveçte bir tatil vardır adı spor tatili ve daha çokta kış sporları tatili denilebilir. 
Bu tatilde tüm isveçli aileler çocuklarıyla birlikte kar tatiline alplere giderler (kuzey İtalya). 
Orada vakalar tespit edilmeye başladığı halde FHM tatile gitmeyin önerisinde bulunmamıştır. 
Tüm isveç dünyaya dağılmış ve bir hafta sonra ülkelerine geri dönüşlerdir. 

3. Avrupada vaka sayıları artmaya başlayınca asm lere şu uyarılarda bulunulmuştur. Çin kore 
ve tayvan dan gelen hasta varsa ateş öksürük şik varsa dikkatli olun gibi... Bizler hasta 
Vietnam ya da taylanddan geliyorsa hiçbir önlem almadık. 

4. Bu arada okullar tatil edildi üniversiteler kapatıldı yada uzaktan eğitime başladı ama 
ilkokullar açık kalmaya devam etti. 

Olay daha da yayılınca FHM ikinci bir uyarı gönderdi. Bu martın ikinci haftası gibi oluyor. 
Hastalar asm lere başvurmadan önce telefonla randevu alacaklar eğer yurtdışı teması varsa 
ve ateş öksürük varsa hastanelere başvuracak lar. 

5. Bu arada ülkede ilk vakalar ortaya çıkmaya başlayınca önlemlerde artmaya başladı. 
Asmlere kimse randevu almadan başvuramayacak.kronik hasta ilaçları telefonla yazılacak. 
Ateş öksürük ve nefes darlığı olanlar sadece hastanelere başvuracak. 

Ülkede 49 kişiden fazla kişi aynı anda bulunmayacak. 

Martın ortasında Asmlere maske ve dezenfektan eksiklerini giderin talimatı geldi. Sonrasında 
vaka sayıları artıp ölümlerde artmaya başlayınca Asmlere corona düşünülen vakalar için ayrı 
bir poliklinik birimi kurulsun dendi. Bizde eski bir okul binasında corona düşünülen hastalar 
için birim kurduk burada tam korumalı dr ve hemşire hasta muayene ediyor. 

Asm çalışanları yada hastalara test yapılmıyor testler sadece büyük hastanelerde yapılıyor. 

6. Hastaneler ise corona için şunları yaptılar, öncelikle yoğun bakım yataklarını ve 
personelini tespit ettiler acil durumlar için ameliyathaneleri planladılar. Corona için ayrı bir 
servis oluşturdular. Ancak vaka sayısı ve ölümler artmaya başlayınca hastane girişlerine 
çadırdan corona triaj bölümü yapıldı. Düşünülen hastalar buraya başvursun diğer hastalarla 
temas etmesin diye. Kişi buraya başvuruyor test yapılıyor eğer corona ise mesafe ve 
karantina önerileri ile evine gönderiliyor. Eğer semptom varsa yine aynı şekilde evine 
gönderiliyor. Sadece solunum sıkıntısı varsa satürasyonu düşükse (90larda) o zaman corona 
servise ve daha da sıkışırsa yoğun bakıma alınıyor. 



Son dönemde entübasyon için hasta kriterleri oluşturuldu. Eğer hasta 80 yaş ve üzeri ise 
yada 60 yaşından üzeri ama çoklu hastalığı varsa entübasyon yapılmıyor. Yani ölüme 
terkediliyor. 

Tedavi protokolleri geliştirip onu uygulamaya başladılar. Plaquenil ve azitromisin satışı 
sadece corona lı hastalara sağlandı diğer insanların alması yasaklandı. 

Medya da haftalık olarak FHM bilgi toplantıları yaptı. Devlet epidemiyologu Anders Tegnell 
yapılması gerekenleri ve hastalığın seyri hakkında sürekli bilgi verdi. 

Birazda kişisel gözlemlerimi belirteyim 

1. isveçliler kurallara uyar ve okumayı severler. Herkes evine gelen 2019 pandemi kitapçığını 
okumuştur. Zaten sosyal mesafe onlar içindir kimse kişisel alanı ihmal etmez. 

2. Medyada sadece FHM görevlileri çoğunlukla Anders Tegnell çıkıyor verilen mesaj kafa 
karışıklığı asla yaratmıyor. Gazetelerde diğer bilim adamlar alınan kararları eleştirsede kimse 
yok kele paça yok ırk yok fitoterapi saçmalığı yapmıyor. 

3. Sağlık personel açığı net bir şekilde ortaya çıktı tüm emekli yoğun bakım hemşireleri ve 
tabii doktorlar göreve çağrıldı. 

4. Malzemeler bitti bazı ilaçlar bitti. 

5. İsveç sosyal bir devlet ama sağlıkta özelleştirme furyasına ayak uydurmuş bir ülke. 
Asmlerin bile çoğu özel. Ülkede 1993 de 4500 yoğun bakım yatağı varken şu anda bu 650 ve 
böyle bir pandemi var. Türkiyenin yarısı oranda!! 

6. İsveçi aldığı tek karantina tedbiri 49 kişi yasağı ve okulların kapatılması oldu kafeler, 
sinemalar heryer açık. Ama insanlar dikkat ederek dahi olsa buralara gitmeye devam 
ediyorlar. 

7. Ölü sayısı 2000 vaka, sayısı 12000 civarında artmaya devam ediyor. Çevre ülkelere göre 
en yüksek ölüm oranı isveçte. 

8. Sokağa çıkma yasağı anayasal olarak konulamıyor. İsveçte düşünceni yayma ve basın 
özgürlüğü ve seyahat özgürlüğü asla engellenemez. Bana göre biz çok sağlıklı toplumuz bize 
birşey olmaz gibi düşünüyorlar. Ölüm olursa zaten hayatın bir parçası gibi... 

9. Sağlık sistemlerinin defoları ortaya, çıktı. Pandemi sonrası bunlar için mutlaka tedbir alırlar. 
Aslında batı dünyası sağlığı benim gibi nitelikli göçmenlere emanet etmiş. İsveçte doktorların 
1/3 ü yabancı isveç vatandaşı değil. Sağlık pahalı ve bunu en ucuz, nasıl çözeriz anlayışı 
hakim. 

