
                Virüs nedir? 
 

 

 

 

 

 

Virüs Latince zehir anlamına gelir  



Virüsler genel olarak  

şu özelliklere sahiptir 



Virüsler organizmada 

hastalık yapabilen en küçük 

enfeksiyon etkenidirler.  



Büyüklükleri  

20-400 nm 

arasında  

değişmektedir 



Bakteri, protozoa ve 

mantarlarda olduğu 

gibi tam bir hücre 

yapısı göstermezler  



Yalnız başlarına 

yaşamak için gerekli 

olan enerjiyi ve makro 

molekülleri  

sentezleyemezler 



virüsler 

tamamen 

enfekte ettikleri 

hücrelerin 

metabolik 

sistemlerinden 

yararlanırlar 



Yani  

zorunlu 

hücre içi 

paraziti 

olarak 

yaşamlarını 

devam 

ettirirler 



Canlı hücre 

dışında  

metabolik 

aktivite  

gösteremezler 



Ancak hücre içine girdikten sonra hem kendi, 

hem de hücrenin metabolik yollarını kullanırlar 



Virüslerin diğer canlı 

organizmalardan 

ayrılan özellikleri 



1) Virüsler çok küçüktür 

 

2) Genomik yapısı diğer canlılara  

göre farklılık      

      gösterir 

 

3) Kendilerine has Metabolik  

aktiviteleri vardır 



4) Çoğalmaları farklı 

formlardadır 

 

5) Üreme ortamı yalnızca 

canlı organizma içindedir. 

 

6) Filtrelerden geçme 

özellikleri vardır 



7) Antibiyotiklere karşı duyarlı 

değillerdir.  

8) Hücre organelleri yoktur 

9) İnterferona karşı duyarlıdırlar 



10)  Antijenik özellik gösterirler 

 

11)  Mikroskobik özellik gösterirler 



Corona 

Virüsü  

Nedir? 



Corona virüsü hayvanlar arasında 

yaygın olan büyük bir virüs grubudur.  

Nadir durumlarda, 

bilim adamlarının 

zoonotik olarak 

adlandırdığı 

durumdur, yani 

hayvanlardan 

insanlara 

bulaşabilirler. 



Yeni 

Coronavirus 

(2019-nCoV) 
nedir? 



Yeni Coronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak 

Çin’in Vuhan Eyaleti’nde tespit edilen, 

solunum yolu hastalığı salgını nedeni 

olarak tanımlanan bir virüstür.  

 

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz 

ürünleri ve hayvan pazarında 

bulunanlarda tespit edilmiştir.  
  



Yeni Coronavirusun  
(2019-nCoV) nasıl bulaşır? 



Hasta bireylerin öksürme, aksırma yolu ile ortama 

saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır.  

 

Kirli ellerle dokunulan yüzeylerden de virüs alınabilir. 

Kirli ellerle göz burun ağıza temas etmek risklidir.  

 

Hayvanlarda da hastalık yapması nedeniyle 

enfeksiyon kaynağı hayvanlarla temasta önemlidir. 



Yeni Coronavirus (2019-nCoV) 

enfeksiyonunu önlemek veya 

tedavi etmek için kullanılabilecek 
özgül bir ilaç var mıdır? 



Hastalığa özel bilinen bir 

tedavisi yoktur, hastanın 

genel durumuna göre 

gerekli destek tedavisi 

uygulanmaktadır. 





Tanısı nasıl konulur? 

 
2019 Yeni Coronavirus tanısı için gerekli 

moleküler testler ülkemizde mevcuttur.  

 

Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 

Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında 

yapılmaktadır  



Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) 

neden olduğu belirtiler ve 

oluşturduğu hastalıklar nelerdir? 



Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle 

birlikte, bunların oranı bilinmemektedir.  

 

En çok karşılaşılan belirtiler: 
 *ateş, 

 *öksürük ve 

 *Solunum sıkıntısıdır.  
 



Ancak şiddetli olgularda  

*zatürre,  

*ağır solunum yetmezliği,  

*böbrek yetmezliği ve  

*ölüm  

gelişebilmektedir. 



Yeni Coronavirusu (2019-nCoV) kimleri daha fazla 

etkiler?  
 

 

 

Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik 

eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) 

olanlarda, bu virüsün ağır hastalık oluşturma riski 

daha yüksektir.  



