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Yeni Koronavirüs Hastalığı Hakkında Genel Bilgiler 

Yeni Koronavirüs Hastalığı, başta solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile ortaya çıkan 

Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) virüsünün neden olduğu bir hastalıktır. 

Şiddetli ishal, koku ve tat kaybı da bu hastalığın başlangıç belirtileri olabilmektedir. Koronavirüsler çeşitli 

canlılarda soğuk algınlığından MERS ve SARS gibi çeşitli hastalıklara neden olabilen geniş bir virüs 

ailesidir. Virüs tüm dünyada birçok ülkede hızla yayılması üzerine WHO (Dünya Sağlık Örgütü) COVID-19 

hastalığını pandemi olarak ilan etmiştir. Pandemi küresel salgın demektir. COVID-19 Koronavirüs 

Hastalığı-2019’un(Coronavirus Disease-2019) kısaltmasıdır. 

COVID-19 hastalığının en sık görülen belirtileri ateş, kuru öksürük, solunum yetmezliği, halsizlik ve ishaldir. 

Hastaların büyük bir kısmında hastalık hafif ve orta derecede seyreder. Hastalık hiçbir belirti vermeden de 

geçirilebilir. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm 

gelişebilmektedir. Hastalığın ciddiyeti ve ölüm oranı kişilerin yaşının ileri olması ve ek hastalıklarının 

bulunmasıyla artmaktadır. 

65 yaş üstü kişiler hastalığı daha ağır seyirli geçirmektedir. Kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon, astım, 

KOAH, kanser ve immunsupresyon gibi ek hastalık/özellikleri olanlar virüsün neden olduğu hastalığın 

daha ciddi hatta ölümcül seyretmesi açısından daha yüksek risk altındadır. 

COVID-19 hastalığın seyrine ve şiddetine göre akciğerlerde çeşitli şekillerde hasar bırakabilmektedir. Dalış 

güvenliği açısından COVID-19 hastalığını geçirmiş ve iyileşmiş dalgıçların dalabileceklerine yönelik bir 

doktor muayenesi olmadan sualtına inmemesi önerilir. 

İnsandan insana bulaş genelde hasta kişilerin öksürmesi ile ortaya çıkan partiküllerin solunması veya bu 

partiküllerin yapıştığı yüzeylere temas eden sağlıklı kişilerin ellerini ağız, burun ve gözlerine temas 

ettirmesi ile bulaşmaktadır. Maske takılması, sosyal mesafe uygulamaları, sık sık ellerin yıkanması ve 

hijyen kurallarına dikkat edilmesi virüsten korunmada önem arz etmektedir. 

Virüsten korunmada maske kullanımı ve el hijyeni çok önemlidir. Eller sabunla en az 20 sn boyunca 

yıkanmalı, sabun yoksa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanılmalıdır. Doğru el yıkama nasıl olu 

bilinmiyorsa bu konuda hazırlanmış videolara göz atılması tavsiye olunur. Tokalaşma, sarılma gibi yakın 

temaslardan kaçınılmalıdır. Güvenli(sosyal) mesafeye dikkat edilmelidir (1,5-2 metre). Mümkünse 

kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa maske kullanılmalı ve el hijyenine fazladan 

özen gösterilmelidir. Bol sıvı tüketimi, dengeli ve düzgün beslenme, hijyen kurallarına dikkat etme ve iyi bir 

uyku düzeni bizi birçok hastalıktan koruduğu gibi COVID-19 hastalığına karşı da koruyacak ve hastalığa 

yakalanmamız halinde daha hafif atlatmamıza yardımcı olacaktır. 
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