UNFPA Küresel Teknik Bilgi Notu
COVID-19’un Yaşlılar Açısından Sonuçları:
Salgına Müdahale
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Bu teknik bilgi notu, UNFPA Küresel Yaşlanma Ağı tarafından BM Ekonomik ve Sosyal İşler
Dairesi’nin (BM DESA) “Bilgi Notu: Yaşlılar ve COVID-19” başlığıyla yaşlı insanların özel
ihtiyaçlarının COVID-19 salgınına hazırlık ve müdahale kapsamında karşılanması gerektiğini
vurgulayan yayını tamamlamak üzere hazırlanmıştır.
UNFPA, COVID-19 kapsamında yaşlıların insan hakları, sağlık ve korunmasına
odaklanmakta ve bu belge dünyanın dört bir köşesinde faaliyet gösteren ofislerde konu ile
ilgili yürütülen çalışmaları vurgulamaktadır. Yaşlıların haklarını gözetip ihtiyaçlarına cevap
vermek, UNFPA COVID-19 Küresel Müdahale Planı’na ivme kazandıran unsurlardan biri
olan kimseyi geride bırakmama ilkesiyle tamamen uyumludur.
Belgede UNFPA’in Birleşmiş Milletler Daimî Koordinatör Sistemi ve Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) öncülüğünde ülke düzeyinde BM COVID-19 müdahalesine ilişkin destekleyici rolünün
altı çizilmektedir. UNFPA ayrıca sivil topluma; yaşlıların politika alanına katılımı ve en çok
etkilendikleri böyle bir krizde hazırlık ve müdahale kapsamında seslerinin duyulması için
savunuculuk yapmasında destek vermektedir.
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Temel Mesajların Özeti
•

Yaşlı insanlar COVID-19'dan bilhassa etkilenmektedir. COVID-19 krizi
sırasında kendilerine özel dikkat gösterilmeli, sesleri, görüşleri ve
endişeleri duyulmalıdır.

•

Küresel veriler şu anda son derece değişkendir, bununla birlikte,
COVID-19'un yaşlı insanlar için daha yüksek risk faktörü olduğu tüm
ülkelerin verilerinde açıkça görülmektedir. Her ülke farklı ölçeklerde
test ve farklı şekillerde raporlama yaptığından, belirli bir ülkenin
deneyim ve raporlarından genelleme yaparak yanlış bilgi elde etme
riski vardır. Küresel veriler için lütfen DSÖ'den gelen COVID-19
bildirimine bakını. [Https://who.sprinklr.com]. Veri sistemlerini
güçlendirmek için COVID-19 bilgileri, diğer faktörlerin yanı sıra
cinsiyet ve yaşa göre ayrıştırılmalıdır.

•

Başta Afrika olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde, nispi ve mutlak
yaşlı sayısı daha az olmakla birlikte, diğer ciddi yapısal riskler öne
çıkmaktadır. En az yaşlı nüfusa ev sahipliği yapan ülkeler (en az
gelişmiş ülkelerin çoğu gibi), en az sağlık kaynağına, yaşlı hastalara
yönelik sınırlı deneyime (az sayıda geriatrik uzman dahil), yaşlılara
yönelik daha az kurumsal bakıma ve yaşlıların topluma erişimi,
taramadan geçirilmesi ve toplum temelli bakımı için çok daha az
kamu veya STK destek yapısına sahiptir.

•

Huzurevi ve rehabilitasyon merkezi gibi uzun süreli bakım
merkezlerinde yaşayan yaşlılar, COVID-19 enfeksiyonu kapma ve
diğer olumsuz sonuçlarına karşı özellikle hassastır. 1

•

Yalnız yaşayan yaşlılar karantina koşulları altında doğru bilgi, gıda, ilaç
ve diğer gerekli malzemelerin temininde engellerle karşılaşabilir2 ve
bunun için topluma erişimi gereklidir.

1. DSÖ. Infection Prevention and Control Guidance for Long-Term Care Facilities in the context of
COVID-19 Interim Guidance (COVID-19 Kapsamında Uzun Süreli Bakım Merkezlerine Yönelik
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi).
2. Lloyd-Sherlock & Ebrahim & Geffen & McKee. Bearing the brunt of covid-19: older people in low
and middle income countries.
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Başta izole edilen yaşlılar olmak üzere, bilişsel gerilemeden mustarip
olan ve bakıma son derece bağımlı olan yaşlıların, gayrı resmi ağlar
(aileler), sağlık çalışanları, bakım verenler ve gönüllüler aracılığıyla
pratik ve duygusal desteğin sürekliliğine ihtiyaçları vardır.