Türkiye’den bildirilen enfekte Yeni Coronavirus 

(2019-nCoV) vakası mevcut mudur?  

 
 

Hayır, ülkemizde Yeni Coronavirus  

(2019-nCoV) hastalığı saptanmamıştır. 



    Yeni Coronavirus (2019-nCoV)  
aşısı var mıdır? 

Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır. 



Çin’den gelen paket ya da ürünlerden Coronavirus bulaşma riski 

var mıdır? 

 

 

Genel olarak bu virüslerin yüzeylerde kısa süre 

canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile 

bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması 

yoktur. 



NELERE DİKKAT ETMEMİZ  

GEREKİR? 











Soğuk algınlığınızda burun akıntısı ve 

balgamınız varsa, yeni bir tür koronavirüs 

pnömonisi olamazsınız, çünkü koronavirüs 

pnömonisi burun akıntısı olmayan kuru bir 

öksürüktür.  
 

Bu, hastalığı tanımlamanın en basit yoludur.  



Bu Wuhan virüsü ısıya dayanıklı  

değildir ve 26-27 derece sıcaklıkta  

öldürülür. Bu nedenle, daha fazla  

sıcak su için. 

 

 

Korunmak  için arkadaşlarınıza 

Ve akrabalarınıza daha fazla  

sıcak su içmelerini söyleyebilirsiniz.  

 

 

 



Virüs 6-12 saat boyunca kumaşta aktif kalabilir. 

Normal çamaşır deterjanı virüsü etkisiz hale 

getirebilir. 

 

 Günlük yıkama gerektirmeyen kış kıyafetleri için, 

virüsü öldürmek için güneşin altına koyabilirsiniz. 

 



     Coronavirus'un neden olduğu pnömoni belirtileri hakkında: 
 

1. İlk boğaz enfekte olacak, böylece boğaz 3 ila 4 gün sürecek kuru 

boğaz hissi olacaktır. 
 

2. Daha sonra virüs burun sıvısına karışır ve trakeaya damlar ve 

akciğerlere girerek pnömoniye neden olur. Bu işlem 5 ila 6 gün 

sürecektir. 

 

3. Zatürree ile yüksek ateş ve nefes alma güçlüğü gelir. Burun 

tıkanıklığı normal tür gibi değildir. Suda boğulduğunuzu 

hissedersiniz. Eğer böyle hissediyorsanız derhal tıbbi yardım almanız 

önemlidir. 



                                        Nasıl Önlem alabiliriz? 

 

1. Enfekte olmanın en yaygın yolu halka açık şeylere dokunmaktır, bu 

yüzden ellerinizi sık sık yıkamanız gerekir. Virüs sadece 5-10 dakika 

boyunca ellerinizde yaşayabilir, ancak bu 5-10 dakika içinde çok 

şey olabilir (gözlerinizi ovalayabilir veya burnunuza bilmeden 

dokunabilirsiniz). 

 

2. Ellerinizi sık sık yıkamanın yanı sıra, hala boğazınızdayken 

(akciğerlerinize damlamadan önce) mikropları ortadan kaldırmak 
veya en aza indirmek için Boğaz Gargarası ile gargara yapabilirsiniz. 
 



Belirtiler standart 

soğuk algınlığı 

sürecinden daha 

kötü seyretmeye 

başlarsa mutlaka 

uzman hekime 

danışılması 

gerekir!! 



Enfekte olmuş kişilerle  

yakın temastan kaçının, 



Özellikle hasta 

insanlar veya çevresi 

ile doğrudan temas 

ettikten sonra sık sık 

ellerinizi yıkayın 



Çiftlik veya vahşi 

hayvanlarla 

korunmasız 

temastan kaçının 



Enfekte olduysanız eğer, 

mesafeyi korumanın, 

  öksürürken, 

hapşırırken tek 

kullanımlık kağıt 

  mendil ile ağızın ve 

burnun kapatılmasının, 

  ellerin yıkanmasının; 

gözlerinize, burnunuza  

  ve ağzınıza 

dokunmaktan 

kaçınmanın 

 



Enfekte olan 

kişilerin 

dokunduğu 

yüzeylerin 

  dezenfekte 

edilmiş 

olmasına 

dikkat edin 
 



Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice 

  pişirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. 





Dünya Sağlık Örgütüne 

en çok sorulan sorular 

ve cevapları 




















