
PSİKİYATRİ VE COVID-19 PANDEMİSİ 

WPA Etik ve Gözden Geçirme Daimi Komitesi 

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 yüksek mortalite ve morbidite ile dünyayı 

kasıp kavururken, psikiyatristler, onların hastaları, aileleri, bakımverenleri ve sağlık çalışanları 

benzeri görülmemiş hızla gelişen zorluklarla karşı karşıyadırlar. Dünya Psikiyatri Birliği 

(WPA) başkanı Helen Herrman, WPA Etik ve Gözden Geçirme Daimi Komitesi’nden, 

psikiyatristlerin rolleri ve ruhsal bozukluğu olan bireylerin korunmasına ilişkin etik ve klinik 

konularda rehberlik sağlamasını istemiştir. WPA Etik ve Gözden Geçirme Daimi Komitesi 23 

Nisan 2020’de Profesör Sam Tyano başkanlığında, eşbaşkan Paul Appelbaum ve üyeler Silvana 

Galderisi ve Donna Stewart ile bir araya gelmiştir. 

Komite, koşullar ve COVID-19’a karşı alınan önlemlerde yaygınlık ve olanaklara bağlı olarak 

ulusal/bölgesel farklılıklar olduğunu kabul etmektedir; ancak birçok ortak özelliğin varlığı 

açıktır ve bunlar aşağıdaki konulara göre tartışılmıştır.  

A. PANDEMİ SIRASINDA PSİKİYATRİSTLERİN ROLÜ  

A1. Psikiyatristin birinci görevi ruhsal bozuklukların önlenmesi, ruhsal bozukluğu olan 

bireylerin teşhisi, tedavisi ve güvenliğidir. Psikiyatristin ailesinin, diğer sağlık çalışanlarının, 

hastaların ailelerinin, bakımverenlerin ve diğer hastaların güvenliği de pandemi sırasında 

korunmalıdır. Bu ölümcül pandeminin herkeste uyandırdığı anlaşılması mümkün olan korkuya 

rağmen, psikiyatristler hastalarını bırakmamalı ve bu süre zarfında mümkün olan tüm yollarla 

(çevrim içi görüşmeler ve psikoterapi, rehabilitasyon programları gibi) hastalarını takip etmeye  

devam etmelidirler. Psikiyatristler, COVID-19 ile ilgili doğru ve güncel bilgilerin farkında 

olmalıdırlar.  

A2. Psikiyatristler hekim olduklarından, salgın sırasında gönüllü olabilir veya kurumlarında ya 

da toplumlarında başka görevler üstlenmek için yeniden görevlendirilebilirler. Bu görevler, 

diğerlerinin yanı sıra, birinci basamak sağlık hizmetlerinde, acil servislerde, dahiliye 

servislerinde, yoğun bakımda, uzun süreli bakım ünitelerinde çalışmayı, hastalık esnasında 

hastaları ve hasta yakınlarını ya da ölüm sonrasında hasta yakınlarını desteklemeyi içerebilir.  

A3. Psikiyatristler, fiziksel mesafeye dikkat ederek, ellerini sık sık yıkayarak, uygun kişisel 

koruyucu ekipman (maskeler dahil) giyerek ve sağlıklarını korumak için yemek yemeye, 

uyumaya, dinlenmeye ve egzersiz yapmaya özen göstererek kendi sağlıklarını korumalıdır. Bir 

psikiyatrist bedensel veya ruhsal olarak rahatsız olursa, acilen uzman yardımı almalıdır. 

A4. Sağlık çalışanları arasında COVID-19 oranlarının yüksek olduğu da düşünülürse, 

genellikle uygun kişisel koruyucu ekipman olmadan, yaşamı tehdit eden koşullarda uzun saatler 

çalışmanın stresi altında bazı sağlık çalışanlarında ruhsal bozukluklar gelişebilir. Aileleri için 

de endişe edebilirler. Psikiyatristler ve diğer ruh sağlığı çalışanları, sıkıntı içinde olan 

meslektaşları ve aileleri için kendi kendine yardım, bireysel veya grup desteği ya da tedavilerin 

geliştirilmesine yardımcı olmalıdır.  

A5. Psikiyatristlerden, hastanelerinde ve toplumlarında lider kişiler olarak, COVID-19’la ilgili 

karar veren kurullara (triaj dahil) veya ruhsal bozukluğu olan kişiler, sağlık çalışanları veya 

halk için pandemi ve güvenlik önlemleri hakkında eğitim faaliyetlerine katılmaları istenebilir 

veya gönüllü olabilirler. 



A6.   Fiziksel mesafe, evde karantina, evde kalmakla ilgili uygulamalar iş ve gelir kaybı birçok 

insan için ruhsal sıkıntıya neden olduğundan, psikiyatristler hükümetler ve diğer kurumların 

genel toplumun stresini ve intihar ile ölüm riskini azaltmaya yönelik müdahaleler yapmasını 

savunmalıdır.   

B. RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN KORUNMASI   

Ruhsal bozuklukları olan bireyler, sosyal dezavantajları (yetersiz beslenme, aşırı kalabalık, 

damgalanma, yoksulluk, evsizlik vb.) veya halk sağlığını koruma tavsiyelerine uyamama (el 

hijyeni, fiziksel mesafe, izolasyon, yüze dokunmaktan kaçınma, kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı, belirtileri olan, seyahat eden, COVID-19 belirtileri nedeniyle sağlık hizmeti almaya 

çalışan kişilerden uzak durma) nedeniyle COVID-19 için daha yüksek risk altında olabilirler. 