UNFPA’in Rolü
Hazırlık için demografik veriler sağlamaktadır. UNFPA, hükümetlere,
farklı bölgelerde yaşayan yaşlıların nispi ve mutlak sayıları ve yaşam
koşulları da dahil olmak üzere demografik riskleri gösteren nüfus verilerini
hızla üretmeleri için destek vermektedir.
COVID-19 Müdahalesi kapsamında yaşlıların haklarına ve sağlıklarına
yatırım yapılmasını savunmakta ve yaşlılar için BM sistem eyleminin
koordinasyonunu kolaylaştırmaktadır. Sağlık, Sosyal Hizmetler ve
Koruma Bakanlıkları, DSÖ, UNFPA ve diğer BM/BM dışı ortaklar arasında,
ulusal düzeyde koordinasyonu destekleyerek yaşlıların ve bakım verenlerinin
bakım ve desteğine öncelik verilmesini sağlamaktadır. Yaşlıların
korunmasına yönelik COVID-19 müdahale ve kurtarma stratejileri
geliştirmekte ve temel hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli
destekleri vermektedir.
COVID-19 bağlamında yaşlıların karşılaştığı zorlukları analiz ederken
toplumsal cinsiyet perspektifi kullanmaktadır. UNFPA, cinsiyet, engellilik
hali ve sosyoekonomik durum temelinde kesişen ayrımcılığın yaşa dayalı
ayrımcılık ile birleştiği bir bağlamda, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet gibi
yaşlı kadınların karşılaştığı belirli savunmasız alanları belirlemek için
toplumsal cinsiyet merceği sunmaktadır.
Yaşlıları, topluluklarının özerk ve önemli bileşenleri olarak
desteklemektedir. UNFPA, bu çabayı; bir yandan önemli bakım veren rollerini
(torunların bakımı gibi) sürdüren yaşlıların kendilerini nasıl koruyabilecekleri
konusunda bilgiler sunarak ve yaşlılar için özel olarak hazırlanmış halk sağlığı
mesajlarının geliştirilmesi yoluyla desteklemektedir.
Kuşaklararası dayanışmadan yararlanmakta ve yaşa dayalı ayrımcılıkla
mücadele etmektedir. Gençlik ve kadın örgütleri ile dini ve geleneksel liderleri
kapsayan UNFPA topluluk ağları aracılığıyla şefkat geliştirilmesine katkı
sunmakta, virüs hakkında farkındalık ve koruma sağlamakta, sağlıklı davranış
ve sosyal norm değişikliğini teşvik etmekte, yaşlıların, sağlık çalışanlarının ve
bakım verenlerin damgalanmasını ve ayrımcılığa uğramasını ortadan kaldırmak
için çalışmaktadır.
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COVID-19 ve Yaşlılar
• COVID-19, insandan insana geçen yeni bir koronavirüsün (SARSCoV-2, yani COVID-19 virüsü) neden olduğu akut bir solunum
hastalığıdır. Özellikle kalp damar hastalığı, kronik solunum sistemi
hastalığı, diyabet ve kanser gibi başka bir sağlık sorunu olan yaşlı
kişilerde daha yüksek ölüm oranlarına neden olmaktadır.3
• COVID-19 salgını tüm hükümetler için önemli bir sorun teşkil
etmekte; halk sağlığı ve küresel ekonomi için küresel bir tehdit
oluşturmaktadır.
• Diğerlerinin yanı sıra, özellikle,
1. Halk sağlığı sistemleri kırılgan olduğu, yetersiz kaynak
ayrıldığı ve az profesyonelin istihdam edildiği;
2. Hükümetin bilgi, kanıt ve iletişim sistemlerinin zayıf olduğu;
3. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu;
4. Büyük yaşlı nüfuslarının olduğu;
5. Devlet bütçelerinde hazırlık veya müdahale kapasitesini
sağlayacak yeterli kaynağın bulunmadığı ülkelerde, şehirlerde ve
bölgelerde risk daha yüksektir:
• UNFPA'in faaliyet gösterdiği ülkelerin birçoğu yukarıdaki risklerle karşı
karşıya olup, bu durum salgınla ilişkili olası halk sağlığı ve ekonomik
tehditleri güçlendirmektedir.
• UNFPA Küresel Yaşlanma Programı ve ilgili kuruluşlararası ağ 2016
yılında kurulmuştur. Hükümetlere nüfuslarının yaşlanmasına uyum
sağlamaları için destek sağlamak amacıyla diğer küresel ve bölgesel
ortakların yanı sıra DSÖ, UNDP, ILO, BM Bölgesel Ekonomik
Komisyonları, Yaşlanma ile ilgili Titchfield Şehir Grubu, HelpAge
International ile yakın çalışmalar yürütmektedir.

3. DSÖ. (21 Mart 2020). Infection Prevention and Control Guidance for Long-Term Care Fa- cilities in the
context of COVID-19 Interim Guidance (COVID-19 Kapsamında Uzun Süreli Bakım Merkezlerine Yönelik
Enfeksiyon

Önleme

ve

Kontrol

Rehberi).

Alıntılanan

kaynak:

https://apps.who.int/iris/

bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf. Zhou F, Yu T,
Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortal- ity of adult inpatients
with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054-62
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UNFPA, hükümetlerarası diyaloglar da dahil olmak üzere
hükümetlere yönelik politika araştırmalarını ve tavsiyelerini
desteklemekte, hükümetlerin yaşlanan nüfusun özelliklerini
tanımlamalarına, düşük doğurganlığın üzerine eğilmelerine,
yaşlıların hane yapılarını anlamalarına ve ikinci bir demografik
temettüyü teşvik eden politikalar geliştirmelerine yardımcı
olmaktadır.
• COVID-19 salgını yaşlı insanlara karşı küresel tehditler
oluşturduğundan, veri paylaşmak ve risklere, sonuçlara ve umut
vaat eden müdahalelere ilişkin kanıtların kullanımı konusunda
uyum sağlamak için DSÖ ve HelpAge ile ortak hareket edilmektedir.
Yaşlıların korunması, “Tek-BM (One-UN)” yaklaşımı kullanılarak
kimsenin geride bırakılmaması için hazırlık ve müdahale
çabalarının merkezinde olmalıdır.
• Ülkelerin test yapma ölçekleri ve raporlama nitelikleri ve dolayısıyla
bilinen vaka yükleri açısından büyük ölçüde değişiklik
görüldüğünden, küresel veriler şu anda son derece değişkendir.
Vaka yükü, hastaneye yatış ve vaka-ölüm oranları tahminlerini
desteklediğinden, riskin belirli bir ülkenin deneyiminden yola
çıkarak genelleştirilmesi yanlış bilgiye
ulaşılması anlamına
gelebilir. En son küresel veriler için lütfen DSÖ’nün COVID-19
bildirimine bakın [https:// who.sprinklr.com/]. [Ek 2'deki Ek
Kaynaklar]
• Bununla birlikte, COVID-19'un yaşlı insanlar için daha yüksek
risk faktörü oluşturduğu tüm ülkelerin verilerinde açıkça
görülmektedir (aşağıya bakınız). Mevcut veriler ayrıca yaşlı
kadınlara göre yaşlı erkekler için ilave riskler olduğunu
göstermektedir. Salgın süresince dünya genelinde daha fazla vaka
verisi oluştukça bu cinsiyet farklılığı DSÖ ve akademik
araştırmacılar tarafından yakından takip edilmektedir.
• Fiziksel mesafe yoluyla COVID-19 enfeksiyonun bulaşmasını
azaltmaya yönelik politikalar şu anda çoğu ülkede uygulanmaktadır.
Fiziksel mesafe, çevrimiçi sosyal etkileşimden daha az
yararlandıkları için en yaşlılar (80 yaş üstü kişiler) başta olmak
üzere yaşlılar için ek yükler oluşturabilir. Yaşlılar, temel
ihtiyaçlarını karşılamak için evde veya kurumlarda uzun süreli
bakım sağlayıcılara bağımlı durumda olabilirler,
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bu da, hem kendileri risklere daha az maruz kalmaya hem de
yaşlıları güvende tutmaya çalışan ailelerine, sağlık çalışanlarına
ve bakım verenlerine emzalsiz talepler yüklemektedir.
• UNFPA, yaşlılara, sağlık çalışanlarına ve bakım verenlere karşı
damgalanmayı ve ayrımcılığı önlemek için kolektif kuşaklararası
dayanışmayı desteklemeye ve teşvik etmeye kararlıdır.

