
YENİ KORONA VİRÜS (2019-NCOV) 

Yeni Korona virüs ilk defa 29 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve 

canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok 

sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla 

gündeme gelmiştir. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak’ta, hastalığa 

neden olan virusun SARS (2002) ve MERS (2012) gibi Korona virüs ailesinden olduğu 

anlaşılmış ve virusa Yeni Korona virüs 2019 (2019-nCoV) adı verilmiştir. 

Korona virüsler insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde (kedi, deve, 

yarasa) tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvanlar arasında dolaşan Korona virüsler 

zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan 

olguları görülmeye başlar. Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden 

başlayan yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda 

boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülmüştür. Hastalık genellikle orta-ağır bir 

klinik seyir göstermektedir. Ağır hastalanan ve ölen kişilerin büyük kısmı ileri yaştaki (>65y), 

altta yatan hastalıkları (akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık 

baskılayan hastalıklar) olan kişilerden oluşmaktadır. Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık 

nispeten hafif seyretmektedir. Yeni Korona virüsün, diğer Korona virüsler gibi solunum 

salgıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma 

sırasında çevreye saçılan virüs içeren solunum salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin 

mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde 

insandan insana bulaşması için yakın temas (1 metreden yakın) gereklidir. 

Salgının nasıl seyredeceğini belirleyen en önemli faktör virüsün insandan insana ne kadar 

kolay bulaşabildiği ve gerekli önlemlerin ne kadar başarıyla alınacağıdır. Bugünkü bilgiler 

ışığında 2019-nCoV’nin gıdalarla (et, süt, yumurta vb) bulaşmadığı söylenebilir. 

Korona virüs, PCR (polimerize zincir reaksiyonu) adı verilen bir testle teşhis edilir. Bu test ile 

sadece virüste bulunan genetik materyal çoğaltılarak kesin tanı koyulabilir. Korona virüs 

tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı 

Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Hastalıktan korunmak için bir aşı söz konusu değildir. Bu 

nedenle korunmada: 



 Eller sabunla en az 20 saniye boyunca düzenli olarak yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun 

yoksa alkol temelli dezenfektan solüsyonlar kullanılabilir. Her durumda, olabildiğince, 

yıkanmamış ellerle gözlere, buruna ya da ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır. 

 İnfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. 

 Hastaların mümkün olduğunca evden çıkmamaları, öksürürken ya da hapşırırken ağız 

ve burunlarını mümkünse kâğıt mendille kapatıp, mendili çöp kutusuna atmaları 

gereklidir. 

 Hasta kişinin elle temas ettiği yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.  

 En etkili yöntem virüsle (hasta kişilerle) temas etmekten kaçınmaktır. 

 Hastanın en kısa süre içinde ayrı bir odaya (varsa  hava yolu izolasyonu için uygun 

olan negatif basınçlı oda tercih edilmeli) alınarak cerrahi maske takması sağlanmalı, 

odanın kapısı kapalı tutulmalıdır.   

 Hastaya bakım verecek sağlık çalışanları temas ve hava yolu izolasyon önlemlerine 

uymalı ve yüz-göz koruyucu kullanmalıdır.   

 Sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda özellikle seyahat geçmişinizin doğru bir şekilde 

aktarılması virüsün hem yayılmasını engellemede hem de teşhis için önem arz eder. 

En kısa sürede yerel sağlık otoritelerine bildirim yapılmalıdır. 
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