
Covid-19 Salgını ve Sonrasında Çocuk Ürologlarının Görüş Anketi 

 

Ortalama yaş 48±7,4 idi. 25 katılımcının 18’i öğretim üyesi, dördü uzman, üçü yan dal 

asistanı idi.  

Stres durumu 10 puan üzerinden kişisel güvenlik için 5,2± 2,82, aile sağlığı için 6,16± 2,98, 

hasta güvenliği için 5,2± 2,71, ertelenen vakalardan medikolegal sorun için 6,52±2,08, 

mevcut mali durum için 5,8± 3,05 iken gelecek mali durum için 6,52± 3,06 idi.   Yaş ile stres 

durumları arasında kolerasyon yoktu.  

%52 normalleşme sürecinde hasta sayısının azalacağını öngördüğünü ifade etti. 

COVID-19 testim pozitif ve semptomları olan iki katılımcı, semptomu olup test yaptırmayan 

bir katılımcı mevcuttu. 6 (%24) katılımcı izolasyon veya karantinada kalmış.  

7 (%28) katılımcı pandemi kliniğinde ve polikliniğinde çalışmıştır. Sadece 1 katılımcı Covid 

salgını için yeterli önlem alınmadığını ifade etmiştir. Bununla birlikte hiçbir katılımcı 

bulaşma durumunda maddi ve yasal hakların koruncağını düşünmüyor ve sadece 5 katılımcı 

kısmen cevabı verdi. 

24 katılımcı uzaktan tıbbi danışmanlık yapmış. En sık tercih edilen yöntem whatapp’ı telefon 

takip ediyor. Sadece bir katılımcı özel program kullandığını bildirdi. Üç katılımcı pandemi 

sonrası tele-tıp uygulamasını hiçbir zaman tercih etmeyeceğini bildirdi. 

Dört meslektaşımız mümkün olsa hekimliği bırakmak istediğini bildirmiştir. 

19 katılımcı normalleşme döneminde kazancının azalacağını düşünüyor. 

 ‘Covid 19 salgını normalleşme döneminde pandemi öncesine göre gelirinizde azalma 

beklentiniz varsa nasıl tedbir almayı düşünüyorsunuz?’  sorusuna; 9 katılımcı harcamasını 



azaltma, iki katılımcı gelir arttırma, 3 katılımcı bilmediğini bildirdi.  Esasen geliri azalacak 

meslektaşlarımız arttırıcı bir yöntem bulamadıklarını ifade etmiştir. 

 

 



 

 

 

 

%36 katılımcı haftada 20-50 çocuk muayene ediyordu. 

 



 

 

 

 

COVID-19 testim pozitif ve semptomlarım olan 2 katılımcı, semptomu olup test yaptırmayan 
1 katılımcı mevcuttu. 

6 (%24) katılımcı izolasyon veya karantinada kalmış.  



 

7 (%28) katılımcı pandemi kliniğinde ve polikliniğinde çalışmıştır. 

 

Sadece 1 katılımcı Covid salgını için yeterli önlem alınmadığını ifade etmiştir. 

 

 



 

Hiçbir katılımcı bulaşma durumunda maddi ve yasal hakların koruncağını düşünmüyor, 
sadece 5 katılımcı kısmen cevabı verdi. 

 



 

 

 



 

Salgın sonrası %40 katılımcı daha komplike vaka geleceğini düşündüğünü ifade etti. 

 

Hiçbir katılımcı yüksek riskli VUR hastalarında ertelemeyi düşünmediğini ifade etti. 

 



 

 

24 katılımcı uzaktan tıbbi danışmanlık yapmış. En sık tercih edilen yöntem whatup’ı telefon 
takip ediyor. Sadece bir katılımcı özel program kullanmış. Sadece 3 katılımcı pandemi sonrası 
tele-tıp uygulamasını hiçbir zaman tercih etmeyeceğini bildirdi. 

 



 

 

 



 

Dört meslektaşımız mümkün olsa hekimliği bırakmak istediğini bildirmiş. 

 

19 katılımcı normalleşme döneminde kazancının azalacağını düşünüyor. 

 Covid 19 salgını normalleşme döneminde pandemi öncesine göre gelirinizde azalma 
beklentiniz varsa nasıl tedbir almayı düşünüyorsunuz? 

 9 katılımcı harcamasını kısıtlama, iki katılımcı gelir arttırma, 3 katılımcı bilmediğini bildirdi.  
Esasen geliri azalacak meslektaşlarımız arttırıcı bir yöntem bulamadıklarını ifade etmiştir.   