Yaşlıların Kırılganlığı
Imperial College London COVID-19 Müdahale Ekibi, yetmişli
yaşlarında belirti gösterenlerin, yirmili yaşlarında belirti gösterenlere
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kıyasla yirmi kat fazla hastaneye yatırılma olasılığı olduğunu
bildirmektedir.4 Kore Cumhuriyeti, İtalya ve Hollanda'dan alınan
yakın zamanlı vaka ölüm oranları (aşağıda Şekil 1), bu ülkelerdeki
70-79 yaş grubundakiler için büyük bir risk sıçraması ve 80+ yaşta
daha çarpıcı bir artış olduğunu göstermektedir. Cinsiyete göre
ayrıştırılmış verilere bakıldığında, yaşlılar arasında erkeklerde riskin
daha yüksek olduğu görülmektedir.
Şekil 1: Kore Cumhuriyeti, İtalya ve Hollanda tarafından yakın
zaman önce bildirilen yaşa göre vaka ölüm oranları

İtalya, erkek (9 Nisan)
İtalya, kadın (9 Nisan)

Vaka Ölüm Oranları

Kore, erkek (14 Nisan)
Kore, kadın (14 Nisan)
Hollanda, toplam (14 Nisan)

Yaş Grubu

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
(ICESCR) 12. Maddesi, ayrım gözetmeksizin yaşlılara kaliteli sağlık
hizmetlerinin erişilebilirliği, ulaşılabilirliği, kabul edilebilirliği ve
karşılanabilirliğine atıfta bulunmaktadır.5 Bu nedenle, hazırlık ve
müdahale stratejileri planlanırken ve uygulanırken yaşlıların
aşağıdaki özellikleri dikkate alınmalıdır.

4 Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, Gemma. et al. (16 Mart 2020). Impact of
non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COV- ID19 mortality and healthcare
demand. Alıntılanan kaynak: https://doi. org/10.25561/77482
5. ESCAP. (8 Mart 2017). Asya ve Pasifik’te Yaşlanma: Genel Bakış //Ageing in Asia and the
Pacific: Overview. https://www.unescap.org/resources/ageing-asia-and-pacifi -overview.
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•

Giderek daha fazla yaşlı artık geniş ailelerle yaşamamakta, nüfusun
yaşlanması, daha çok çift gelir getiren hane halkı, iç göç ve kentleşme gibi
demografik değişimler nedeniyle tek başına veya huzurevlerinde
yaşamlarını sürdürmektedir.

•

Yaşlı insanlar, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde ücretini karşılama,
erişilebilirlik, yaşa dayalı ayrımcılık ve yaşa bağlı damgalama gibi birçok
engelle karşılaşmaktadır. Deneyimleri toplumsal cinsiyet, gelir düzeyi ve
ırksal veya etnik kökenlere göre değişmektedir. Bu nedenle sağlıkla ilgili
hizmetlere erişimde bu tür sosyal belirleyiciler dikkate alınmalıdır.

• Huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi uzun süreli bakım
merkezlerinde yaşayan yaşlı insanlar, olumsuz sonuçlara ve COVID-19
enfeksiyonuna karşı özellikle savunmasızdır. 6
• Yalnız yaşayan yaşlılar karantina koşullarında doğru bilgi, gıda, ilaç ve
diğer gerekli malzemelerin temininde engellerle karşılaşabilir7 ve bunun için
topluluk erişimi gereklidir.
• Bazı yaşlılar torunlarına bakmakta ve bu durum onların kendi kendine
karantinaya almasını imkansız hale getirdiği için COVID-19 riskini
arttırabilmektedir.8 Buna ek olarak, aynı çatı altında yaşayan genç aile
üyelerinin daha yüksek hareketliliği yaşlı insanlar için ek enfeksiyon riski
taşımaktadır.
• Yüksek gelirli ülkelerden elde edilen verilere göre, her ne kadar yaşlı
erkekler arasında, kadınlara göre daha yüksek vaka-ölüm oranları görülse
de (bkz. Yukarıdaki Şekil 1), birçok ülkedeki yaşlı kadınlar, birden fazla ve
kesişen ayrımcılık çeşitlerine maruz bırakıldığından bilhassa COVID-19
riski altında olabilir.