Son söz 

Biraz dağınık oldu biliyorum bende coronayım.. Öncelikle Türkiye deki tüm sağlıkçıları tebrik 
etmek isterim mükemmeller bu mücadelede vefat eden arkadaşlarımıza da Allah tan rahmet 
diliyorum. Atatürk'ün beni niçin Türk hekimlerine emanet edin dediğini insan çok daha iyi 
anlıyor. 



İSPANYA(Derleyen Şehnaz Nur Hatipoğlu) 

İSPANYA’DA SON DURUM 

12.04.2020 
 
 

İspanya’da pazartesi, yani 13.04.2020 tarihinde üretim ve inşaat sektöründe 
çalışanların iş başı yapması planlanırken; 

- 

619 yeni CO-VİT 19 nedeniyle ex vakası yayınlandı. 

- 

İspanya Sağlık Bakanlığı yeni ölümlerle birlikte toplam ölüm sayısının 

16,972ye ulaştığını bildirdi. 

- 

619 sayısı cumartesi belirtilen 510dan daha fazla olmasına rağmen, bir hafta 

önceki 950 sayısından daha az. 

- 

Pazar günü itibarı ile yeni CO-VİT 19 tanısı konan vaka sayısı 5000, toplam 

vaka sayısı ise 166,019 ve kesin tanılı bu hastalardan 62,391 kişi iyileşti. 

- 

Bulaş oranı azalmaya başlamasına rağmen, sağlık profesyonelleri hala 

yüksek risk altında. 

- 

Bu güne kadar 26 sağlık çalışanı yeni CO-VİT 19 tanısı ile vefat etti. 

- 

Cumartesi yapılan testlerden 25.000 test pozitif saptandı. 
 

Pazartesi iş başı yapacaklar dışında kalanlar gene evde karantinada kalacaklar, 
çok zorunlu olmadıkça evden çıkmayacaklar. 



 

Türkiye’de başta aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olmak üzere sahadaki 
bütün sağlık mensuplarının karşılaştığı zorluklar 

 
 
 

Aile Hekimliği idari ve işleyiş 
 
 

Aslında bu başlığa bir aile hekimi meslektaşımızın yaptığı tespitler ile başlarsak cevabı kendi 
içinde olan soruları daha iyi anlayabiliriz. İlgili yazı şu şekildedir; 

 
 

COVİD-19 pandemisi ile ilgili ülkemizdeki sürecin yönetimde kliniğimde karşılaştığım 
sıkıntılar ile ilintili olarak aşağıda belirttiğim maddeleri görüşünüz ve önerilerinize arz 
ederim. 

 
 

1. Kronik hastalık ve ilaç raporu olan hastaların ilaç ve malzemelerini yazdırarak alma 
mecburiyeti ile raporu bitenlerin yenileme durumları riskli grubu oluşturan bu grubun sağlık 
kuruluşlarına giderek daha fazla riske edilmemeleri yanısıra iş yükünü artırmamaları 
açısından uygun görülen bir süre için ertelenebilir. 

 
 

2. Aile Sağlığı Merkezlerine başvurular uygun görülen bir süre için 2. basamak gibi sadece 
MHRS üzerinden yapılarak bekleme süreleri kısaltılarak kalabalıklar önlenebilir. 

 
 

3. Sağlam çocuklara uygulanan çocuk ve okul izlemleri uygun görülen bir süre için 
durdurulabilir. 

 
 

4. Aile Hekimleri ve yardımcı personel yapılan hizmetiçi eğitimler video görseller olarak 
sistem üzerinden atılarak kalabalık toplantılar ertelenebilir. 

 
 

5. Yurtdışı teması öyküsü olan yüksek ateş,öksürük,solunum sıkıntısı olan hastaların bizzat 
başvurusu yerine telefon ile Aile Hekimini veya özel bir hattı araması ve diğer ülkelerde 
olduğu gibi telefonda triyaj yapılması sonrasında 112 veya özel donamımlı ambulans ve özel 
donanımlı sağlık personeli tarafından doğrudan referans sağlık merkezine ulaştırılması 
bulaşların azalması ve işlevselliğin artırılması konularında yardımcı olabilir. 



6. Yurtdışından giriş yapan vatandaşlarımızın pasaport kontrol noktasında 14 gün idari izinli 
sayılmaları için gerekli düzenlemelerin ve bilgilendirmelerin yapılması yine bulaşları 
azaltabilir. 

 
 

7. İtalya örneğinde olduğu gibi salgın durumunda tüm emekli sağlık personelinin sahada 
çalışmaya daveti/yönlendirilebilmesi durumu oluşabileceğinden buna yönelik bir güncelleme 
ve bilgilendirme ön hazırlığı yapılabilir. 

 
 

8. Toplumsal işleyişin sonucunda günlük kullandığımız 3 katlı cerrahi maskelere dahi 
ulaşamamaktayız.İl sağlık müdürlüğü aracılığı ile tüm isteyen sağlık personeline gereğinde 
makul ücretli olmak üzere günlük kullandığımız bu malzemeler ulaşmamız için bir portal 
oluşturulabilir. 

 
 

9. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin üzerinden 4 gün geçtiği halde olası temas 
durumlarında kullanmamız gereken donamımlar elimize ulaşmamıştır. 

 
 
 

Okuduğunuz yazı reel olarak bir pandemi içerisindeki bilinmezlikler içerisinde çözümü içinde 
olan sorular barındırmaktadır. Bu ve daha nice soru pandemi sürecinde bütün sağlık 
çalışanları tarafından sorulmuş ve sorulmaya devam edilmektedir. 

Pandemi yönetim sürecinde belki de en önemli olan hususlardan biri pandeminin seyrinden 
önde gitmek, hadiseler oluşmadan karar almak, sahadan sayfalarca acaba yazısı gelmeden 
akıllardaki soru işaretlerini gidermek olsa gerek. Bu anlamda Türkiye’de canla başla çalışan 
birinci basamak sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan biri merkezden veri 
akışının ebys(elektronik bilgi yönetim sistemi) gecikmeli olması ve yeterli kapsayıcılıkta 
olmaması sebebiyle sahada bazı sorunlar oluşması ve bu sorunların neticesinde tekrardan 
değerlendirme yazıları gelmesi denebilir. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş 
üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın kronik hastalıkları dışından günlük idame için 
gereken sağlık desteği ve ilaçlarının yazılması,tedarik edilmesi başlangıçta büyük bir sorun 
oluşturmuştur. Sağlık çalışanları bir yandan genelgelerden haberi olmayan vatandaşa bilgi 
vermeye çalışırken bir yandan da sokağa çıkma yasağı olan kişiye ilaç yazarsam bu benim 
için problem eder mi kaygısıyla bir çıkmazda görevlerini yürümüşledir. Nihayetinde sorunlar 
çözülmüştür fakat bu gecikmeli çözümler sahada vatandaş ile sağlık sunucuları arasında 
anlaşmazlıklara sebep olmuştur. 



