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COVID-19 SALGININDA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINA 

YÖNELİK BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI KORUMA ÖNERİLERİ 

Değerli Meslektaşlarımız ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Çalışanları; 

Tüm dünyayı çeşitli yönlerden etkileyen zor bir dönemden geçmekteyiz ve 7/24 özveriyle çalışan sağlık 

çalışanları bu enfeksiyona karşı en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Halk sağlığı açısından çok önemli bir 

merkez olan ASM’lerde çalışan sağlık çalışanları ise bu salgında ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanlarına 

nazaran daha savunmasız bir şekilde de olsa kapı tutuculuk görevini tam anlamıyla büyük bir başarı ve özveri 

ile yürütmektedir. 

Öte yandan bu salgın sürecinde hem kendimizin hem de yakınlarımızın hastalanması endişesini yaşarken, 

aynı zamanda mesleğimizi uygulayıp hastalığın yayılmasını engellemeye ve hastalarımızı iyileştirmeye 

çalışıyoruz. Bu zorlayıcı koşullarda beden ve ruh sağlığımızı koruyabilmemiz adına TAHUD tarafından 

hazırlanan önerilerimiz şu şekildedir; 

❖ Bu süreçte en önemli olan şey sağlığınız; iyi beslenin, basit egzersizler yapın ve iyi uyuyun, mümkünse 

beslenme ve uyku günlüğü tutun. Özellikle uykudan önceki saatlerde COVID-19 ile ilgilenmeyin; 

sakinleştiren, dingin şeyler okuyabilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. 

❖ ASM’ de iyi bir iş bölümü yapın. Birbirinizi destekleyin. Yoğun stresli roller ile daha az stresli rolleri 

kendi içinizde değişin, örneğin triyaj için nöbet uygulayın, sıraya koyun. 

❖ Mesai sırasında bulabildiğiniz her fırsatta oturun, çok kısa aralıklarla fırsat bulabilseniz bile 

dinlenmeye gayret edin. 

❖ Uzaktan erişimli ekip toplantıları yapın. Tüm sağlık çalışanlarının dahil olacağı bu toplantılarda 

sorunları paylaşın ve sorunların çözümlerine ilişkin beraber hareket etmeye çalışın. 

❖ Çalışma arkadaşlarınız ile iletişiminizi iyi tutun, onların sağlık durumlarını takip edin ve herhangi bir 

çalışma arkadaşınızın sağlık durumunun bozulması halinde ekibinizi hızlıca bilgilendirin. 

❖ Yeterli ve doğru bilgi sahibi olun. Bilgi kirliliğinden uzak durun. Gün içinde birkaç kez güvenilir ve 

bilimsel kaynaklarda yayınlanan bilgi ve belgelere göz atmak yeterli olacaktır 

❖ Çalışma ortamında birbirinizi gözeteceğiniz meslektaşlarınızla, arkadaşlarınızla sosyal mesafeyi 

koruyarak ya da mümkünse sanal ortamda zaman geçirmeye, sohbet etmeye, kaygılarınızı 

paylaşmaya ve dertleşmeye çalışın. 

❖ Mümkünse herhangi bir zorluk durumunda görevinizi devir edebileceğiniz ikili takımlar oluşturun. 

❖ Sevdiklerinizle bağlantı içinde olun, ilişkilerinizi sıcak tutun. Ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı, partnerinizi 

ve arkadaşlarınızı sık sık görmeye çalışın. Ancak onları da güçlü tutmak amacıyla özellikle çocuklarla 

ASM’de olan bitenleri, hastalarınızın durumuyla ilgili bilgileri paylaşmayın. 

❖ Size iyi geldiğini bildiğiniz uğraşlara, manevi yönden destek olacağını düşündüğünüz etkinliklere 

zaman ayırın. 

❖ Çok kaygılı hissediyorsanız, internet üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz gevşeme egzersizleri fayda 

sağlayabilir. 

❖ Fırsat buldukça mesai arkadaşlarınızla sosyal mesafeyi koruyarak gevşeme ve nefes egzersizleri yapın. 

❖ Fiziksel ya da psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda yardım istemekten çekinmeyin. 

❖ Herhangi bir ruhsal desteğe ihtiyaç duyduğunuzda Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet sunulan 

psikososyal destek hattına https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/destek-hat-bilgileri linkindeki ilinize 

ait telefon numaralarından ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından sağlık çalışanlarına hizmet sunan 

ruhsal destek hattının 0850 532 6676 numaralı telefonundan 7/24 destek alabilirsiniz. 
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