6. DSÖ. Infection Prevention and Control Guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID19 Interim Guidance (COVID-19 Kapsamında Uzun Süreli Bakım Merkezlerine Yönelik Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol Rehberi).
7. Lloyd-Sherlock & Ebrahim & Geffen & McKee. Bearing the brunt of covid-19: older people in low and
middle income countries.
8 Lloyd-Sherlock & Ebrahim & Geffen & McKee. Bearing the brunt of covid-19: older people in low and
middle income countries.
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Bunlar; daha yüksek beslenme yetersizliği riski, toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet riski, daha az eğitim fırsatı ve daha yüksek okuma yazma bilmeme
riski, daha düşük yaşam boyu gelir, daha yüksek yalnız yaşama riski ve
daha yüksek yoksulluk riskini içermekte olup bunlarla sınırlı değildir.
• Özellikle izolasyonda tutulan ve bilişsel gerileme ve demanstan mustarip
olan ve yüksek oranda bakıma muhtaç olan yaşlılar, salgın veya
izolasyon sırasında endişeli, öfkeli, stresli, huzursuz olabilir veya içine
kapanabilir.9 Tüm paydaşların, yalnızlığın sosyal temastan kaçınmaya
zorlanan yaşlı insanlar için ciddi bir sağlık riski olduğu gerçeğini
kavraması gerekir. Gayri resmi ağlar (aileler), sağlık çalışanları, bakım
verenler ve gönüllüler aracılığıyla pratik ve duygusal desteğin sürekliliği
her şekilde sağlanmalıdır.

Tomislav Georgiev/UNFPA MK

9. DSÖ. (Mart 18 2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak
(COVID-19 salgını sırasında dikkate alınması gereken ruh sağlığı ve psikososyal hususlar).
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-consider- ations.pdf.
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• Son olarak, yaşlılar COVID-19 salgını sırasında fiziksel, psikolojik, cinsel
istismar, ekonomik istismar/sömürü ve ihmal dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere istismara maruz kalma riski altındadır. Yaşlıların
haklarını korumak için acil halk sağlığı eylemine ihtiyaç duyulmaktadır. 10
• Sağlık Çalışanlarının ve Bakım Verenlerin Kırılganlığı: Program
müdahaleleri kapsamında, sağlık çalışanlarının ve yaşlıların bakım
verenlerinin kırılganlığına yönelik adımlar atılmalıdır. Yüksek iş yükü,
koruyucu ekipman sıkıntısı, olası damgalanma ve enfekte olması
muhtemel kişilerle uzun süre ve yakın temasta olmaları nedeniyle
salgına müdahale aşamasında fiziksel ve psikolojik stresleri çok
yüksek olabilir. Esenlikleri son derece önemlidir. Kendilerine yönelik
kişisel koruyucu ekipman (KKE) sağlanması, düzenli izleme, ruh sağlığı
ve psikososyal desteğe erişim gibi özel önlemlere öncelik verilmelidir.
UNFPA Fas

10. a.g.e
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UNFPA Müdahaleleri
Hazırlık için demografik verilerin sağlanmasını desteklemektedir: UNFPA,
hükümetleri, farklı bölgelerdeki yaşlıların nispi ve mutlak sayıları ve yaşam
koşulları da dahil olmak üzere demografik riskleri gösteren nüfus verilerini hızla
üretecek şekilde destekleyebilecek konuma sahiptir. Aşağıdaki harita, farklı
bölgelerde 70 yaş üstü kişilerin mutlak sayılara göre dağılımını göstermektedir.
Özellikle Afrika'da gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların nispi ve mutlak sayısı
daha az olmakla birlikte, diğer ciddi yapısal riskler öne çıkmaktadır. En az yaşlı
nüfusa ev sahipliği yapan ülkeler (en az gelişmiş ülkelerin çoğu gibi), en az
sağlık kaynağına, yaşlı hastalara yönelik sınırlı deneyime (az sayıda geriatrik
uzman dahil), yaşlılara yönelik daha az kurumsal bakıma ve yaşlıların topluma
erişimi, taramadan geçirilmesi ve toplum temelli bakımı için çok daha az kamu
veya STK destek yapısına sahiptir.
Ülkeler sadece yaşlıların nispi ve mutlak sayılarında farklılık göstermemektedir.
Aynı zamanda yaşlıların yoğun gecekondu mahalleleri veya çok sayıda mülteci
ya da yerinden edilmiş insanın bulunduğu bölgeler de dahil olmak üzere kırsal
alanlarda mı kentsel alanlarda mı ya da aile içinde mi, tek başına mı veya bir
huzurevinde mi yaşamaya meyilli olduğu sorusuna verilecek cevaplar da
farklıdır. Bu faktörlerin her biri hazırlık için önemlidir.

UNFPA
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•

Son nüfus sayımı veya düzenli kayıt verileri varsa, UNFPA Ülke Ofisi personeli,
yaşlıların kümelendiği yerleri haritalamak, yaşlıların mevcut yaşam
düzenlemeleri hakkında temel demografik bilgiler elde etmek ve bu verilerin BM
Ülke Ekipleri tarafından kullanılabilir olmasını sağlamak için Ulusal İstatistik
Ofisi'ni desteklemeye teşvik edilmektedir.

•

Yaşlıların mutlak sayılarına ve onların yaşam koşullarına odaklanılmaktadır
çünkü bu; COVID-19 ve topluma erişim, ev ziyaretleri, gıda ve beslenme
desteği, hastane yatakları, yoğun bakım tesisleri gibi ihtiyaçların ölçeği için çok
önemlidir.