Kişisel Koruyucu Donanımlar 
 
 

Sürekli eksikliği hissedilen ve sonradan tamamlanan kişisel koruyucu donanımlar belki 
sahadaki en büyük sorunlardan biri idi. Yer yer olmaya da devam ediyor. Sağlık tesislerinin 
elindeki kişisel koruyucu donanım ile ilgili net bir istatistik olmadığı için genelleme 
yapılamıyor fakat her kuruluşun bu anlamda farklı sorunları mevcut. 

Tabi burada önemli bir hususta kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve süreleri. Kısaca 
bunda bahsedersek: 

 
 

Acil durumlarda tek kullanımlık maskelerin tekrarlanan kullanımı 

(COVİD-19) – pratik talimatlar 

 
Aşağıdaki görüş, en yüksek koruma seviyesine sahip tek kullanımlık maskelerle ilgilidir 
(FFP2/FFP3).) 

Maksimum derecede anti-toz korumasına (FFP2 / FFP3) sahip Maskeler, tozlu koşullar 
altında çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

yüksek düzeyde koruma sağlarlar. Çoğu üretici, en az 8 saat çalışma için yeterli koruma 
sağlar veya 

filtreler normal olarak nefes almaya devam ettiği sürece (yani filtreler partiküllerle doyana 
kadar). 

koşullar genellikle parçacık yükünün / patojenlerin çok daha düşük olduğu bir ortamda 
gerçekleştirilir, bu nedenle mantıklı olur 

maske kullanımı tozlu koşullar altında aynı veya daha iyi olması bekleniyor. 

Acil durumlarda (pandemik,..) sadece sınırlı sayıda güvenlik önleminin mevcut olması 
olasılığı yüksektir 

bu nedenle, yeniden kullanım potansiyellerini değerlendirmek mantıklıdır. 

N95 filtrasyon tesisleri solunum cihazlarının uzun süreli kullanımı ve sınırlı yeniden 
kullanımı için önerilen kılavuz 

Sağlık Ayarları (1). 
 
 

Bunları yeniden kullanmak için tek kullanımlık maskelerin uygun yönetimi sağlanmalıdır. 

zaten kullanılan Maskeler: 

1. Kullanım sırasında maskelerin ellerinizle mümkün olduğunca dokunmasını sınırlayın. Yüz 
maskesi kirlenmesinin maksimum kaynağı budur. 



2. Daha fazla kirlenmeyi önlemek için maskeyi temiz veya en azından dezenfekte edilmiş 
eldivenlerle çıkarın. 

Kayıt talimatları standarttır - örneğin aşınma ve kaldırma için ECDC Kılavuzu kişisel 

şüpheli veya onaylanmış hastaların bakımı için sağlık ortamlarında koruma ekipmanı 

COVİD-19 (2). 

3. Minimum kayıt koşullarına sahip bir maskenin kullanılması mümkün olduğunca uzun süre 
gerekli olacaktır. Maskeyi yalnızca kesinlikle gerekli durumlarda çıkarın 

4. Ağır kirlenmiş Maskeler veya yırtık Maskeler yeniden kullanım için uygun değildir. 
 
 

Tek kullanımlık maskelerin depolanması ve yeniden kullanılması: 

1. Kullanımdan sonra maskeyi bir kağıt torbaya katlayın ve saklayın. Adı ve soyadı 

ve depolama tarihi. Maskelerin sadece kullanan kişi tarafından tekrar kullanılması önerilir 
 
 

2. En az 5 gün boyunca oda koşullarında bir kağıt torbada saklanan bir maske tekrar 
kullanmak için uygun olacaktır. Literatürden, SARS-CoV-2 virüsünün karşılaştırılabilir 
yüzeylerden koruyucu maskelerde 5 güne kadar aktif kalabileceği tahmin edilmektedir. 

3. Maskeyi yeniden takmadan önce, maskenin yeterli bir durumda olup olmadığını kontrol 
edin ( 

görünür kesikler, elastik bantlar sağlam...) 

4. Maske taktıktan sonra, en önemli şey uygun sızdırmazlığı kontrol etmektir. Sızdırmazlığı 
bozulan 

Maskeler, yetersiz filtre işleminden çok daha yüksek bir risk faktörüdür (6). 

5. Maske, uygun sızdırmazlık ile en az 20x kullanılabilir. minimum beklenen sayı 

uygun sızdırmazlık ile tekrar kullanım 5x (7) koruma sağlamaz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acil durumlarda tek kullanımlık maskelerin tekrarlanan kullanımı 

(COVİD-19) – pratik talimatlar 
 
 

Aşağıdaki görüş, en yüksek koruma seviyesine sahip tek kullanımlık maskelerle ilgilidir (FFP2/FFP3).) 

Maksimum derecede anti-toz korumasına (FFP2 / FFP3) sahip Maskeler, tozlu koşullar altında 
çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

yüksek düzeyde koruma sağlarlar. Çoğu üretici, en az 8 saat çalışma için yeterli koruma sağlar veya 

filtreler normal olarak nefes almaya devam ettiği sürece (yani filtreler partiküllerle doyana kadar). 

koşullar genellikle parçacık yükünün / patojenlerin çok daha düşük olduğu bir ortamda 
gerçekleştirilir, bu nedenle mantıklı olur 

maske kullanımı tozlu koşullar altında aynı veya daha iyi olması bekleniyor. 

Acil durumlarda (pandemik,..) sadece sınırlı sayıda güvenlik önleminin mevcut olması olasılığı 
yüksektir 

bu nedenle, yeniden kullanım potansiyellerini değerlendirmek mantıklıdır. 

N95 filtrasyon tesisleri solunum cihazlarının uzun süreli kullanımı ve sınırlı yeniden kullanımı için 
önerilen kılavuz 

Sağlık Ayarları (1). 
 
