
Pandem�de Adalete Er�ş�m ve Hak İhlaller�
 
HIV �le yaşayanların pandem� önces�nde en
fazla �hlâle uğradıkları hak alanı özel hayatın
g�zl�l�ğ�ne saygı hakkı olmuştur. HIV �le
yaşayanlar statüler�n� paylaştıkları üçüncü
k�ş�ler tarafından c�nsel yönel�m ve c�ns�yet
k�ml�kler�ne �l�şk�n sorulara maruz kalmakta,
HIV statüler� onayları olmadan başkalarıyla
paylaşılmakta, mevzuat eks�kl�ğ�nden ötürü
�stemed�ğ� durumlarda dah� hukuka aykırı
olarak özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n�
paylaşmaya zorlanmaktadırlar. Kısaca HIV �le
yaşayan k�ş�ler�n mahrem�yet hakları h�çe
sayılarak hayatın her alanında HIV
statüler�n�n g�zl�l�ğ� �hlal ed�lmekted�r. Bu
durum pandem� sürec�nde de sıklıkla
yaşanmış; özell�kle �şverenler pandem�
bahanes�yle k�ş�ler�n sağlık ver�ler�n� K�ş�sel
Ver�ler�n Korunması Kanunu’na aykırı olarak
ele geç�rm�şlerd�r.
 
COVID-19 �le b�rl�kte sağlık alanında yaşanan
gen�ş çaplı pan�k, k�ş�ler�n HIV statüler� de
dâh�l her türlü sağlık ver�s�ne er�ş�m�n meşru
olduğu şekl�nde b�r yanılgı yaratmıştır. Özel
hayatın g�zl�l�ğ� hakkına yapılan çeş�tl�
müdahaleler, ayrıca sağlığa er�ş�m hakkını,
çalışma hakkını ve bütün hak �hlaller�n�
kapsayacak şek�lde ayrımcılık yasağının �hlal
ed�lmes�ne sebeb�yet verm�şt�r. Pandem�de
yaşanan hak �hlaller�ne �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ye
ve başvurulab�lecek hukuk mekan�zmalarına
hak �hlaller� raporumuzdan ulaşab�l�r, maruz
kaldığınız hak �hlaller� �ç�n Dernek Danışma
Hattımız �le �rt�bat kurab�l�rs�n�z.
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Pandem�de HIV Ps�koloj�s�
 
Tıbb� olarak r�sk artışının olmaması ne yazık k�
kaygıların tamamen ortadan kalkmasını
sağlayamamıştır. HIV �le yaşayan k�ş�ler�n bu
dönemde sıklıkla terap� odasına get�rd�ğ�
kaygıların başında hastane kontrolüne
g�tmekle �lg�l� end�şeler gelm�şt�r. Yakınlarıyla
temas etmekten kaçınırken hastaneye
g�tmek, muayene olmak, tahl�l vermek g�b�
kaygılar ön plana çıkmıştır. B�r d�ğer kaygılı
grup �se yen� tanı alan HIV �le yaşayan
k�ş�lerd�r. T�p�k olarak durdurulamayan yoğun
düşünceler ve çoğu gerçekç� olmasa da
z�h�nden uzaklaştırılamayan felaket
senaryolarıyla geçen bu sürece COVID-19'un
eklenmes� kaygıların daha da artmasına
sebep olmuştur.
 
Sonuç olarak COVID-19 pandem�s�
dönem�nde HIV �le yaşıyor olmak tıbb� b�r r�sk
yaratmasa da HIV �le yaşayan k�ş�ler�n
akıllarında b�rçok soru oluşturmuştur. HIV
sadece enfeks�yon hastalıklarını �lg�lend�ren
b�r tanı olmanın ötes�nde ruhsal zorlukların da
eşl�k ett�ğ� b�r sürec� beraber�nde
get�rmekted�r. Tüm kron�k hastalıklarda,
özell�kle de HIV veya COVID g�b� tüm dünyayı
beklenmed�k şek�lde pan�kleten hastalık
durumlarında, b�rey�n ve toplumun ps�koloj�k
olarak etk�lenmes�n� engellemek adına
ps�koterap� desteğ�n�n çok öneml� olduğu
açıktır. HIV �ç�n bugün h�ssed�len gerçek dışı
kaygılar zamanında ruhsal boyutun �hmal�
sebeb�yle oluşmuştur. Lütfen yaşama
tutunmaya devam ederken yaşadığınız
kaygılarda yalnız olmadığınızın farkına
varmaya çalışın ve destek almaktan
çek�nmey�n.
 

