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YENİ CORONA VİRÜS

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından 30 Ocak
2020 tarihinde, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda kişide görülen “Yeni
Corona Virüs”, Prof.Dr. Emin Tekeli’nin moderatörlüğünde, Prof.Dr. Emel Türk Arıbaş’ın konuşmacı
olduğu konferansta tüm yönleriyle tartışıldı.
Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonunda gerçekleşen
etkinliğe, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Op.Dr. Orhan Girgin, Mütevelli Heyet Üyeleri, Ufuk
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik Tezcaner başta
olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve Dr.
Rıdvan Ege Hastanesi sağlık personeli katıldı.
Prof. Dr. Tekeli’nin, dünyada daha önce yaygın olarak
görülen viral enfeksiyon vakaları hakkında bilgi
vermesinin ardından kürsüyü devralan Prof.Dr. Arıbaş,
corona virüsün yeni gündeme gelmesine karşın eski bir
virüs olduğu, yeni tanımlanan tipinin ise yaklaşık bir aylık geçmişe sahip olduğu bilgisini verdi.
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Virüsün ortaya çıkması ve hastalıkların görülmesiyle
birlikte tüm dünya boyutunda ekonomik bir kâbusun da
başladığını belirten Prof.Dr. Emel Türk Arıbaş, şunları
kaydetti:
“Coranovirüsler aslında bir aile. Yani tek bir virüs değil.
Dolayısıyla bu aile içerisinde yer alan virüsler, soğuk
algınlığından ciddi solunum yetmezliği sendromu
dediğimiz ağır hastalıklara kadar bir tablo
oluşturabiliyor. Corona virüslerin hayvan kökenli
olduğunu biliyoruz. Corona virüsler ilk olarak 1937
yılında kümes hayvanlarında izole edilmiş, 1965 yılında ise insanlardan izole edilmiş olan bir virüs. İnsan
dışında domuz, kedi, köpek, fare, kuş tavuk ve yaşara gibi pek çok hayvanda bulunduğu bilinmektedir.
Virüsün en önemli özelliği ise spontan mutasyon ve genetik rekombinasyon yeteneğinin olmasıdır. Yani
kendisini çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyor.”
Yeni coranavirüs ile ilgili son gelişmeler noktasında bilgileri paylaşan Prof.Dr. Emel Türk Arıbaş, virüsün
damlacık yoluyla bulaştığının altını çizdi ve şöyle devam etti: “Klinik olarak nasıl bir tablo ile karşımıza
çıkıyor? En yaygın belirtiler; hastadaki yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı. Ciddi vakalarda ise
pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği hatta ölüm gelişebiliyor.”
Prof.Dr. Arıbaş, coronavirüsün tanı ve tedavi süreçlerinin yanı sıra virüsten korunma yolları konusunda
da bilgi vererek, şöyle konuştu: “Korunmada öncelikle hapşırma, öksürme sırasında ağız ve burnun
kapatılması, el hijyeninin sağlanması çok önemli. Eller bol sabunlu su ile en az 20 saniye yıkanmalı.
Ayrıca enfeksiyonu etrafa yaymamak için kalabalık ortamlardan kaçınmalı, maske kullanılmalı ve kişisel
hijyen kurallarına uyulmalı. Şu an herhangi bir aşısı bulunmuyor ancak aşı çalışmaları devam ediyor.”
Prof.Dr. Arıbaş ayrıca, coronavirüs taşıyan hastalara yönelik sağlık çalışanlarının hangi önlemleri alması
gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