 

Bunları yeniden kullanmak için tek kullanımlık maskelerin uygun yönetimi sağlanmalıdır. 

zaten kullanılan Maskeler: 

1. Kullanım sırasında maskelerin ellerinizle mümkün olduğunca dokunmasını sınırlayın. Yüz maskesi 
kirlenmesinin maksimum kaynağı budur. 

2. Daha fazla kirlenmeyi önlemek için maskeyi temiz veya en azından dezenfekte edilmiş eldivenlerle 
çıkarın. 

Kayıt talimatları standarttır - örneğin aşınma ve kaldırma için ECDC Kılavuzu kişisel 

şüpheli veya onaylanmış hastaların bakımı için sağlık ortamlarında koruma ekipmanı 

COVİD-19 (2). 



3. Minimum kayıt koşullarına sahip bir maskenin kullanılması mümkün olduğunca uzun süre gerekli 
olacaktır. Maskeyi yalnızca kesinlikle gerekli durumlarda çıkarın 

4. Ağır kirlenmiş Maskeler veya yırtık Maskeler yeniden kullanım için uygun değildir. 
 
 

Tek kullanımlık maskelerin depolanması ve yeniden kullanılması: 

1. Kullanımdan sonra maskeyi bir kağıt torbaya katlayın ve saklayın. Adı ve soyadı 

ve depolama tarihi. Maskelerin sadece kullanan kişi tarafından tekrar kullanılması önerilir 
 
 

2. En az 5 gün boyunca oda koşullarında bir kağıt torbada saklanan bir maske tekrar kullanmak için 
uygun olacaktır. Literatürden, SARS-CoV-2 virüsünün karşılaştırılabilir yüzeylerden koruyucu 
maskelerde 5 güne kadar aktif kalabileceği tahmin edilmektedir. 

3. Maskeyi yeniden takmadan önce, maskenin yeterli bir durumda olup olmadığını kontrol edin ( 

görünür kesikler, elastik bantlar sağlam...) 

4. Maske taktıktan sonra, en önemli şey uygun sızdırmazlığı kontrol etmektir. Sızdırmazlığı bozulan 

Maskeler, yetersiz filtre işleminden çok daha yüksek bir risk faktörüdür (6). 

5. Maske, uygun sızdırmazlık ile en az 20x kullanılabilir. minimum beklenen sayı 

uygun sızdırmazlık ile tekrar kullanım 5x (7) koruma sağlamaz. 
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KİŞİŞEL KORUYUCU DONANIMLAR 

28.03.20202 

‘’ WHO'nun tavsiyesi, cerrahi maskelerin AH / toplum bakımı için yeterli olması ve FFP2 maskelerin 
sadece muhtemelen nebülizör dışında gp'de bulunmayan aerosol prosedürleri için gerekli olması 

 
 

İTALYA- 

Kullanılacak maskenin türü üzerine tartışma İtalya'da dört haftadır yaşanıyor. 

Kıtamızda konuyla ilgili en yüksek otorite olan ECDC, 28 Şubat tarihli bir notta ffp2 veya daha fazlasını 
doktorlar için standart olarak belirtti. 

Bu makalelerin uluslararası pazarda bulunması çok zor olduğundan, İtalyan yöneticiler akıllıca bir 
süredir WHOnun eski göstergesini düşündüler. Önerilen standart Avrupai değildir ve dünyanın 
güneyindeki ülkeler için sürdürülebilir olacak şekilde yaratılmıştır, burada 5 dolarlık bir FFp2 maskesi 
önermek işe yaramaz bir gösterge olurdu ve cerrahi maske kabul edilebilir bir uzlaşmadır. 



İtalyan makamları yeterli KKD bulmadığımızı söylemiş olsaydı, şimdilik bu kabul edilebilir olabilirdi. 
Bununla birlikte, açıkça yanlış bir bilimsel motivasyonla dayatma, bence yanlış ideolojinin suçuna 
giren çok ciddi bir şeydi. 

Daha önce yazdığım gibi, FFp2, aynı zamanda FFp3, mükemmel koruma sağlar, ancak enfeksiyondan 
kaçınmanın mutlak kesinliği değildir. 

Bu haftaların deneyimi, tehlikeli olanın kolayca tanımlanabilir ciddi hastalar olmadığını, ancak her gün 
karşılaşılan semptomatik veya asemptomatik semptomları olduğunu öğretir. Operasyonel ve 
nispeten güvenli olmak istiyorsa, GP FFp2 standardının altına giremez. 

 
 
 
 
 

İNGİLTERE 

Aile Hekimleri,burada hala yetersiz KKDa sahip olduklarını ve uygun malzemelerin üretimini denemek 
ve etkilemek için İtalya'nın deneyimini kullandıklarını hissediyor. 

Başbakan ve sağlık Sekreteri artık her ikisi de covid19 olumludur, bu da basın toplantılarından 
görüldüğü gibi kesinlikle "sosyal-mesafede" olmadıkları için sürpriz değildir. 

Genç doktorlar "top yemi" gibi hissettiklerinden şikayet ettiler ve ilk GP yeni öldü. Daha fazla tıbbi 
ölüm olmasını bekliyoruz. 

 
 
 
 

İSVEÇ- 

İsveç'te koruma ekipmanının düşürülmesinden çok endişe duyuyoruz. Sadece kısa kollu önlük, ağız 
koruyucusu IIR ve vizör veya gözlük kullanacağız. Solunum koruma PPF2/3'ü sadece aerosol 
oluşturma prosedürlerinde kullanmalıyız. Sağlık hijyenistimiz, yeni rutinleri, covid-19'un havadan 
değil, damla ve temas enfeksiyonu olduğu değişen bir bilgi durumuyla açıklıyor. İtalya, İspanya'da 
olup bitenleri takip ediyoruz, birçok doktor endişe ve şefkatle enfekte oluyor. Pratisyen hekimlerimiz 
korkuyor, birçoğu yeni rutinlerin yanlış olduğunu düşünüyor, koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle 
kuralların değiştirildiğinden şüpheleniyor 

 
 

Koruyucu ekipman-bakım odasında Giyinme 

Aşağıdaki sırayla ÇIKARILIR: 

1. eldiven, plastik önlük 

2. elleri ve önkolları dezenfekte edin 

3. Visor / gözlük-yüzey dezenfektanı ile silin ve yeniden kullanın 

4. elleri ve önkolları dezenfekte edin 

5. ağız koruması / solunum koruması 



6. elleri ve önkolları dezenfekte edin. 
 
