
 
 
HASUDER Yeni Koronavirüs (COVID-19) Haber Postası (15.03.2020) 

 

Kesin Olgu: Türkiye (6) Dünya (142.539) Ölüm: Türkiye (YOK), Dünya (5.393) 

DSÖ Risk Değerlendirmesi: Çin: Çok Yüksek / Bölgesel: Çok Yüksek / Dünya: Çok 
Yüksek 

Dünyada Gelişmeler 

● Son 24 saatte on üç yeni ülke/bölge daha COVID-19 olgusu bildirdi (14.03.2020). 
● Çin dışında dünyanın kalan bölümünden daha fazla olgu ve ölüm bildiren Avrupa, 

salgının merkezi haline geldi. 
● DSÖ, “COVID-19 hastalığı şüphesinde SARI (ciddi akut solunum yolu 

enfeksiyonu) klinik yönetimi” rehberini yayınladı (14.03.2020). 

Türkiye’de Gelişmeler 

● Sağlık Bakanlığı (SB) umreden dönen bir vatandaşımızda COVID-19 tanısının 
doğrulandığını duyurdu. Türkiye’de olgu sayısı altıya yükseldi (14.03.2020). 

● SB COVID-19’la ilgili web sitesini geliştirerek güncelledi. Yeni site hem halka hem 
de sağlık çalışanlarına yönelik daha geniş bilgilendirme içeriyor.  

● SB; "COVID – 19 Referans Laboratuvarlar ve Numune Gönderecek İller Listesi"ni 
güncelledi (13.03.2020). SARS-CoV-2 PCR; Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, 
Samsun illerinde çalışılmaktadır. 

● Ülkemizde alınan koruma ve kontrol önlemleri 
○ Okullarda eğitime 16.03.2020 tarihi itibariyle geçici olarak ara verildi. 
○ Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel açık 

ya da kapalı toplantı, kongre, konferans gibi etkinlikler geçici süreyle 
ertelendi. 

○ Karşılıklı uçuşun kaldırıldığı ülke sayısı 12’ye çıktı. 
○ Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışları durduruldu (13.03.2020). 

● SB tarafından alınan diğer tedbirler; 
○ Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması uygulaması başlatıldı. 
○ Alo 184 Sabim Korona Danışma Hattı kuruldu. 
○ Kronik hastalık nedeniyle ilaç raporu olan hastaların rapor tarihi Haziran 

2020’ye kadar uzatıldı. Ayrıca raporla ilaç kullananlar ilaçlarını hekime 
reçete ettirmeden eczaneden alabilecektir. 

○ Hastalık şüphesi durumunda tek hekim istirahat raporu süresi 10 günden 
14 güne uzatıldı. 



Okumak için önerilen yayınlar:  

Çin’de COVID-19’un Klinik Özellikleri* 
New England Journal of Medicine’de, 28 Şubat 2020’de Çin’deki 30 eyalet ve otonom 

bölgelerde bulunan 552 hastanede 29 Ocak’a kadar takip edilen hastalar arasından seçilen 

1.099 COVID-19 olgusunun klinik bulguları yayınlandı. Buna göre olguların %56,2’sinde 

başvuru anında vücut sıcaklığı 37,5oC’nin altında ve yaklaşık üçte ikisinde öksürük var.  

 

*Guan W. ve ark. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. The New 

England Journal of Medicine. 28 Şubat 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa2002032  

 
 


