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GİRİŞ:

 Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda 

yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan hafif enfeksiyon 

tablolarından, Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle 

East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum 

Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) 

gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen 

büyük bir virüs ailesidir. 



 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke 

Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi 

bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 

2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş 

yeni bir koronavirüs (2019- nCoV) olarak tanımlanmıştır. 

Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak 

kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden 

dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir.



GENEL BİLGİLER:

 Koronavirüsler, tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA 

virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı 

RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında 

bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları 

vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki ismi olan “corona”, yani 

“taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus 

(taçlı virüs) ismi verilmiştir.



Koronavirüs’ün Şematik Yapısı:



Yeni Koronavirüs (Betacoronavirus) 

Elektron Mikroskobu Görüntüsü



KAYNAK:

 Henüz netlik kazanmamıştır. SARS-CoV-2’nin kökeni hala 

araştırılmaktadır. Eldeki veriler, Huanan Deniz Ürünleri 

Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi 

hayvanları işaret etmektedir.





BULAŞMA:

 Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta 

bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer 

kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz 

mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. 

 Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da virüs tespit 

edilebildiğinden bulaştırıcı olabilmektedir. 

 Çin’deki olguların epidemiyolojik özellikleri incelendiğinde ortalama 

inkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) olduğu bazı vakalarda 14 güne 

kadar uzayabileceği gözlenmiştir. 



 COVID-19’un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik 

dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona 

erdiği düşünülmektedir. 

 Koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. 

Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, 

kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma 

süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde 

aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi 

yorumlanırken, bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, 

temasın süresinin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Bugün için, SARS-

CoV-2’nin bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak 

bilinmemektedir. 



Çevre(ortam) Canlı Kalma:

 SARS-CoV-2 için sınırlı veriler ışığında, MERS-CoV ve SARS-CoV dahil 

olmak üzere önceki insan koronavirüsleriyle yapılan çalışmalardaki 

kanıtlar değerlendirilmiştir. 

 İnsan koronavirüsleri cansız nesnelerde 22 - 25°C sıcaklıklarda ve %40-50 

bağıl nemde (klimalı iç mekan ortamlarında tipik olan) 5 güne kadar 

canlı kalabilir. Çevresel yüzeylerde hayatta kalma da yüzey tipine 

bağlıdır. 

 Bir SARS- CoV-2 suşu kullanan deneysel bir çalışmada, plastik üzerinde 72 

saate kadar, paslanmaz çelik üzerinde 48 saat ve bakır üzerinde 8 saate 

kadar canlılığını koruduğu bildirildi.



KORUNMA:

 Temas önlemleri: Enfeksiyonu önlemek ve kontrol etmek 

için hasta servislerinden (bakım donanımı dahil) 

doğrudan temas yoluyla veya dolaylı olarak enfeksiyon 

bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için kullanılır. 

Temas yolu enfeksiyon bulaşmasının en yaygın yoludur.



 Damlacık önlemleri: Bir bireyin solunum yolundan doğrudan damlacıklar 

(>5µm) yoluyla kısa mesafede başka bir bireyin konjonktivasına veya 

mukozal yüzeye enfeksiyon bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için 

kullanılır. Damlacıklar solunum sistemine alveolar seviyenin üzerine nüfuz 

eder. Damlacık yoluyla çapraz bulaş için maksimum mesafe kesin 

olarak belirlenmemiştir, ancak sıklıkla tıbbi literatürde risk alanı enfekte 

bireyin etrafında yaklaşık 1 metre (3 feet)lik mesafe olarak bildirilmiştir.

 Hava kaynaklı (aerosol) önlemler: bir bireyin solunum yolundan 

aerosoller (≤5µm) aracılığıyla doğrudan başka bir bireyin konjonktivasına 

veya mukozal bir yüzeye yakın temas etmeden enfeksiyon bulaşmasını 

önlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Aerosoller solunum sistemine 

alveolar seviyeye nüfuz eder.



El Hijyeni

 El hijyeni öncesi

 Kollarınızı sıvayın (dirseklere kadar); 

 Bilezik, yüzük vb. takıları çıkarın (tek parça basit bir yüzük 

kalabilir ancak el hijyeni süresince çıkartılmalıdır) 

 Tırnakların temiz, kısa ve takma tırnakların veya tırnak 

ürünlerinin çıkartıldığından emin olun; 

 Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik vb yerleri su geçirmez 

bir tampon ile kapatın.





KLİNİK:

 Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük 

ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum 

yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.

 Fatalite hızı SARS salgınında %11 ve MERS-CoV’da %35-50 

arasında iken, DSÖ’nün Çin Halk Cumhuriyetine ait COVID-19 

raporuna göre fatalite hızı %3,8 olarak bildirilmiştir. 