 

Poliklinikte solunum yolu enfeksiyonu yönetimi: 

Hasta 

* Hastadan diğer kişilerden iki (2) metre uzakta kalmasını isteyin. 

* Mümkünse, öksürme ve hapşırma durumu için başını çevirmesini hastadan isteyin. 

*Gerekirse hastayı iyi el hijyeni için davet edin veya yardımcı olun. 

*Hasta, sağlık profesyonelleri tarafından kağıtta öksürmesi için talimat verilir. 

kusmuk veya plastik torba içinde toplanır. Taşıma sırasında, koruma 

talimatına uymakta güçlük çekecek hastara oral koruma sağlık personeli tarafından takılabilir. 
 
 

Personel 

Temel hijyen uygulamaları, hastayla tüm temasta tutarlı bir şekilde uygulanır: 

* kısa kollu Tulum. 

* takı, oje, makyaj yok 

*saç toplu 

*hasta ile temas etmeden önce ve sonra ellerin ve önkolların dezenfeksiyonu 

*örnekleme sırasında vücut sıvıları ile temas riski için eldivenleri 
*personelin şüpheli veya doğrulanmış covid-19 hasta ile çalıştıktan sonra iş elbiselerini değiştirmesi 
gerekmez 

*şuspected şüpheli veya doğrulanmış covid-19 olan bir hastaya bakan personel diğer hastalar. ile de 
ilgilenebilir 

• Mümkünse, hastanın etrafındaki personel sayısını en aza indirin 
 
 

KKD 

-Hastadan iki (2) metre uzaktan çalışanlar için: 
*Ağızlıklar, siperlikler ve önlükler vücut sıvılarının sıçraması ve sıçraması riskini uzun mesafelerde 
fayda sağlamaz, örneğin. yemek tepsisi ile girerken, bir mesafeden hastayla konuşmak ya da 
odasında başka şeyler yapmak 

-Hastaya iki (2) metre uzaklık içinde çalışanlar için: 

* hemşirelik / muayene için kolsuz veya uzun kollu plastik önlük 

vücut sıvılarının kirlenme riskine karşın. 



sıçrama koruması-göz, burun ve ağızdan damlalara karşı koruma: 

*tüm yüzü kaplayan vizör veya gözlük / yarı vizör siperliği 

*sıvı itici maske sınıfı IIR 

*sorunlu bakım durumlarında kovucu oral koruma IIR / mobil 

hasta veya hastanın siperliğin altında öksürebileceği bir çalışma açısından 
 
 

*Visor / gözlük her kullanımdan sonra yüzey dezenfektan ile silinir 

* Ağız koruyucuları her hasta temasından sonra değiştirilir. 
 
 

Solunum koruma ffp3 / ffp2 vizör veya gözlük ile birlikte 

- sadece aerosol oluşturan önlemler için kullanılır: 

endotrakeal entübasyon ve ekstübasyon, trakeostomi bakımı, non-invaziv ventilasyon (BiPAP 

ve CPAP tedavisi), optiflow, bronkoskopi, CPR, entübasyon öncesi el ventilasyonu, 

enh bakımında önlemler (örneğin sinüs lavajı, bol burun kanaması), dişte bazı önlemler 

özel bakımlar 

 

Koruyucu ekipman-bakım odasında Giyinme 

Aşağıdaki sırayla çıkarılır: 

1. eldiven, plastik önlük 

2. elleri ve önkolları dezenfekte edin 

3. Visor / gözlük-yüzey dezenfektanı ile silin ve yeniden kullanın 

4. elleri ve önkolları dezenfekte edin 

5. ağız koruması / solunum koruması 

6. elleri ve önkolları dezenfekte edin. 
 
 

Temizleme 

Tek kullanımlık malzemeler kullanılmalıdır. 

Yüzey dezenfektanları ile nokta dezenfeksiyonu, aşağıdaki durumlarda sürekli yapılmalıdır 

*vücut sıvısı dökülmesi. 

*Tedavi odasındaki temas yüzeyleri yüzey dezenfektanı ile silinir. 

*vücut sıvılarının sızması durumunda oda Virkon ile temizlenir. 



*Odadan çıkarılan tıbbi cihazlar yüzey dezenfektanları ile silinmelidir 

*Tuvaletler düzenli olarak temizlenmelidir - kulplar, musluklar, gömme düğmeler 

Sağlık Sistemlerinin COVID-19'a Yanıtının Güçlendirilmesi 

COVID-19'a sağlık sisteminin yanıtının güçlendirilmesi: Politika Özeti 

DSÖ iletim senaryolarına göre DSÖ Avrupa bölgesi için eylem noktaları 

Teknik rehberlik # 1: Temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve sağlık iş gücünü seferber etmek 

Uyum Planlaması Planlama Destek Aracı 

Sağlık İşgücü Tahmincisi (SİGT) 

Temel Malzeme Tahmin Aracı (TMTA) 

COVID-19'a sağlık sisteminin yanıtının güçlendirilmesi: Politika Özeti 

Bu belge, COVID salgını sırasında sağlık sisteminin hızlı bir şekilde yeniden organize edilmesinden 
sorumlu karar vericiler ve politika yapıcılar içindir. Politika özeti DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki COVID-19'a 
sağlık sistemi yanıtını güçlendirmek, iletim zincirlerini kırmak ve temel hizmetleri sürdürürken 
vakaları teşhis etmek ve tedavi etmek için 16 öneri özetlemektedir. 16 tavsiye, COVID-19'un 
özelliklerini, sağlık sistemi organizasyonu ve finansmanında mevcut kanıt ve deneyim bilgili 
uygulamaların yanı sıra Bölge içinde ve küresel olarak COVID-19'a yanıtta ortaya çıkan yeni 
uygulamaları yansıtmaktadır. Bu eylem alanları ekteki teknik kılavuzlarda daha derinlemesine 
incelenmiştir. Tüm bunlar, salgın sırasında ortaya çıktıklarından, Üye Devletlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda sürekli olarak güncellenecektir. 