70 yaş ve üzeri kişilerin ülkelere göre
mutlak sayısı, 2020 (UN WPP, 2019)

Dünyada 70 yaş ve üzeri
kişilerin nüfusu (2000’ler)

Sürveyans ve takip: COVID-19 vakalarının sürveyansı ve takibi için veri
sistemlerinin hızla ilerleyen bu salgına hızla yanıt vermesi gerekmektedir.
COVID-19 için mevcut raporlama ve sürveyans sistemleri ülkeler arasında
farklılık gösterdiğinden, küresel veriler değişken olup ülkeler arasında
karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. BM İstatistik Bölümü, UNFPA dahil diğer
BM kuruluşlarının da desteğiyle ülke ofislerini ve bakanlıkları standart veri
toplama önerileriyle desteklemek için yeni bir web sitesi kurmaktadır. Benzer
şekilde, UNFPA (Coğrafi Kaynaklı Altyapı ve Kalkınma için Demografik Veriler
Ortaklığı - GRID3
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dahil); BM-ECA ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklık (GPSDD)
tarafından COVID-19 bağlamında Afrika ülkelerine veri desteği sağlama
çağrısına destek vermek için yanıt veren kurumlar ve projeler arasında yer
almaktadır.
UNFPA Ülke Ofisleri aşağıda belirtilenleri yapmalıdır:
•

Hükümetleri ve BM Ülke Ekiplerini bu kaynakları bilip kullanmaları için
destekleyin ve ulusal sürveyansın ortaya çıkan küresel standartlar/önerilerle
uyumlu hale getirilmesi için destek verin.

•

Tüm ulusal sürveyans verilerinin yaş, cinsiyet ve engellilik haline göre
ayrıştırılmasını sağlamak için Sağlık Bakanlığını destekleyin.

•

DSÖ ile işbirliği içinde, yaşlıların sistematik taraması ve sürveyansı için
sağlık çalışanları ve bakım verenler için rehberlik notlarının geliştirilmesini
destekleyin.

Yaşlı Kişilerin Hakları, Sağlığı ve Korunması için Savunuculuk Yapmakta
ve Koordinasyonu Kolaylaştırmaktadır: UNFPA Ülke Ofisleri, Mukim
Koordinatör sistemi öncülüğünde, yaşlılara yönelik BM koordinasyon
mekanizmaları dahilinde faaliyet göstermeye/veya toplanmaya ve yaşlılara ve
bakım verenlerine yönelik bakım ve desteğe öncelik verilmesini sağlamak için
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlıklarının çabalarını desteklemeye teşvik
edilmektedir. Başta DSÖ olmak üzere BM ortakları ile yaşlıların korunmasına
odaklanan ve temel hizmetlerin sürekliliğini destekleyen COVID-19 müdahale ve
kurtarma stratejileri geliştirmektedir.
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•

Yaşlıların hakları ve ihtiyaçları için savunuculuk ve liderliği güçlendirmektedir.
Engellilik teknik çalışma grupları ve/veya insani koordinasyon mimarisi
aracılığıyla, yaşlılara ve bakım verenlere özel programlara ve müdahalelere
destek verilmesine yardımcı olmaktadır.

•

Gerekli durumlarda temel ilaçların, ekipman ve malzemeleri içeren yaşlılara
yönelik kitlerin, COVID-19'un klinik yönetimi için gerekli UNFPA onaylı tıbbi
malzeme ve ekipmanların ve temel hijyen ve sanitasyon malzemelerinin (örn.
sabun ve el dezenfektanları) temin edilmesini ve gerektiği gibi sunulmasını
sağlamaktadır.

•

Doğru güncellemelerle zamanında iletişime erişimi ve bakım verilmesini
sağlamakta ve ilk müdahale ekiplerinin Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek
(MHPSS) ve Psikolojik İlk Yardım (PİY) vermesi için gerektiği şekilde
eğitilmesini desteklemektedir.

Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı: Klinikler, akut bakım hastaneleri, gündüz
bakım merkezleri ve gönüllü gruplar aracılığıyla yaşlıların sürekli bakımına
olanak sağlamak için yerel sağlık ve sosyal bakım ağlarını etkinleştirmektedir.
•

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlıklarını ve ortakları, salgın sırasında
yaşlılara yönelik olası suiistimali izlemek, önlemek ve bunun üzerine
gitmek amaçlı önlemler alınmasını sağlamak için desteklemektedir.

•

Hem kurum hem de ev ortamında COVID-19'a yönelik gerekli önleme ve
müdahale tedbirleri almaları için yaşlı kadınlara ve engelli yaşlılara destek
sağlayan uzmanları ve kuruluşları desteklemektedir.

COVID-19 riskleri, belirtileri ve bulaşmasına ve COVID-19 benzeri belirtileri
olan kişilerin, COVID-19 pozitif kişilerin ve COVID-19 vakaları olan
tesislerde çalışan sağlık çalışanlarının ve bakım verenlerin ayrımcılığa
uğramasının nasıl önleneceğine ilişkin DSÖ ve HelpAge kaynaklarına ve
bilgilere erişim sağlamaktadır.
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•

WHO Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action
Plan Guidance COVID-19 Preparedness and Response / DSÖ Risk
İletişimi ve Topluluk Katılımı Eylem Planına İlişkin Rehberlik. COVID-19
Hazırlığı ve Müdahalesi

•

WHO Checklists for Risk Communication and Community Engagement
(RCCE) readiness and initial response for novel coronaviruses / DSÖ Risk
İletişimi ve Topluluk Katılımı hazırlığı ve yeni koronavirüse ilk müdahale

•

Önemli bakım veren rollerini sürdürürken (torunların bakımı gibi) kendilerini
nasıl koruyabilecekleri ve gerekli desteği nasıl alabilecekleri hakkında
bilgiler içeren, uzun süreli bakım tesisleri dışındaki topluluklarda yaşayan
yaşlılar için özel olarak hazırlanmış daha fazla halk sağlığı mesajına ihtiyaç
vardır.

