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Ülkemiz için önemli sağlık sorunlarından birisi olan Akdeniz  Anemisi (Talesemi ve Orak 

Hücre Anemisi)  sağlıklı görünen taşıyıcıları ile genetik olarak nesiller boyu taşınmakta ve 

göçlerle yayılabilmektedir.  

Akdeniz Anemisi hastası, yaşam boyu hastane ile bağını sürdürmek durumundadır. Hastalar, 

ilk tanı konulduktan sonra 3-4 haftada bir 2-3 ünite kan nakline gereksinim duymaktadır.  

Akdeniz Anemisi pahalı ve bir o kadar da hasta ve ailesi için zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Bahsi 

geçen hastalar; kan aldıkları için karaciğer, şeker hastalığı, kemik erimeleri, kan yetmezliği gibi 

ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedir.  

Bunun sonucunda da talasemi hastalarının bağışıklık sistemi ciddi ölçüde zayıflayabilmekte ve 

başka diğer hastalık, virüs, enfeksiyon bulaşması durumlarında da yaşamları riske 

girebilmektedir.  

Talasemi hastası olan memur ve çalışanların birçoğu şu anda çalışmaya devam etmektedir.  

Koronavirüs riskinin halen devam ettiği bu dönemde talasemi hastaları çok daha büyük bir risk 

altında bulunmaktadır.  Bu nedenle talasemi hastalarının; Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün ve uluslararası bilim kurumlarının Covid 19 tehdidinin olmadığını; konuyla ilgili 

riskin en aza indiğini açıklayana kadar kalabalık bölgelerle risk taşıyan yerlerden uzak 

tutulmaları gerekmektedir.  

Bu bağlamda;  

1 – İller ayrı ayrı belirtilmek üzere; Türkiye’de şu anda kaç talasemi hastası bulunmaktadır? Bu 

hastalardan kaçı kamu kurum ya da kuruşlarında, kaçı özel sektörde çalışmaktadır?  

2 – Covid 19 nedeniyle yaşamını yitiren talasemi hastası sayısı kaçtır? Bu ölümler hangi illerde 

gerçekleşmiştir?  

3 – Korona virüs tehlikesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan talasemi 

hastalarının ücretli izne çıkarılmaları düşünülmekte midir? Özel sektörde çalışan talasemi 

hastalarının ücretli izine çıkarılmaları için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Varsa bu 

çalışma ne aşamadadır? 

4 – Genetik bir hastalık olduğu için bilimsel çalışmalar ve vatandaşların bilinçlendirilmesiyle 

sonlandırılabilecek bir hastalık olan talasemi hastalığının önlenmesi için ne tür bilimsel ve 

sosyal çalışmalar yapılmaktadır?  

  