 
 

DSÖ iletim senaryolarına göre DSÖ Avrupa bölgesi için eylem noktaları 

Bu belge, COVID salgını sırasında sağlık sisteminin hızlı bir şekilde yeniden organize edilmesinden 
sorumlu karar vericiler ve politika yapıcılar içindir. Bu dokümanda sunulan tablo, “COVID-19'a sağlık 
sisteminin yanıtının güçlendirilmesi: DSÖ Avrupa Bölgesi için Öneriler” Politika Özetine eşlik etmeyi 
amaçlamaktadır. Tabloda, Üye Devletler COVID-19 salgınının topluluk iletim aşamasına geçtikçe, 
politika özetinde açıklanan 16 tavsiyedeki eylem alanlarının sıklıkta ve odakta nasıl değişmesi 
gerektiği gösterilmektedir. 

 
 

Teknik rehberlik # 1: Temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve sağlık iş gücünü seferber etmek 

Bu belge, COVID salgını sırasında sağlık hizmetlerinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesinden 
sorumlu karar vericiler, politika yapıcılar ve ulusal veya bölgesel sağlık yetkilileri içindir. Kılavuzun 
odak noktası, COVID-19 yanıtını yönetirken, temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sürdürürken, sağlık 
işgücünün gerekli bakımı sağlamak için harekete geçirilmesini ve sağlanmasını sağlamak için gereken 
destekleri ve önlemleri içerir. 

Uyum Planlaması Planlama Destek Aracı 

Adaptt Dalgalanma Planlama Destek Aracı, politika yapıcılar ve kıdemli planlamacılar için tasarlanmış 
Excel tabanlı bir grafik aracıdır. Üye Devletlerin aşağıdakiler gibi dalgalanma planlama bilgilerine 
odaklanmalarını sağlar: 



gerekli yatak sayısı - toplam, orta, şiddetli ve kritik (hızlı müdahale ekipleri ve ekstrakorporeal 
membran oksijenasyonu dahil); 

tahmini yatak sıkıntısı tarihleri; ve 

ihtiyaç duyulan ayrıntılı insan kaynakları. 

Araç, Üye Devletlerdeki kullanıcıların epidemiyolojik veriler girmesine, azaltma senaryolarını (gömülü 
standart enfeksiyon oranı V3 verilerini kullanırken) değiştirmesine ve aracı saldırı oranlarını hesaba 
katmak üzere uyarlamasına olanak tanıyan esnektir. Araç, hastane faaliyetleri ve uygulamalarının, 
hastane kapasitesinin ve sağlık kapasitesi için insan kaynaklarının girdisini destekler. 

 
 

Adaptt ve SİGT araçları COVID-19 TMTA'yi tamamlar. Tüm araçlar aynı temel klinik saldırı hızı 
aralıklarını kullanır ve ILO ISCO kodlarını kullanarak sağlık iş gücünü sınıflandırır, ancak birincil 
odakları nedeniyle çıktıları kasıtlı olarak farklıdır. 

 
 

Sağlık İşgücü Tahmincisi (SİGT) 

Sağlık İş Gücü Tahmincisi (SİGT), Üye Devletlerin günlük olarak hafif, orta, şiddetli ve kritik hastaların 
hedef sayısına göre her bir sağlık çalışanı tipinin gerekli sayısını tahmin etmek için kolayca 
kullanabileceği Excel tabanlı bir araçtır. 

Ayrıca, birden fazla tesiste hafif, orta, şiddetli ve kritik hastaların veriminin bir analizini sağlar ve her 
sağlık çalışanı türü için işgücü boşluklarını vurgular. 

SİGT ve Adaptt araçları COVID-19 TMTA'yi tamamlar. Tüm araçlar aynı temel klinik saldırı hızı 
aralıklarını kullanır ve ILO ISCO kodlarını kullanarak sağlık iş gücünü sınıflandırır, ancak birincil 
odakları nedeniyle çıktıları kasıtlı olarak farklıdır. 

 
 

Temel Malzeme Tahmin Aracı (TMTA) 

Temel Malzeme Tahmin Aracı (TMTA), Üye Devletlerin temel malzemeleri yönetmesine yardımcı 
olmak için Excel tabanlı bir araçtır. Aşağıdakilerin ayrıntılı miktarları dahil olmak üzere spesifik, 
odaklanmış çıktılar sağlar: 

ekipman (kişisel koruyucu ekipman, teşhis, biyomedikal ekipman, ilaçlar ve sarf malzemeleri); 

yataklar (toplam, ciddi ve kritik); ve 

Testler (hafif, şüpheli, ciddi ve kritik vakalar için). 

Araç ayrıca toplu sağlık çalışanları da dahil olmak üzere COVID-19 vakaları ve sağlık işgücü 
gereksinimleri hakkında toplu çıktılar sağlar. 

COVID-19 ESFT aracı Sağlık İş Gücü araçlarına (Adaptt ve İş Gücü Tahmincisi) ücretsizdir. Her iki araç 
da aynı temel klinik saldırı hızı aralıklarını kullanır ve ILO ISCO kodlarını kullanarak sağlık iş gücünü 
sınıflandırır, ancak birincil odakları nedeniyle çıktıları kasıtlı olarak farklıdır. 
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Mart ayının başında, Milano yakınlarındaki Busto Arsizio'dan bir GP olan Roberto Stella, İtalya'daki 
covid-19'dan ölen ilk doktor oldu. Sadece günler önce, GP'lere sunulan kişisel koruyucu ekipmanların 
(KKD) yetersiz olduğu konusunda uyardığı bir Bölgesel Sağlık Kurulu toplantısına katılmıştı. Birçok 
insanın virüsü dökerken 48 saat boyunca asemptomatik olduğunu ileri sürerek, hastalara 
başvurduklarında hasta-19 pozitif olup olmayacağını söylemek imkansız olduğunu savunarak 
hastalarla temas eden tüm GP'lere yeterli koruma sağlanmasını istemiştir. 