•

WHO: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public / DSÖ:
Kamuoyuna yönelik koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili öneriler

•

HelpAge Guidance and advice for older people in the context of COVID-19/
HelpAge Rehberliği ve COVID-19 bağlamında yaşlılara tavsiyeler

•

HelpAge Guidelines for care homes for older in the context of COVID-19 /
COVID-19 bağlamında yaşlı bakım evlerine yönelik HelpAge Rehberi

Yaşa Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Etmekte ve Kuşaklararası Dayanışmadan
Yararlanmaktadır: COVID-19'a karşı müdahalenin karantina deneyimi boyunca
da geçerli olmak üzere ayrımcı uygulamalar ve eşitsizlikleri yeniden
üretmemesini ve kalıcılaştırmamasını sağlamak için uygulayıcı ortaklarla, yaşlı
ve kadın hakları grupları ve ötekileştirilmiş toplulukları temsil eden diğer
kuruluşlar gibi kilit muhataplarla bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Yaşlıların
bakım ihtiyaçlarına ve tıbbi tedaviye erişimden dışlanması gibi tıbbi hizmetlere
erişimde ayrımcılık riski yakından izlenmelidir.
•

Araştırma kurumları ve akademi ile ortaklaşa olarak, araştırmaları
desteklemekte ve yaşa duyarlı ve çözüm üreten savunuculuk ve program
müdahalelerini şekillendirmek için acil sağlık durumlarının yaş üzerindeki
etkilerine ilişkin daha fazla kanıt toplanmasına destek vermektedir.

•

Gençlik ve kadın örgütleri ile dini ve geleneksel liderleri kapsayan UNFPA
topluluk ağları aracılığıyla şefkat geliştirilmesine katkı sunmakta, virüs
hakkında farkındalık ve koruma sağlamakta, sağlıklı davranış ve sosyal norm
değişikliğini teşvik etmekte, yaşlıların, sağlık çalışanlarının ve bakım
verenlerin damgalanmasını ve ayrımcılığa uğramasını ortadan kaldırmak için
çalışmaktadır.

