
 
 

Uygulanabilir /Gerçekçi, Etkin Yöntemlerle Mücadele Mümkün 

COVID-19 pandemisinin tüm dünyada ve ülkemizde yarattığı olağandışı durum içinde virüsle etkin, 

uygulanabilir, kapsayıcı ve ortaklaşa yöntemlerle mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu mücadele 

ancak; 

 Bilimsel gelişmelerin yakın takibi, 

 Sürecin yakın takibi ve dinamik şekilde durum değerlendirme,  

 Hızlı ve şeffaf veri paylaşımı, 

 İlgili tüm alanların deneyim, bilgi ve önerileri dikkate alınarak geliştirilen, ülke koşullarına 

uygun, uygulanabilir ve bilimsel kanıtlara dayalı önlemlerin hayata geçirilmesi ile 

mümkündür.  

COVID-19’un etkeni olan SARS-CoV-2’nin insan hareketliliğinin dinamizmi içinde toplumda hızlı 

yayılması ve çoğalması, virüste yeni mutasyonların ortaya çıkmasına, virüsün varlığını sürdürmesine 

yardım eden (örneğin, kolay yayılmasını, konak hücrelerine daha kolay girmesini, konağın bağışık 

yanıtlarından kaçabilmesini sağlayan) mutasyonların birikmesine yol açarak varyantların gelişmesine 

neden olmaktadır. Ortaya çıkan yeni varyantlar, virüsün konak hücrelere daha kolay bağlanmasına, 

konaktan konağa daha kolay yayılmasına, konağın bağışık yanıtından veya antikor tedavisinden 

kaçma yeteneği geliştirmesine ve ortaya çıkardığı hastalığın ağırlığının artmasınaneden 

olabilmektedir. 

Bu nedenlerle, hastalığın ortaya çıkmasını engelleyecek korunma stratejilerinin geliştirilmesi ve 

koruyucu önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanması gereklidir. Bunun yapılabilmesi için toplumda var 

olan varyantların yakın izlemi, yeni varyantların saptanması ve elde edilen verilerin başta sağlık 

sunucuları olmak üzere toplumla hızlı paylaşımı kritik önem taşımaktadır. 

 Hastalık zincirini kırmak için en etkili yöntem COVID-19 aşılarının yüksek kapsayıcılıkta 

uygulanmasıdır. Aşılanmayan popülasyonun etken yayılımında kolaylaştırıcı rol oynaması 

sonucunda aşılı popülasyonu da enfeksiyon riski altına soktuğu gerçeği dikkate alınarak 

toplumda aşı tereddüdünün altında yatan faktörler iyi değerlendirilmeli ve aşı karşıtlığı ile 

mücadele edilmelidir. 

 Virüsün yayılmasının ve bulaşın engellenmesi için hasta ve temaslıların hızla saptanması ve 

yakından izlenmesi önemlidir.  

 Bulaşın engellenmesinde gerekli olan aktif filyasyon ve yaygın test uygulanma planının ve 

vaka verilerinin zamanında düzenli olarak açıklanması; toplumda ve çalışanlarda güvenin 

sağlanarak sürece yönelik tereddütlerin giderilmesi, önlemlerin sürdürülebilmesi için şarttır. 

 Solunum – hava yoluyla bulaşmaya karşı tedbirlere (maske, mesafe, hijyen), kişilerin aşılanma 

durumuna bakılmaksızın, ciddi olarak devam edilmelidir.  

 Özellikle kapalı ortamların temiz hava ile havalandırılması, kalabalık oluşturulmaması, kapalı 

ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalınmaması önümüzdeki dönem için çok önemlidir.  