 
 

Onun ölümünü hemen en sert hit Lombardiya bölgesindeki diğer üç GP'den aldı ve bu ölümleri 10 
Mart'ta bir İtalyan doktor arkadaşım Giuseppe Rivolta'nın bir e-postasında öğrendim. Rivolta, 
meslektaşı ve arkadaşı Roberto Stella ile Bölgesel Sağlık Kurulu toplantısındaydı. Rivolta, e-postada 
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) FFP2 veya daha yüksek KKD'nin doktorlar için 
standart olması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, ECDC tavsiyelerine uymak yerine, İtalyan 
hükümeti Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan daha eski bir direktife yönelmiş 
görünmektedir. Bu DSÖ direktifi Avrupa göz önünde bulundurularak yazılmadı, pahalı bir FFP2 
maskesi önermenin pratik olmayacağı ve cerrahi maskenin kabul edilebilir bir alternatif olduğu 
ülkeler için sürdürülebilir bir çözüm sunmak için geliştirildi. 

 
 

İtalyan doktorlar, eğer hükümet yeterli KKD elde edemediklerini söylemiş olsaydı, sağlık personelinin 
mevcut olanlarla ilgilenmek zorunda kalacağını, tıbbi personelin pozisyonu kabul edeceğini ve yeni 
başlayacağını belirtti. Bunun özellikle üzücü buldukları doğru koruma olduğu ısrarıydı. 

 
 

İngiltere'de BMA, KKD meselesini hükümetin ve medyanın bildirisine getirme konusunda vokal ve 
ısrarcı olmuştur. BMJ #properPPE için bir kampanya başlattı. 

 
 

Buna rağmen, KKD'nin dağılımı hala düzensizdir. İyi Cuma günleri uygulamamda çalıştığımda 
eldivenler ve kağıt maskeler vardı ama çok az şey vardı. Covid-19 pozitif olabileceğinden ve gözlem 
(kan basıncı, sıcaklık ve oksijen doygunluğu) alacağından şüphelenilen hastaları gönderebileceğimiz 
sıcak bir merkezimiz var, ancak test yok. 

 
 

Görünüşe göre İtalya'da benzer bir strateji İngiltere'de gelişiyor olabilir. Hükümet, önerilerini 
muhtemelen enfekte olmuş hastalarla çalışan sağlık personelini korumak için hangi KKD'lerin yeterli 
olduğu yerine hangi KKD'lerin mevcut olduğuna göre ayarlamaktadır. 

 
 

Sorunun bir kısmı, her hastaya bulaşmış olabileceğidir. Rivolta, “Bu son haftaların tecrübesi bize 
tehlikenin, covid-19 semptomları olan, kolayca teşhis edilebilen hasta ile değil, asemptomatik olan ve 



sorunlu görülmeyen hastalarla olduğunu öğretiyor. GP'ler operasyonel olarak güvenli olmak 
istiyorsa, kullandıkları maskeler FFP2 standardı veya üstü olmalıdır ”. 

 
 

Napoli'de hiçbir doktorun covid-19 ile enfekte olmadığı bir hastane var. Korumanın iyi olduğu ve 
hijyen güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğu bir bulaşıcı hastalık merkezidir. Burada KKD olması 
gerektiği gibi çalışıyor gibi görünüyor. 

 
 

Rivolta, Stella’nın bir teması olarak test edildi. Öksürüğü, ateşi ve nefes darlığı yoktu. Kovido-19 
pozitif ve BT taramasında orta derecede interstisyel pnömoni saptandı. Hasta olduğunu bilmiyordu. 
O ve ailesi şimdi karantina altında. 

 
 

Koronavirüs salgını sırasında tıbbi ve hemşirelik personelini hastalarımıza verdiğimiz bakımdan aynı 
zamanda korumakla yükümlüyüz. Birleşik Krallık'ta havayolu güvenliği prosedürleri genellikle sağlık 
hizmeti ile ilgili olarak verilmektedir. Bu kurallardan biri, elbette, “Başkalarına katılmadan önce kendi 
oksijen kaynağınızı ayarlayın.” Bu sağlık personeli için de geçerlidir. Çalışanlarımızı koruyamazsak 
hastalarımızı koruyamayız. 

 
 

Mary McCarthy, Avrupa Genel Uygulayıcılar Birliği (UEMO) başkan yardımcısı (ve BMA temsilcisi) ve 
Shrewsbury Belvidere Tıp Uygulamasında GP 

 
 

Giuseppe Rivolta İtalya UEMO heyetinin üyesi, İtalyan Doktorlar Ulusal Özerk Birliği Sekreteri 
(Lombardiya'da SNAMI0) ve “Duturnet” Genel Tıp Ağı, Erba (Como) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 
Progress of Pandemic 



Methodology and Sources 
● Countries of which have same population as Turkey and have reliable statistic 

Are involved in this study. Also some data from Hubei added. 
Sources 
• WHO situationreports 
• Ministry of Health , Republic of Turkey 
• Worldometers.info 
• Johns Hopkins CoronavirusResource Center 
• OurWorld in Data (Oxford) 
• ECDC 
• CDC 
Statements: ,basics of epidemiology, data from all world, individual comments 
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Cause the only explanation of the rising speed of the cases is that 
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SOURCE: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Note : Countries start up case numbers are as; 
Germany 283, Italy 147, Spain 124, England 130, Turkey 317 ve France 138’. (April 2 2020 22:00 stats) 
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HOW A PANDEMIC ENDS? 
● There are three ways to end a pandemic; 

− Wide range of society gets agent and self immunisation formed by 
antibodies 

− Protect the vulnerable ones by vaccines and drugs 
− Decrease in infectivity and pathogenicity of agent 



HOW A PANDEMIC ENDS? 
● No any impression about 3rd way 

● Yet there is no evidence based news in way2, but some efforts. 