UNFPA
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Ek 1: UNFPA Ülke Ofisleri tarafından
yürütülen çalışmalar
Arap Devletleri Bölge Ofisi, yaşlılar ve COVID-19’a yönelik olarak çeşitli yaş
grupları arasındaki tahmini vaka sayısı içeren farklı senaryolarla savunuculuk
amaçlı bilgi notu hazırlamıştır. Bu not ayrıca, yaşlılar arasındaki kırılganlık,
UNFPA'in bölgedeki yaşlıları destekleme çabaları, zorluklar ve fırsatlar, politika
önerileri ve risk azaltma konularını ele almaktadır. Mısır ve Ürdün'deki Ülke
Ofisleri, genel müdahalenin bir parçası olarak yaşlıların bakımı da dahil olmak
üzere COVID-19'a kapsamlı bir şekilde müdahale etmiştir.
Ermenistan'da UNFPA; Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na ve Posta
İdaresi’ne, yaşlıların emekli maaşlarını doğrudan evlerine dağıtmaları için kişisel
koruyucu ekipman (KKE) sağlamıştır. Aynı zamanda, yaşlılara bakım veren
sosyal çalışmacılara da KKE tedarik edilmiştir.
Azerbaycan'da UNFPA; Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Mehriban Aliyeva'nın girişimiyle hayata geçirdiği Aktif Yaşlanma projesi ile
#evdekal kampanyasını desteklemek için tüm faaliyetlerini çevrimiçi ortama
taşımaktadır. Ortakları, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı ve yerel STK
Uchuncu Bahar (Üçüncü Bahar) ile birlikte, sosyal medyanın gücünü kullanan
yaşlılar için çevrimiçi web seminerleri ve birebir tartışmalar düzenlemektedir.
Bununla birlikte, yaşlıların boş zamanlarını etkili bir şekilde organize etmelerine
ve ayrıca kendilerini COVID-19'a karşı korumalarına yardım etmek için bir dizi
video ve animasyon üretilip sosyal ağlarda paylaşılmaktadır.
Belarus'ta UNFPA; sağlık ve sosyal nedenlerden dolayı evde kalanlar da dahil
olmak üzere yaşlılara ulaşmak için Belarus Kızılhaç’ı ile işbirliği yapmaktadır.
Yaşlılar ile aileleri ve bakım verenleri için evde koruma rutinleri, nasıl güvenli bir
şekilde dışarı çıkacakları, eve döndüklerinde ne yapacakları, ailelerin yaşlıları
korumak için neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirme malzemeleri
geliştirilmiştir. Bu çalışmalarla 180.000'den fazla insana ulaşılması
hedeflenmektedir.
Cabo Verde'de UNFPA; DSÖ, BM Ortak Ofisi ve hükümetle birlikte, COVID-19
iletişim planlarında yaşlıların karşı karşıya olduğu daha yüksek risklerle ilgili özel
bir mesaj eklemek için çalışmaktadır.
Fildişi Sahili'nde, UNFPA hükümeti salgın konusunda yaşlıları duyarlı hale
getirmeye yönelik çalışmaları ve yaşlıları zarardan korumaya yönelik plan
geliştirmesi ve uygulaması için desteklemektedir. UNFPA, hükümete haritalama
çalışmasında ve mali destek sağlamak amacıyla yaşlıların hane reisi olduğu
haneler de dahil olmak üzere 175.000'den fazla kırılgan hanenin tespit
edilmesinde destek olmuştur.
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Kosta Rika'da UNFPA; Birleşmiş Milletler Mukim liderliğinde ve Birleşmiş
Milletler sistemi acil durum stratejisine uygun olarak, hükümetin COVID-19
nedeniyle uygulanan izolasyona ilişkin önleyici tedbirler ve stratejiler içeren bir
kampanya yoluyla yaşlılara ulaşma çabalarını desteklemektedir. Kampanya,
yaşlıları ve bakım verenleri hedeflemekte; karantina ve fiziksel mesafenin
duygusal kopma anlamına gelmediğini anlatmayı amaçlamaktadır.
Dominik Cumhuriyeti'nde Yaşlanan Nüfus için Ulusal Konsey (CONAPE); 65
yaş ve üzeri kişilere göre şekillendirilmiş destekli yaşam, gündüz bakımı ve
sağlık hizmetleri için farklı merkezler işletmekte ve bunları desteklemektedir.
COVID-19 salgını sırasında bu nüfusun taşınması ve mobilizasyonu ile ilgili
riskler nedeniyle, CONAPE başlangıçta gündüz bakım merkezlerini kapatmaya
ve kullanıcılarına gıda dağıtmaya karar vermiştir. UNFPA'in desteğiyle,
hastanelerde ve kliniklerde olası COVID-19 hastaları ile temaslarını en aza
indirgemek için risk altındaki ve/veya geçmişten getirdiği sağlık sorunları olan
yaşlıların bakımı için bu merkezleri özel klinik tesislere dönüştürmek için
çalışmalar yapılmaktadır. UNFPA; DSÖ, WFP ve diğer kuruluşlardan destek
almak için CONAPE tarafından bildirilen diğer ihtiyaçları da BM Koordineli
Müdahale Planı’na dahil etmiştir.
Gürcistan'da UNFPA; hijyen kitlerini ve “COVID-19: Yaşlılar için Rehber ve
Tavsiye” broşürünü üç belediyede 60 yaş ve üstü için kurulan kulüpler (UNFPA
Gürcistan tarafından yerel belediyeler ve STK'lar ile ortaklaşa kurulmuş)
aracılığıyla dağıtmaktadır.
Endonezya'da UNFPA; COVID-19 müdahalesi kapsamında yaşlı ve engelli
kişilere bakım ve destek hizmetlerinin önceliklendirilmesi için Sağlık Bakanlığı
ve diğer ortaklarla Ulusal Yaşlılık ve Engellilik Alt Kümesi'ne katılmaktadır.
UNFPA, COVID-19 ile ilgili yaş, cinsiyet ve engellilik durumuna göre ayrıştırılmış
verilerin toplanmasını desteklemek için Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) ve
Merkezi İstatistik Bürosu (BPS) ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve yaşlılar ve
bakım verenlerine yönelik hızlı ihtiyaç değerlendirmesi, risk iletişimi, hayat
kurtaran sarf malzemeleri ve koruma kitlerinin teminini kapsayan bir program
hazırlamaktadır.
İran'da, COVID-19 salgınının başlamasından bu yana UNFPA Ülke Ofisi,
hükümetin hastalığı kontrol altına alma çabalarını desteklemek için diğer BM
kuruluşlarına katılmıştır. UNFPA Ülke Ofisi, yaşlıların, özellikle de yaşlı
kadınların kırılganlığını dikkate alarak, sağlıklarının ve onurlarının korunmasını
sağlamak ve sosyal bakım sektörüne destek vermek için acil önlemler almıştır.
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Maldivler'de UNFPA; COVID-19'un genel nüfus ve emekli maaşı olmayan
yaşlılar, yatalaklar, göçmenler ve benzeri kırılgan gruplar üzerindeki ekonomik
etkisini hızlı bir şekilde değerlendirmek için Toplumsal Cinsiyet, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışmaktadır.
Moldova Cumhuriyeti'nde, COVID-19 vakalarını izlemek ve yaş ve cinsiyete
göre ayrıştırılmış veriler sağlamak için Johns Hopkins Üniversitesi tarafından
geliştirilen küresel platformu temel alarak gerçek zamanlı bir gösterge tablosu
oluşturulmuştur. Buna ek olarak, ebeveynleri çalışmak için yurtdışında olan
birçok gencin büyükanne ve büyükbabasıyla yaşadığı bir ülke olduğundan,
UNFPA, genç Moldovalıları büyükanne ve büyükbabalarının evde kalmalarını
ve güvende olmalarını sağlamaları ve yaşlıları desteklemeleri için seferber
etmektedir.
Myanmar'da UNFPA; maske ve el dezenfektanı dağıtarak ve bilgi sağlayarak
COVID-19'un önlenmesi için neredeyse 85 bakım evinde yaklaşık 3000 yaşlıyı
desteklemek için Sosyal Yardım ve İmar Bakanlığı altındaki Sosyal Yardım
Dairesi ile birlikte çalışmaktadır. Ülke Ofisi, hükümet ve hükümet dışı ortaklar
aracılığıyla bilinçlendirme ve ruh sağlığı ve psikososyal destek ihtiyaçlarının
daha fazla karşılanması üzerinde çalışmıştır.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde UNFPA; sağlık kuruluşlarına yaşlılar için
hijyen kitleri tedarik etmektedir.
UNFPA Pasifik Alt Bölge Ofisi, yaşlıları desteklemek için sivil toplum, inanç
temelli kuruluşlar ve özel sektörle işbirliği içinde çalışmaktadır. UNFPA bugüne
kadar topluluk liderlerine risk iletişimi ve topluluk katılımı mesajlarının iletilmesini
sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.
Filistin'de UNFPA; uygulayıcı ortaklar, sosyal medya aktivistleri ve dünyanın
her yerinden Filistinli fenomenlerle (influencer) çoğunlukla topluluk düzeyinde
çalışmaktadır. “Ülkeyi Koru” adlı bir kampanya başlatmışlardır. Bu sayede
48'den fazla eğitim afişi, mesajı ve videosu üretilip sosyal medyada
paylaşılmıştır. Bu paylaşımlarda, farklı yaşlardaki kişilere hitap eden ve toplumu
yaşlıları korumaya çağıran COVID-19 hakkında önleyici tedbirler ve eğitim
bilgileri yer almıştır.
Sırbistan'da UNFPA; gerekli hijyen malzemelerinin tedarik edilmesi ve hijyen
koşullarının ve psikolojik dengenin korunmasını destekleyen bilgilerin
paylaşılması yoluyla özellikle kırılgan nüfuslardan yaklaşık 3.000 yaşlı insanın
fiziksel ve zihinsel sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. UNFPA ayrıca,
ülke çapında psikolojik ilk yardım ve psikososyal destek, yasal tavsiye ve sosyal
refah sisteminin hizmetlerine erişim konusunda tavsiyeler vermektedir.
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Tayland'da UNFPA; ülkedeki yaşlıların durumuna ilişkin bölgelere göre
ayrıştırılmış ve müdahale alanlarına öncelik vermek için COVID-19 etkisini
haritalayan bir bilgi formu geliştirmiştir. UNFPA, yaşlıları desteklemek amacıyla
COVID-19 topluluk müdahalelerine yönelik model geliştirme konusunda
ortaklarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Fon kapsamında şu anda bir bölge
modeli, üniversitenin liderliğinde bir model yanıtı ve Bangkok için gönüllü bir
model planlanmaktadır. UNFPA uzmanları, Toplumsal Cinsiyet ve Nesil Anketini
kullanarak COVID-19'un etkisini değerlendirmek için akademi, Ulusal İstatistik
Ofisi ve icracı bakanlıklardan ortaklarla görüşmeler yapmıştır.
Vietnam'da UNFPA; Sağlık Bakanlığı’nın yaşlılara yönelik COVID-19 sürecinde
kendi kendine bakım, enfeksiyonun önlenmesi ve stres yönetimi ile ilgili
mesajlarına girdiler sağlamıştır. UNFPA ayrıca COVID-19 için nakit transferinin
kapsamını genişleterek (nakit transferi miktarını artırıp daha fazla grubu dahil
ederek) sosyal koruma paketi geliştirilmesi için Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
ile birlikte çalışmaktadır.
Batı ve Orta Afrika Bölge Ofisi ve sekiz UNFPA ülke ofisi (Benin, Burkina
Faso, Gana, Gine, Gambiya, Mali, Moritanya ve Senegal), COVID-19 salgının
yaşlılar da dahil olmak üzere en kırılgan gruplara odaklanarak günlük etkilerini
izlemek için bölgesel ve ulusal gösterge panoları ve/veya durum raporları
(SITREP'ler) geliştirmiştir.
UNFPA Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi, Latin Amerika ve Karayipler
Ekonomi Komisyonu (ECLAC) ile birlikte, COVID-19 salgınının yaşlı insanlar da
dahil olmak üzere belirli nüfus grupları üzerindeki etkisi ve yaşlıları sadece
hastalık ve ölümden değil, aynı zamanda salgının sosyo-ekonomik
sonuçlarından korumanın zorlukları üzerine bir dizi tartışmaya ev sahipliği
yapmaktadır. Bölge Ofisi, Kolombiya Ulusal İstatistik Ofisi (DANE)
http://visor01.dane.gov.co:9000/visor-vulnerabilidad tarafından, risk altındaki
nüfus grupları, özellikle yaşlılar ve yaşam koşulları üzerinde yerel analizleri teşvik
etmek amacıyla geliştirilen bir kırılganlık aracının bölgesel bir incelemesini bir
araya getirmektedir.
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3

