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LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NIN 
COVID-19 PANDEMİ MÜCADELESİ 

 

Ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir 
kez daha anlamış olduk. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi ilan edilmesine neden olan 
ve bir süredir gündemimizi meşgul eden COVID-19 hastalığı, SARS Cov-2 isimli yeni 
tanımlanan bir virüs ile oluşmaktadır. Sağlıklı bireylerin bile sağlığını ciddi şekilde tehdit 
eden bu virüsün, bağışıklığı yetersiz olan kanser hastaları için öneminin hepimiz farkında 
olmalıyız. 

Yaşanan bu zorlu süreçte bizlerin yeni tanıştığı ama lösemili çocuklarımızın tedavileri 
başladığı andan itibaren kullandıkları maske temini konusunda desteklerimizi daha çok 
arttırmak durumda kaldık.  

LÖSEV yardım kolileri, hijyen paketleri, gıda, oyuncak, kitap vb. paketleri ile evde, 
hastanede lösemili çocuklarımızla ve aileleriyle hep yanlarında olmaya çalışıyoruz. 
Günlerinin güzel geçmesi için dileklerini gerçekleştirmeye çalıştık ve psikolojik olarak her 
türlü desteği sunmak için gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.  

Onlar bizim kahramanlarımız her türlü zorluğa göğüs geriyorlar. Bu süreçte de hep 
birlikte yan yana kocaman bir aile olarak yürüyoruz. Koşullar bizim desteklerimizi 
iletmemize engel değil, bizler değerli gönül dostlarımızın destekleriyle ailelerimize 
dokunmaya devam ediyoruz.  

Sonunda LÖSEV ve LÖSANTE Hastanemiz sağlık ekibi sessiz sedasız olağanüstü bir 
başarıya imza attılar. Tek bir yavrumuzu, hastamızı CORONA’ya teslim etmedik.  

COVID-19 Salgınından Hematoloji ve Onkoloji Hastalarımız Nasıl Etkilendi? 

Açıkçası Lösemili Çocuklarımızı Covid’ten korumak bizler için büyük bir sorumluluk 
yükledi. Hem kemoterapilerinin aksamadan devamını sürdürmek hem de virüsün bulaşmasını 
önlemek için olağanüstü çabalar sarf edildi ve sonunda biz kazandık. 

LÖSEV Vakfı’nın hastanesi olan LÖSANTE’de normal zamanlarda da alınan üst 
düzey tedbirlerin yanı sıra COVID virüsünün hastanemize girmemesi için hazırlıklara şubat 
ayından itibaren başlandı. Karşılaşabileceğimiz sorunları öngörebilmek ve çözümlerini bir an 
önce planlamak için bir LÖSANTE Bilim Kurulu oluşturuldu. Hastalarımızın salgından 
etkilenmesini önleyecek eylem planları hazırlandı. 

Öncelikle kemoterapi alması gerekli olan hastalarımızın tedavisine engel ilave bir 
sorun oluşmamışsa tedavisine devam edilmesi hedeflendi. Uluslararası önlemler protokolü 
çerçevesinde getirilen kısıtlamaların yanı sıra hasta kliniklerine giriş ve çıkışlarda katı hijyen 
kuralları uygulandı. 

 Klinikler, pandemi bitinceye kadar ziyaretçi girişine kapatıldı. Klinikte çalışanlar, 
refakatçi anne ve hastaların tümünün maske kullanması, el hijyeni eğitimleri, sosyal mesafe 
gibi virüse yönelik bulaşı önleyici tüm tedbirler uygulatıldı.  
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Pandemi sürecinde temel amacımız, hastaların tedavilerinin devamlılığını sağlarken 
sosyal ve duygusal açıdan hem annenin hem de hasta çocuğun olumsuz etkilenmesini 
önlemekti. Bunun için kliniklerde oyun ve eğitime ara verilmedi, ancak fiziki mesafe 
korunacak şekilde planlama yapıldı. Yatan hastalarımızın ve refakatçilerinin COVID-19’a 
dair endişeleri ve korkularını azaltabilmek için medikal tedavilerine ek olarak psikolojik 
destek faaliyetleri genişletildi. 

Bu süreçte ve halen yaşadığımız sıkıntıların başında hastalarımız tedavileri sırasında 
sık sık kan ve bileşenlerine gereksinim duyulması gelmektedir. Bizler gönüllü kan 
bağışçılarımız, destekçilerimiz sayesinde sorun yaşamadan çocuklarımızın tedavilerine devam 
ettik. Bağışçıların COVID-19 nedeni ile hastalanmaları, hastalarımızın tedavi planlarını 
olumsuz olarak etkilemektedir. Sağlığımız en değerli servetimiz ona sahip çıkmalıyız, bizler 
sizlerin gücü ile yolumuza devam ediyoruz.  

Bütün dünyanın yaşadığı bu zor süreçte Vakfımızın çabalarını anlatmak için bize fırsat 
sağlayan, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Av. Berna Özpınar 
Gümrükçüoğlu’na, tüm kurul üyelerine ve Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan’a 
teşekkür ediyoruz.   

Bağışlarınızla hep yanımızda olmanızı gönülden temenni ediyor ve başta lösemili 
çocuklarımız olmak üzere herkese sağlıklı günler diliyoruz.  

İyi ki varsınız. 

 

 

 

 

 

 