● Only 1 st way would be a choice which is fatal: 

− Laboratory proofed cases (for all cases)fatality is %5 
− Since the outcome of patients in critical care will rise the raito 

 
− But do not forget that the laboratory tests are performed mostly in severe 

And Moderate cases 



Outbreak Diagnostics 
Medical Issues Advantages Disadvantages 
Rapid isolation of cases and 

contacts 

  

 • More cases • Insufficieny of kits 
Much more test kits • Low fatality 

• 
• Differiation of centes 
• Rise of demand 

  • Cost 
  • Rise of symptomatic case 

Having high percentage of 
Geriatric population 

• Rise in fatality 
• Rise in mortality 
• More bed and more critical care unit 

 

High ratios in hospital capacity 
(bed Per population) 

• Standart health care and room 
• No cause of panic 
• More respecting medico-legacy 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 

 

 
High ratios in critical care bed 
And mechanic ventilation unit 
Capacity (per population) 

• Treatment of severe cases 
• No need to triage 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 

 

 



Outbreak Diagnostics 
Medical Issues Advantages Dis advantage 

 
 
Sufficiency of specialist 

• Prosperity in diagnose, follow up, tre 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 
• Decrease in hospital-acquired 

infections 

atment 

 
 
 
Sufficiency of medical doctor 

• Properity in diagnose, followup, trea 
• Back up of specialists 

• Multidisciplinary cooperation 
• Decrease in hospital-acquired 

infections 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 

tment 

 
 

Sufficiency of nurse and health 
Care providers 

• Decrease in patient per healtcare 
provider 

• Better healthcare 
• Decrease in hospital-acquired 

infections 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 

• Problems in producing and distrbuting kits 
• Differiation of centers 
• Rise of demand 
• Cost 

 



z 
Outbreak Diagnostics 

 

Medical Issues Advantages Disadvantages 
 
Sufficieny of personel protectiv 
equipment 

• Decrease in hospital-acquired 
e infections 

• Less anxiety in healthcare providers 

• Excessive usage and wastage 
• Problem in logistics 

 
Rise in quality of handwash 
And care in othe hygiene factors 

• Less spread of outbreak 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 
• Decrease in other infectious disease 

spread 

• More psychological problems 
• More waste of water 

 
More effective and ordered 
Control of healthcare providers 
effort 

• Decrease in hospital-acquired 
infections 

• Less anxiety in healthcare providers 
• Less anxiety at home 
• Decrease in fatality 
• Decrease in mortality 

• Shift plan 
• Organisation plan 
• Order of back up and call on duty the reserve 

staff 

Coordination and communicatio 
Of organisation 

n  



Outbreak Diagnostics 
Administrative and Social Advantages Disadvantages 
Issues 

 

 
Stronger and efficient 
organisation 

• Defined task,duty,responsibility 

• Data traffic 
• Aware of situation 
• Opportunity of responsing on time 
• Confidence and adoption 
• Cooperation 
• Clear facts and accepted issues 

• Better logistic, better supply 

• Fatigue of critical organisation and individuals 
• Coordination between different parts 
• In the absence of central administration , less hierarcy 

 
 
 
On time setting of protective 
iPublic order 

• Decrease in incidence of outbreak 
• Long time ranged outbreak 

• More panic, more stress 
• Loss in economy and productivity 
• Supply of home, hospital and isolation center cares 

• Back up of which has daily income to survive 
• Solving the disagreements and daily exchange problem 
• Rise of psychologicel problems 
• Deficiency of vitamin d and c , obesity 

Clearness and being scientific Accurate explanation ve public trus t 
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Critical care bed count (per 100000 population) 
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Distrubution of Critical Care Bed (Turkey) 
 

 Adult Pediatric Neonatal Total 

Ministry of Health 
Hospitals 

11.171   16.086 

University Hospitals 4.049   6.039 

Private Hospitals 8.851   15.973 

 24.071 1.625 12.402 38.098 

Almanack of statistics, Ministry of Health, 2019 



 

Germany 
Screening of Countries 

• Much cases (fifth at world) 
• low fatality (%1.2) 
• Despite having more geriatric population, they are successfull 
• Advantages 

− German discipline (work ethics) 
− Better health infrastructure 
− More critical care bes 
− Adoption of rules 
− More tests , early diagnose 

• Treatment methods? 



 
Italy 

Screening of Countries 

• More case (2. at world after USA) 
• Daşly case graph is at plato phase through the decline phase 
• higher mortality (%12.1) 
• Disadvantages: 

− Higer percantage of geriatric population (%24) 
− İnsufficieny of critical care beds (2.5 times low than Turkey) 
− At first there were limited tests 
− Delayed to rule social distancing, isolating and lock down 
− Operational failure 
− Lack of seriousness and mediterraneanal factors, 



 
Spain 

Screening of Countries 

• Same problems as Italy 
• Number of tests are better 



 
France 

Screening of Countries 

• Case count is less than Germany, but fatality is seven times more 
(%7.1) 

• Its trend has some up and down but nearly between Spain and 
England 

• Accelerating case count trend has started now. 



 
Turkey 

Screening of Countries 

• Case graph is different than all countries (may be some similarity with 
Spain) 

• In the graph acceleration was more than Italy in deed if we consider R0 value 
I think there were cases before the officially briefed first case: 

 
- Although starting with 13 case Germany's cases were stabile at 11. day, 

As many other countries 
‒immediate rise of R0 of which we know the incubation period shows there 

Are multiple spread centers. 
• At first day one case, at third day five case, sxth day 47 case, 9th day 317 case 

This trend shows that there must be a retrsopective story. 



 
Turkey 

Screening of Countries 
 

‒At the end of the day April 2 2020,which is 23th day of outbreak we 
Are worse than Italy 

‒But inreal it is at least 30 th day and trend is almost like Germany's 
profile 

‒We do more tests now 
‒Case-death ratio is low now but %5 ratio is not far away 



 
Turkey 

Screening of Countries 

• Case numbers will rise till Ramadan(Fasting period) 
 

• If we reach the plato in one month, than we can handle it till , 
Celebration of Ramadan(Eid). 

• Some say we are late for some preventions but we were better 
Than Italy at this point.We have more critical care beds, and more 
Organised, have better reflexes amid crisis, have less geriatric 
Population than other countries 

• In this situation we can predict that we will get less damage than 
Italy and Spain 



Screening of Countries 
Turkey 
Critical Issues 
• Trust, clearness and being scientific 
• Timing and social inclusion of outbreak rules 
• Adoption of public 
• Strength and solidarity of public 



 
England 

Screening of Countries 
 

• There were no mechanism or rule for preventing the outbreak at 
First , they only protect geriatric ones but when this do not work 
.They changed the rule (mix method) 

‒This showed that isolating only the geriatric population from society is useless 
 

• Test numbers are between middle and high , daily and total case 
Count it not high (that means outbreak will spread thorugh time?) 

 
• Mortality ratio is over the world mortality (%8) 



Sources 
• WHO situationreports 
• Ministry of health, Republic of Turkey 
• Worldometers.info 
• Johns Hopkins CoronavirusResource Center 
• OurWorld in Data (Oxford) 
• ECDC 
• CDC 
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