 Pandemi sürecinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği gerçeği de göz önüne alınarak 

eğitimin artık aksatılmaması, bir an evvel yüz-yüze eğitime geçilmesi gereklidir. Ancak gerekli 

önlemlerin sağlanması, havalandırmanın sağlanması ve sınıflarda kalabalık oluşturulmaması 

garantilendirilmelidir. Öte yandan, aşısız öğretmen, personel ve öğrencilere haftada en az iki 

kere PCR testi yapılması, maliyet-etkinlik ve performans-etkinlik açısından sıkıntılıdır. PCR 



 
 

analizi için klinik örnek alımında mekânsal düzenleme ve alınan örneklerin uygun şartlarda ve 

kısa sürede laboratuvara ulaştırılması gerekir ki tüm okullar için bunun sağlanması mümkün 

görünmemektedir. Pandemi başından beri laboratuvarlar ciddi bir örnek yükü altında, cihaz, 

malzeme ve personel yetersizliğine rağmen yüksek performansla çalışmaktadır. Bu örneklerin 

laboratuvarlarda hasta/temaslı örnekleri ile beraber çalışılması laboratuvarların hem iş 

yükünü arttıracak, hem sonuç verme sürelerini uzatacak, hem de cihaz/malzeme/personel 

desteği yapılmadığı sürece tükenmelerine neden olacaktır. Okul taramalarında kısa aralıklarla 

tarama için kullanılması daha uygun olan antijen testlerinin önceliklendirilmesi ve pozitif 

sonuç alınan örneklerin PCR ile doğrulanma yoluna gidilmesi değerlendirilmelidir.  

 Kullanılacak antijen testinin seçilebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan 

standartları karşıladığı onaylanmalıdır. Testlerin standartları karşılama durumu ve 

performanslarının nasıl değerlendirildiği, değerlendirme sonuçları ve onayları açıkça 

paylaşılmalıdır.  

 Kapalı ve toplu alanlara (alışveriş merkezi, konser, sergi, spor karşılaşmaları vb) girişte ve 

şehirlerarası toplu taşıma araçlarına binmek için sınırlandırma getirilmesi olumludur. Ancak 

bu grupta da ücretsiz zorunlu COVID-19 PCR testinin uygulanabilirliği zordur ve sürdürülebilir 

değildir. Bu grupta da antijen testlerinin kullanımı yukarıda açıklanan standartları karşılayacak 

şekilde değerlendirilmelidir. 

Gerçekçi uygulama kararları alınabilmesi için kararların altında yatan gerekçelerinin yanı sıra, bu 

kararların uygulanabilmesi için gereken personel, zaman, cihaz ve malzemenin gerçekçi olarak 

hesaplanması gereklidir. Hızla sağlık personeli ve laboratuvarların iş yükü analizlerinin yapılarak en az 

gerekli personel sayısının belirlenmesi, sağlık sistemi ve laboratuar kapasitesinin üzerine eklenecek 

yükün kaldırılabilmesi için planlamaların yapılması ve bu sistemin uygulanabilirliğini sağlayacak 

düzenlemelerin hızla gerçekleştirilmesi gereklidir. Aksi halde, tereddütler ve endişeler artacak, 

tükenmişlik ve kargaşaya zemin oluşacaktır. Planlama ve karar aşamalarında doğrudan taraf olan 

uygulayıcılar ve sahayı temsil eden kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin paylaşılması bu yönden 

çok önemlidir.  

Düzenli aralıklarla ve yaygın test uygulamalarında kolay ve hızlı, ama güvenilir yöntemlerin kullanıma 

girmesi sağlanabilir. Bu anlamda faydalı olabilecek antijen testlerinin mutlaka performans ve yöntem 

onayları açıklanarak, uygulanacak popülasyonların prevalans verileri ile birlikte doğru stratejiler hızla 

oluşturulabilir. 

Sonuç olarak,  

Pandemide kaynakların; ihtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda bilimsel gerekçelerle birlikte 

değerlendirilerek kullanılması, aşılama ve test kullanımında tasarrufların bu yönde uygulanması 

gereklidir. 

Uygulanabilir, gerçekçi ve etkin yöntemlerle pandemiyle mücadele için test stratejilerine ilişkin 

kararların mevcut koşullar ve kanıtlar ışığında yeniden gözden geçirilmesi, epidemiyolojik duruma, 

nüfus dinamiklerine ve yerel düzeydeki kaynaklara göre düzenleme yapılması ve bunların açıklıkla 

paylaşılması uygun olacaktır. 


