
ODD SIRASINDA, UYGULAMADA 
YAPILAN HATALAR VE BASINDA 

ÇIKAN YANLIŞ BİLGİLER 
• Salgın hastalık tehlikesi vardır. 

– Tehlike mevcuttur, ancak “karantina” önlemi alınacak bir durum söz konusu 
değildir. Zaten bu koşullarda karantina uygulamak gerçekçi de değildir. Basında 
“karantina” sözcüğü yanlışlıkla kullanılmış olabilir; basın mensuplarının  bu ve 
benzeri konularda sözcükleri özenle kullanmaları ve gerekli duyarlılığı 
göstermeleri Türk Tabipleri Birliğinin önemsediği bir konudur. 

•  Kan bağışı çok gereklidir 

– Sadece çok kısa süre içinde çok sayıda yaralanma olduğunda gerekir. Onun 
dışında çok ta öncelikli bir yardım konusu değildir. Ancak, olağan koşullarda 
Kızılay’a düzenli bağış yapılması, olağandışı bir durumda sağlık çalışanlarının 
müdahalelerini kolaylaştırır. 

•  Ölülerden hastalık bulaşır 

– Henüz gömülememiş olan ölüler bulaşıcı hastalıkların nedeni değildir. Şu anda 
en büyük tehlikeyi, uygun olmayan içme-kullanma suyu ve insan atıklarının bu 
sulara karışması oluşturmaktadır. Koku, görüntü ve bilinen diğer insani 
nedenlerle ölülerin bir an önce gömülmesi son derece önemli bir konudur ama 
bir kez daha vurgulanmalıdır ki cesetler salgın hastalıklara yol açmaz. Bu amaçla 
maske kullanılmasına gerek yoktur.  

•  Yabancı sağlık ekipleri mutlaka gelmelidir 

– Ancak çok özel konuların uzmanı iseler ve bu konularda yardıma gereksinim 
belirlenmişse gelmelidirler. Bunun dışında ülkemizde yeterli sağlık personeli ve 
malzeme bulunmaktadır. 

•  Her türlü tıbbi malzeme çok işe yarar 

– Tıbbi malzeme gereksinim duyulan cins ve miktarda sınıflandırılarak 
gönderilmelidir. Tıbbi malzeme vb. yardımı yerine bölgede bulunan Kızılay ya da 
meslek örgütlerinin açmış oldukları hesaplara nakdi yardım gönderilmesi daha 
iyidir, çünkü siz o yardımı gönderene dek yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar. Oysa 
doğrudan maddi destek, gereksinimlerin afet bölgesinde kısa sürede yerinde 
sağlanmasını kolaylaştırır.  

• Çocuk maması en gerekli yardım malzemesidir. 

– Hazır formül mamalar afetlerde kesinlikle gönderilmemelidir. Öncelikle anne 
sütü teşvik edilmelidir.  

• Kullanılmış giysi yardımı çok işe yarar. 

– Kullanılmış giysi gönderilmemelidir. Eski giysi gönderilmesi, zaten ağır kayıplar 
yaşamış kişiler için kırıcı olabilir. Ayrıca bu giysiler etkilenen kişilerin giyinme 
alışkanlıklarına uymayabilir. 


