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COVID-19 ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik 
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2019 yılı sonlarında başlayan ve giderek tüm 
dünyaya yayılan COVID-19 salgınının en çok 
etkilediği meslek gruplarından biri kuşkusuz en ön 
safta çalışan sağlık çalışanlarıdır. Salgın süresince 
giderek artan virüse yakalanma riskinin hem kendi-
leri hem de yakınları için hastalanma kaygısını 
artırdığı ve zaten dayanıklılık gerektiren görevlerini 
sürdürmede tükenmişliği yol açabildiği bilinmekte-
dir. COVID-19 gibi salgın dönemlerinde uzayan 
çalışma saatleri, artan virüs yükü ile birlikte hasta-
lanma kaygısı ve en önemlisi kendi sağlıklarını 
ortaya koyan sağlık çalışanlarının emeğini 
değersizleştiren her türlü söylem ve yaklaşımlar 
tükenmişliğin en önemli nedenleridir. 
Tükenmişlik daha çok doğrudan insana hizmet 
veren, insan ilişkilerinin önemli olduğu “sağlık” 
gibi meslek alanlarında çalışanlarda görülür. Salgın 
dönemi dışında yapılmış çalışmalarda hem ülke-
mizde hem de dünyada sağlık çalışanları arasında 
yüksek düzeyde tükenmişlik bildirilmiştir (1,2). Bu 
yüksek oranların üzerine bir de salgının kendine 
özgü hastalanma kaygısı, artan iş yükü gibi faktör-
leri eklenince sağlık çalışanları üzerindeki yükün 
önemi daha iyi anlaşılacaktır.   
Salgının ilk başladığı dönemde İtalya’da sağlık 
çalışanları üzerinde yapılmış kesitsel bir çalışmada 
sağlık çalışanlarının %50’sinde travma sonrası stres 
bozukluğu belirtileri, %25’inde depresyon belirti-
leri ve %20’sinde anksiyete belirtileri olduğu 
saptanmıştır (3). Aynı çalışmada meslektaşlarını 
COVID-19 nedeniyle kaybedenler daha fazla trav-
ma sonrası stres ve depresyon belirtisi 
bildirmişlerdir. Japonya’da yapılmış bir çalışmada 
ise COVID-19 ile mücadelede çalışan hemşirelerin 
% 40'ından fazlasının, radyoloji uzmanlarının ve 
eczacıların % 30'undan fazlasının tükenmişlik belir-
tilerini karşıladığını saptanmıştır (4).  

Uluslararası Af Örgütü’nün Eylül 2020 tarihinde 
yayınladığı rapora göre; salgının başından beri en 
az 7000 sağlık çalışanı COVID-19’a yakalanarak 
yaşamını yitirdi. Bu rapora göre Meksika’da 1320, 
ABD’de 1077, İngiltere’de 634, Hindistan’da 573 
sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitir-
di. Raporda ölümlerin az bildirilmesi nedeniyle 
gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği 
belirtilmiştir (5). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın 
29 Nisan 2020 tarihli verilerine göre COVID-19’a 
yakalanan sağlık çalışanı sayısı 7428 kişidir. Bu 
açıklamaya göre 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı 
içerisinde hastalığa yakalanma oranı %6.5’tır (6). 
Türk Tabipleri Birliği’nin Altıncı Ay 
Değerlendirme Raporu’nda 273.000 COVID-19 
tanısı almış hastanın 29.865’ni (%11.5) sağlık 
çalışanı oluşturduğu belirtilmiştir. Yine aynı rapor-
da 72 sağlık çalışanın hayatını kaybettiği 
belirtilmiştir (7).   
Tüm bu verilere bakıldığı zaman pandeminin sağlık 
çalışanlarında genel topluma göre daha fazla hasta-
lanma ve hatta ölüm riski ile beraber tükenmişlik 
riski içerdiği görülmektedir. Güvenli bir iş 
ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. 
Pandemi ile mücadelede, ancak sağlık 
çalışanlarının beden ve ruh sağlığını önceleyerek, 
temel amaç olan toplum sağlığının korunmasına 
ulaşılabilir.  
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