Title of the Policy

Ek 2. Yaşlılara özel olanlar da dahil
temel kaynaklar:
Bir dizi çevrimiçi site, yaşa özgü risklerle ilgili bazı veriler de dahil olmak üzere
COVID-19 salgınıyla ilgili enfeksiyonları, iyileşmeleri ve ölümleri takip
etmektedir:
• The Health GeoLab collaborative (platformlara genel bakış)
• WHO Corona Virus Situation Dashboard
• Amerika Birleşik Devletleri COVID-19 Projection; ICU Beds
Ek kaynaklar:
• HelpAge International:
https://www.helpage.org/what-we-do/coronavirus-covid19/
• Age Platform Europe:
https://www.age-platform.eu/coronavirus-covid-19
• Ek DSÖ rehberliği
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoVIPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
WHO guideline: Infection Prevention and Control Guidance for Long-Term
Care Facilities in the context of COVID-19 // DSÖ Rehberi: COVID-19
Kapsamında Uzun Süreli Bakım Merkezlerine Yönelik Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Rehberi
WHO guideline: Infection prevention and control during health care when
COVID-19 is suspected // DSÖ Rehberi: COVID-19 şüphesi olması
durumunda sağlık hizmetleri sırasında enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol
edilmesi
WHO technical guidance: COVID-19 Critical Items // DSÖ teknik kılavuz:
COVID-19 Kritik Hususlar
•
Yaşlıların
hakları
konusunda
OHCHR
Bağımsız
Uzmanı
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25748&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?NTID=PRS
• Hastalıkları
Kontrolü
ve
Önleme
https://www.cdc.gov/aging/covid19-guidance.html

Merkezleri

(CDC)

• COVID-19 ve yaşılar için hazırlanmış bir sayfa https://www.coronaolder.com
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