Bu duyguları h�ssederken yalnız
olmadığınızı, herkes�n benzer şeyler
h�ssett�ğ�n� kend�n�ze hatırlatın,
Bazı şeyler�n gerçekten s�z�n kontrolünüz
dışında olduğunu kabul ed�n,
Yalnızca güven�l�r kaynaklardan (Sağlık
Bakanlığı, Enfeks�yon Hastalıkları Uzmanları
vb.) aldığınız b�lg�lere �t�mat ed�n,
Beden�n�z� v�rüsten koruduğunuz g�b�
z�hn�n�z� de b�lg� k�rl�l�ğ�nden koruyun,
Bağışıklık s�stem�n�z� ve ruh sağlığınızı
korumak �ç�n sağlıklı beslen�n, �y� uyuyun,
s�gara ve alkolden uzak durun, kafe�n
�çeren çay, kahve vb. �çeceklerden uzak
durun, bol su �ç�n.

Val�l�kler,
Kaymakamlıklar,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları, 
Sosyal Güvenl�k Kurumu,
İŞKUR,
ALO 170 - Çalışma Hayatı İlet�ş�m Merkez�.
ALO 183 Sosyal Destek Hattı,
T.C. A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı İl
Müdürlükler�,
Sosyal H�zmet Merkezler�,
ALO 144 Sosyal Yardım Hattı,
İl ve �lçe beled�yeler�n�n sosyal h�zmet
b�r�mler� ve mevcut �se �st�hdam of�sler�
S�v�l Toplum Kuruluşları

Herkes G�b� Ne Yapmalı?
 

 
Başvurab�leceğ�n�z Sosyal Destek
Mekan�zmaları
 
Pandem� �le b�rl�kte toplumun hemen her
kes�m�nde olduğu g�b� HIV �le yaşayanlar da
ekonom�k ve sosyal açıdan olumsuz
etk�lenmekted�r. Bu etk�ler�n g�der�leb�lmes�
adına başvurulab�lecek çeş�tl� sosyal destek
mekan�zmaları bulunmaktadır:
 

 

HIV �le Yaşayanlar R�sk Altında Mı?
 
HIV �le yaşayan k�ş�ler �ç�n Coronav�rüs �le
enfekte olmak, genel popülasyonda
tanımlanan r�sklerden daha yüksek değ�ld�r.
B�l�msel araştırmalara göre; COVID-19 �le
enfekte olmuş tedav� altındak� HIV �le
yaşayan k�ş�ler�n CD4 sayıları (Bağışıklık
s�stem� hücres� / T Lenfos�tler�) 350hücre/ml'
den yüksek �se genel popülasyona göre daha
fazla r�sk altında olmadıkları göster�lm�şt�r.
HIV �le yaşayan k�ş�lerde daha yüksek r�sk
saptanmamış olsa da uluslararası b�l�msel
otor�teler (CDC - Center D�sease Control and
Prevent�on) HIV �le yaşayan k�ş�ler ve onlarla
�lg�lenen uzmanlar �ç�n bazı tavs�yelerde
bulunmuştur. Bu tavs�yeler: 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayrıca HIV tedav�s� �ç�n kullanılan �laçların da
COVID-19 tedav�s�ne herhang� b�r etk�s�
olmadığı anlaşılmıştır. Ancak, tedav� altında
olmayan veya tedav�ye yen� başlamış ve 
bağışıklık hücre sayıları yeterl� görülen
sev�yen�n altında olan k�ş�ler şüphes�z daha
çok d�kkat etmel�d�r.

Tüm popülasyonun uyması gereken
sosyal �zolasyon ve h�jyen�n
sağlanması, 
 
Gr�p ve zatürre aşılarının güncel
tutulması,
 
Ruh sağlığının korunması açısından
teknoloj� kullanılarak uzaktak�
yakınlarla �let�ş�m �çer�s�nde kalınması,
 
HIV �laçlarının rut�n kullanımı ve tem�n�
konusunda özen göster�lmes�d�r. 


