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Çin'de 2019’un son günü görülmeye başlayan etyo-
lojisi bilinmeyen pnömoni olgularından kısa süre içinde 
yeni tip bir koronavirus (2019-nCoV) izole edildi.   Dünya 
Sağlık Örgütü, önce bu hastalığa -yeni girilen 2020 yılına 
toz kondurmamak için (!) olsa gerek- “CO(rona)VI(rus) 
D(isease)-19”, yani 2019’un koronavirus hastalığı (CO-
VID-19) adını verdi; 11 Mart 2020’de de içinde bulunulan 
durumun bir pandemi olduğunu açıkladı. Artık gezege-
nimiz yakın tarihin en büyük salgınıyla karşı karşıyaydı 
ve bir koronavirus tarihte ilk kez bir pandeminin etkeni 
oluyordu (1). 

Türkiye, Çin'deki olguların ardından ilk harekete ge-
çen ülkelerden biri oldu. Ülkemizdeki ilk olgu 10 Mart 
2020'de; ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de açıklandı.  CO-
VID-19 mücadelesi için Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan 
Bilim Kurulu’nun hazırladığı ve sık sık güncellenen bir 
rehber aracılığıyla, ülke çapında bir tanı, tedavi ve izlem 
stratejisi geliştirildi (2). 

Türkiye’nin tanı, tedavi ve ilaç tedarik süreçlerini, 
sosyal devlet anlayışıyla yönetmesine karşılık; sağlık hiz-
metlerini piyasa öznesi yapan Amerika Birleşik Devletleri 
ve kimi Avrupa ülkeleri, kapitalist sistemlerinin bedelini 
kendi yurttaşlarına çok ağır bir biçimde ödetti (3).

Acil çözüm arayışlarının sonucunda, yalnız sosyal 
medyada değil,  uluslararası saygın dergilerde bile bir 
bilgi kirliliği oluştu.  Türkiye'de  bazı tıp insanları kongre-
lerde kendi aralarında yapmaları gereken tıbbi tartışma-
ları,  kamuoyu önünde ve moderatörlüğünü gazetecile-
rin üstlendiği televizyon programlarında  yaptılar. Yine 
de ülkemizde bugüne kadar geçen 45 gün içinde Sağlık 
Bakanlığı’nın yanı sıra uzmanlık dernekleri, üniversiteler, 
kamu hastaneleri ve özel hastaneler iyi bir sınav verdi. 
Hastalıkla başa çıkılmasında gerek hekim ve diğer sağlık 
çalışanı sayıları, gerekse hastane ve yoğun bakım üni-
tesi kapasiteleri şimdiye kadar yeterli oldu. Türk Klinik 
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 35 yıla 

yaklaşan birikiminin kazandırdığı benzersiz deneyimiyle 
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi görevini başarıyla 
yerine getirdi. Tüm sağlık çalışanları bu mücadelenin 
kahramanları olarak toplumun övgüleriyle karşılaştı. 
Hastalığa yakalanıp iyileştikten sonra görevinin başına 
dönen çok sayıda sağlık çalışanımız oldu. Kabullenilme-
si en zor olan ise sağlık çalışanları arasında verdiğimiz 
kayıplardı. O acıları unutmak hiç kolay olmayacak (4).  

Son olarak, hepsi de kendi kurumlarının en ön sa-
fında pandemi mücadelesi verdikleri halde, Klimik 
Dergisi’nin bu sayısının da tam zamanında yayımlanması 
için emeklerini esirgemeyen özverili Editörlerimize “Elini-
ze sağlık!” demek isterim. Umarız ki, bir sonraki sayımızı 
pandeminin etkilerinin hafiflediği günlerde hazırlarız.
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