 İlk izlenimlerde asemptomatik vakaların da olması nedeniyle 

hafif seyirli olabileceği düşünülmekle birlikte izlenmeye devam 

edilmesi gerekmektedir.



VAKA TANIMI:



VAKA YÖNETİMİ ve TRİYAJ:







Tablo 1:

Çocuk Değerlendirme Üçgeni



Tablo 2:

Çocuklarda

Vital Bulgular



 Sağlık personelleri kişisel koruyucu ekipmanları uygun 

şekilde  giydikten sonra COVID19 alanına girerler. 

 Hasta ve ailesinde maske takılı olmalıdır.



 Ön triyaj odasında sorgulanamayan tüm hastalar “olası 

vaka” kabul edilir. 

 COVID-19 acil alanı bu hastalara hizmet vermeye 

uygunsa, hastalar bu alana alınır. 

 Ancak canlandırma odası sadece bir adet ise, gerekli 

önlemler alınarak hasta ortak canlandırma odasına alınır



Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı:



Kişisel Koruyucu Ekipman Giyinme 

ve Çıkarma Sırası



LABORATUVAR:

 Kan tetkikleri: Tam kan sayımı, Üre, kreatinin, sodyum, 

potasyum, klor, AST, ALT, total bilirubin, LDH, kreatinin, D-

dimer, troponin, C-reaktif protein değerleri hekimin 

uygun gördüğü durumlarda istenebilir. 



Nükleik Asid Amplifikasyon Testleri (NAAT)

 SARS-CoV-2 virusu için nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) 

COVID-19 olgularının rutin doğrulaması gerçek- zamanlı reverse 

transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) gibi bir NAAT 

testi ile virus RNA’sının özgül dizilerinin saptanması ve gerekli 

olduğunda nükleik asit dizi analizi yöntemi ile doğrulanması 

temeline dayanmaktadır. 

 RNA ekstraksiyonu BSL-2 veya eşdeğer düzeydeki biyogüvenlik 

kabini içinde uygulanmalıdır. RNA ekstraksiyonu öncesi örneklerin 

ısıtılması önerilmez. 



 Her ne kadar şu ana kadar moleküler testler için N, E ve S genlerini hedefleyen 

farklı protokoller yayınlamış olsa da SARS-CoV-2 virusunun yaygın bir şekilde 

görüldüğü yerlerde örnek olarak tek bir tanımlayıcı hedefe yönelik rRT-PCR ile 

tarama yapılması gibi daha basit bir algoritma benimsenmesi yeterlidir. 

 Bir veya daha fazla negatif sonuç ile COVID-19 virus enfeksiyonu olasılığı 

dışlanamaz. 

 Enfekte bireyde aşağıda belirten faktörler negatif sonuca neden olabilir:

 Hasta materyalinin çok az olduğu kalitesiz örnek 

 Örneğin enfeksiyonun çok erken ya da geç evresinde alınması

 Örneğin uygun bir şekilde işlenmemesi ve gönderilmemesi, 

 PCR inhibisyonu veya virüs mutasyonu gibi testin doğasında bulunan teknik nedenler



 COVID-19 enfeksiyonu şüphesi yüksek olan bir hastadan 

negatif sonuç elde edildiğinde, özellikle sadece üst 

solunum yolu örnekleri toplanmış ise, mümkünse alt 

solunum yolu örneklerini içeren ek örnekler alınmalı ve 

çalışılmalıdır.



Serolojik testler

 NAAT testlerinin negatif olduğu ve COVID-19 enfeksiyonu ile 

kuvvetli epidemiyolojik ilişkisi olan olgularda akut ve/veya 

konvalesan fazda alınan serum örneklerinde serolojik testlerin 

çalışılması tanıyı destekleyebilir. 

 Bu amaçla ELISA ya da IgM/ IgG saptayan hızlı antikor testleri 

gibi serolojik testler halihazırda kullanılmaktadır. Ayrıca serolojik 

testler süregiden salgının araştırılmasına yardımcı olur, atak hızı 

ve salgının şiddetinin retrospektif olarak değerlendirilmesini 

sağlar



Numune Alınması:

 Numune Alınması alt solunum yollarından alınacak örnekler için 

trakeal aspirat veya bronkoskopik örnekler tercih edilmelidir. 

 Alt solunum yollarından alınamadığı durumlarda veya alt 

solunum yolu semptomları olmayan vakalardan nazofaringeal 

yıkama örneği ya da nazal ve/veya orofaringeal sürüntü birlikte 

gönderilmelidir. 

 İdeal olarak önce orofaringeal sürüntü alınmalı sonrasında aynı 

swab kullanılarak nazal örnek alınması ve aynı taşıma besiyerine 

konulması önerilir. Aynı hastadan alınan orofaringeal ve nazal 

sürüntü örneği ayrı besi yerlerinde gönderilmemelidir. 