Bazıları ilgisizlik, depresyon veya psikotik belirtiler nedeniyle uyum sağlayamayabilir veya 

buna isteksiz olabilir. Ruhsal bozuklukları olan bazı kişilerin salgın nedeniyle devam eden 

tedavileri (hastaneden erken taburculuklar da dahil olmak üzere) ve sosyal destekleri 

bozulacaktır. “Evde kal” karantinaları virüs bulaşmasını azaltırken, aşırı alkol kullanımı, aile 

içi şiddet ve intihar risklerini de artırmaktadır. Pandemiyle ilgili güvenlik önlemlerine ilişkin 

eğitim yetersiz olabilir; bu eğitim yetkililer tarafından sağlanmalı ve psikiyatristler tarafından 

pekiştirilmelidir.   

B1. Yatarak Tedavi Üniteleri  

Bir psikiyatri servisine yatırılması gereken bireyler, birime kabul edilmeden önce COVID-19 

risk etkenleri ve belirtiler açısından uygun bir şekilde taranmalı ve ateş dahil olmak üzere 

belirtiler açısından en az günlük olarak takip edilmelidir. Sık el yıkama (sabun ve su veya 

dezenfektan ile 20 saniye), fiziksel mesafe (2 metre), maske ve diğer koruyucu protokollere 

uyulmalıdır.  

Güvenlik protokollerine uyamayan ruhsal bozukluğu olan bireyler kendilerini, personeli ve 

diğerlerini korumak için izole edilmelidir. Belirtisi olan hastalara derhal COVID-19 testi 

yapılmalıdır ve enfeksiyon kontrollü bir alanda, enfekte psikiyatri hastaları için özel bir birimde 

ya da bir yoğun bakım ünitesinde derhal izole edilmelidir. İzolasyon ihtiyacı asla insan 

haklarının ihmal edilmesi ve zorlayıcı önlemlerin kötüye kullanılması anlamına gelmemektedir. 

Psikiyatri hastaları ayrım gözetmeksizin uygun COVID-19 tedavisi almalıdır. Ziyaretçiler 

engellenmeli, ancak sanal görüşmeler desteklenmelidir.  

Pandemi sırasında yetkililer, psikiyatri servis yataklarını COVID-19 hastalarının bakımı için 

tahsis edebilir. Bu durumda, psikiyatristler, hastaları için başka uygun alanlar bulunmasını 

desteklemelidirler. Psikiyatristler, pandemiden sonra yatakların psikiyatriye iade edilmesini de 

savunmalıdır.  

B2. Ayaktan Tedavi  

Ruhsal bozukluklar için değerlendirilmesi gereken veya ayaktan tedavisi devam eden hastalar 

ile çapraz enfeksiyonun önlenmesi için mümkün olduğunda elektronik yollarla sanal olarak 

veya telefonla görüşülmelidir. Hastaların şahsen değerlendirilmesi gerektiğinde fiziksel 

mesafe, el yıkama ve maske protokollerine uyulmalıdır.  

Geçmiş salgınlara (SARS dahil) ve güncel bilgilere dayanarak, toplumda çok sayıda kişide 

COVİD-19 sırasında veya sonrasında, enfekte olsun veya olmasın, depresyon, anksiyete, 



damgalanma, travma sonrası stres bozukluğu veya diğer nöropsikiyatrik bozukluklar gelişebilir. 

Gelecekle ilgili planlamalar bu artan ihtiyacı dikkate almalıdır.   

B3. Triaj/Kaynakların Önceliklendirilmesi  

Pandemi sırasında ihtiyaçlar sağlık hizmetlerinin kapasitesini aştığında, aciliyet sırasına göre 

kaynakların düzenlenmesi gerekli hale gelir. Triajın amacı sınırlı kaynakları, yararlanma 

(hayatta kalma) olasılığı en yüksek bireyler için kullanmaktır. Triaj acil servislerde veya 

herhangi bir klinik birimde gerçekleştirilebilir. Ruhsal bozukluklar hastanelere, tıbbi veya 

yoğun bakım ünitelerine kabul edilme veya ventilatörlere erişim için uygunluk belirlemede asla 

bir etken olmamalıdır.  

Kapsamlı triaj rehberleri (protokoller), tıbbi komorbiditeleri sosyal statü, engellilik, yaş, 

kültürel ve dini bağlılıkları gözetmeden derecelendiren, tıp (psikiyatri dahil), biyoetik, hukuk 

ve yerel sağlık idaresi yetkililerinden oluşan çok disiplinli uzmanlar tarafından oluşturulmalıdır. 

Bu uzmanlardan oluşan komite, protokole bağlılığı sağlamak ve objektif olmayan 

değerlendirmeyi önlemek için triaj yapılan bireyleri gözden geçirmelidir. 

SONUÇ 

Neticede, ülkeler arasında COVID-19'a karşı alınacak önlemler farklılık gösterse de, ruhsal 

bozukluğu olan bireylerin insan hakları korunmalı ve tedavileri için uygun ve güvenli imkanlar 

sağlanmalıdır. Bunun da ötesinde pandeminin devlet bütçelerinde oluşturduğu olumsuz etki bu 

bireylere pandemi esnasında veya sonrasında verilen temel hizmetlerde kısıtlamaya gitmek için 

bir gerekçe olmamalıdır. Psikiyatristler bu önlemleri yaymada ve hastaların, sağlık 

çalışanlarının ve sağlık sisteminin pandemiye karşı aldığı önlemleri desteklemede önemli rol 

oynayabilirler. 

 

 