 Olası veya kesin COVID-19 vakalarından solunum yolu 

numuneleri görevlendirilen sağlık personeli tarafından 

alınmalıdır. 

 Olası vaka tanımına uyan ve enfeksiyon bulguları 

ağırlaşarak devam eden kişilerden alınan ilk numunenin 

üst solunum yolu numunesi olması ve test sonucunun 

negatif olması; COVID-19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz. 



Numunelerin Transferi:

 Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz 

olduğu düşünülmeli, numune alma işlemi aerosolizasyona 

neden olan işlem olarak kabul edilmeli ve kişiler buna 

yönelik kişisel koruyucu ekipmanları (en az N95/ FFP2 

maske, gözlük veya yüz koruyucu)kullanmalıdır. 

 Ayrıca numune alan ve gönderen kişiler, enfeksiyondan 

korunma ve kontrol prosedürlerine uyarak, numuneleri 

üçlü taşıma sistemi ile soğuk zincir kurallarına uygun 

olarak göndermelidirler.



 Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının 

doğru bir şekilde doldurulduğundan ve klinik bilgilerin 

sağlandığından emin olunmalıdır. 

 Laboratuvarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç 

duyulduğunda bilgi edinilmelidir. 

 Numune göndermeden önce mutlaka laboratuvara bilgi 

verilmelidir. Numuneye ait atıklar, tıbbi atık yönetmeliği 

gereklilikleri uygulanır. 



Kayıt Edilmesi Gereken Bilgiler

 Hasta bilgileri – isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, iletişim 

bilgileri, barkod numarası vb. ayrıca ziyaret ettiği riskli bölgenin 

adı ve gerekli diğer bilgiler (örn: hastane numarası, hastane adı, 

adresi, doktorun adı iletişim bilgileri) 

 Numunenin alındığı tarih ve saat

 Numunenin alındığı anatomik bölge ve lokasyon 

 İstenen testler 

 Klinik semptomlar ve ilgili hasta bilgileri (epidemiyolojik bilgiler, risk 

faktörleri, aşılama durumu ve antimikrobiyal tedaviler)



GÖRÜNTÜLEME:

 Dinleme bulgusu varlığında düşük doz BT önerilir, hastanın yaşı ve 

bulgularının şiddetine göre akciğer grafisi de yeterli olabilir,

 Akciğer grafisi çekilir. Solunum sistemi bulguları akciğer grafisi ile 

açıklanamayan ya da kliniğinde kötüleşme olan hastalarda 

durumuna göre karar verilerek gerekirse Akciğer BT çekilir.



 Akciğer Grafisi Bulguları 

 Erken evrelerde akciğer grafisi normal olabilir. Ancak 

ciddi vakalarda tek taraflı veya bilateral multifokal 

yamasal buzlu cam opasiteler ve eşlik 

konsolidasyonlar görülebilir. 



 Toraks BT Bulguları 

 Tek taraflı veya bilateral yamasal tutulum veya buzlu 

cam opasiteleri görülür. Periferal ve subplevral tutulum 

olabilir. 

 Buzlu cam genellikle ilk günlerde görülür ve sonraki 

günlerde konsolidasyona ilerleyebilir. 

 Lenfadenopati genellikle görülmez ve plevral efüzyon 

nadirdir. 

 Genel olarak, toraks BT’nin normal olması COVID-19’u 

dışlamada yardımcıdır.



 Genel durumu stabil olmayan,vital bulguları anormal olan, 

aerosol oluşturacak tıbbi işleme ihtiyaç duyan, pnömoni 

tanısı alan hasta tercihen negatif basınçlı izolasyon 

odasına alınmalı.

 Böyle bir oda yoksa doğal hava akışı ile yeterince 

havalandırılan önceden planlanmış çocuk COVID19 acili 

içindeki uygun alana alınmalıdır. Standart temas ve 

damlacık izolasyonu kuralları uygulanmalıdır.

 Birincil değerlendirme, tedavi ve girişimler TC. Sağlık 

Bakanlığı COVID19 Rehberi doğrultusunda uygulanır. En 

kısa sürede bu hastalar için hazırlanmış servise yatırılır.



Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:

 Takipne (solunum hızı 2 aylıktan küçük bebekler için > 60/dakika; 2-

12 aylık bebekler için >50/dakika; 1-4 yaş arası çocuklar için 

>40/dakika ve 5 yaşından büyük çocuklar için >30/dakika) 

 Solunum sıkıntısı (çekilme, siyanoz, huzursuzluk, burun kanadı ve 

takipne), 

 Beslenmede azalma, oral mukozada kuruluk, idrar miktarında 

azalma, 

 38.5 °C’den yüksek ateş veya 3-5 gün boyunca devam eden 

yüksek ateş,

 Kısmi iyileşmeden sonra semptomların tekrar başlaması



Risk Faktörü Olan Çocuklar

 Altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif 

ilaç alım öyküsü 

 Kronik hastalıklar (diyabet, böbrek hastalığı, kalp 

hastalığı, kronik akciğer hastalığı, hematolojik hastalıklar 

ve metabolik bozukluklar)



Pnömoninin Şiddeti:



Pnömonide Klinik Sınıflama:



TEDAVİ:



Evde Hasta İzlemi:

 Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen 

 50 yaş altı, 

 Kliniği hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden 

olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik 

akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği 

veya bağışıklık yetmezliği vb), 

 Kötü prognostik faktörlerden (kan lenfosit sayısı 40 mg/l, ferritin 

>500ng/ml, D-Dimer >1000 ng/ml) herhangi birisi bulunmayan 

olası/kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar 

uygun tedavi başlanarak evde takip edilir. 



 Ancak hastanın sosyal endikasyonu (evde oda sayının az olduğu ve kişi 

sayısının çok olduğu uygunsuz ev koşulları, hastanın izolasyon kurallarına 

uyum sorununun düşünülmesi, evde yaşayan > 65 yaş ve/ veya COVID-

19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varlığı, 

vb.) var ise hekim kararı ile hastanede takip edilebilir. 

 Hastaneye yatırılan ve taburculuk kriterlerini taşıyan hastalar da iyileşme 

sürelerini evde tamamlayabilirler. Hasta evine gönderilirken ilgili hastane 

tarafından, COVID-19 için kullanacağı ilaçları ve yeterli sayıda maske 

verilir. Taburculuk sırasında HSYS kullanıcısı tarafından hastanın HSYS’deki 

Vaka Durumu “Taburcu, Evde İzlem” olarak güncellenir. Evde izlenecek 

hastalarda hidroksiklorokin ile kombinasyonunda olası 

kardiyotoksisitesinden dolayı azitromisin tercih edilmemelidir.



COVID-19 HASTALARINDA 

İZOLASYONUN SONLANDIRILMASI

 Hastanede Yatan Hastalarda İzolasyonunun Sonlandırılması 

 Yatarak takip ve tedavi edilmekte olan COVID-19 hastalarından, son 48-72 

saat içerisinde ateşi ve oksijen ihtiyacı olmayıp evde izlenme kriterlerine uygun 

hastalar takip eden hekimin uygun görmesi durumunda tedavisi düzenlenerek 

taburcu edilebilir. Ev içerisindeki izolasyonları herhangi bir semptom veya 

ateşlerinin olmaması koşuluyla, taburcu olduğu günden itibaren 14. gün 

sonlandırılır. Eve gönderilen hasta “Evde Hasta İzlemi” kurallarına göre 

yönetilir.



 Hastaneye Yatış Endikasyonu Olmayıp Evde Takip 

Edilen Hastalarda İzolasyonunun Sonlandırılması 

 Hastaneye yatış endikasyonu olmayıp, evde takip edilen 

hastalarda evde izolasyon, semptomların düzelmesini 

takip eden en erken 14. günde sonlandırılır. Eve 

gönderilen hasta “Evde Hasta İzlemi” kurallarına göre 

yönetilir.



 Sağlık Çalışanın İzolasyonunun Sonlandırılması 

 COVID-19 sağlık çalışanların izolasyonlarının sonlandırılması 

için semptom başlangıcını takip eden ilk 7 günden sonra ve 

aynı zamanda semptomların düzelmesini takip eden en erken 

3. gün ve sonrasında olmak kaydıyla en az 24 saat arayla 

alınan 2 testin negatif olması şartı aranır. Sonrasında işe geri 

dönebilir.



ÖZETLE…



 Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır.

 Asemptomatik kişiler de bulaştırıcı olabilmektedir. 

 Ortalama inkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) olduğu 

bilinmektedir.

 Deneysel bir çalışmada plastik üzerinde 72 saate kadar, paslanmaz 

çelik üzerinde 48 saat ve bakır üzerinde 8 saate kadar canlılığını 

koruduğu bildirilmiştir.

 Sıklıkla tıbbi literatürde risk alanı enfekte bireyin etrafında yaklaşık 1 

metre (3 feet)lik mesafe olarak bildirilmiştir.



 Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve 

dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu 

enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.

 Sağlık personelleri kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde  

giydikten sonra COVID19 alanına girmeleri gerekmektedir.

 Hasta ve ailesinde maske takılı olmalıdır.

 Alınan tüm numuneler potansiyel olarak enfeksiyöz kabul edilmeli, 

numune alma işlemi aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul 

edilmeli ve kişiler buna yönelik kişisel koruyucu ekipmanları (en az 

N95/ FFP2 maske, gözlük veya yüz koruyucu)kullanmalıdır. 




