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TURKiYE'DEKI Ki$iLERE
MERS BiLGi NOTU

MERS-CoV, qiddetli solunum yolu hastahlrna neden olan ve 2012 yrhnrn Eyliit
ayrnda ilk defa Suudi Arabistan'da ortaya grkan bir vinistiir. Diinya iizerinde 30 Nisan 2014
tarihi itibariyle MERS nedeniyle hastalanmrg 424 kigi tespit edilmistir. Hastahk giddetli
seyretmektedir ve hastalanan kiqilerden i3f i hayatrnr kaybetmiqtir. Ozellikle geker, kronik
akciger, bcibrek yetmezlifi ve immiin sistem yetmezligi hastalannda MERS viriisii daha
giddetli hastahk yapabilmektedir. Hastalarrn golu (%80'i) Suudi Arabistan'da tespit
edilmirtir.

Salhk Bakanhlrmrz MERS'e dair son geligmeleri yakrndan takip etmektedir.
Ulkemizde Hac ve Umre vazifelerini yerine getirmek iizere Suudi Arabistan'a seyahat eden
gok sayrda vatandagrmrzrn bulunmasr dolayrsiyla gerekli tedbirler ahnmaktadrr. Bu hastalft
hakkrnda ti.im salhk kuruluglanmrz bilgilendirilmigtir. Bir hekimin muayenesi ve tetkikleri
sonucunda giipheli olarak bulunan tiim kigilere laboratuvar testi yaprlmaktadrr. 05 Mayrs 2014
tarihi itibariyle iilkemizde yaklaqrk 500 kiqi qiipheli bulunmug ve yaprlan testler sonucunda
higbirinde MERS viriisii tespit edilmemi$tir.

gu an igin MERS virtisiiniin develerden kaynaklandrlrndan giiphelenilmektedir.
Ancak hastahlrn insanlara nereden ve nasrl bulagtrfr heniiz kesin olarak bilinmemektedir.
Hastahk insandan insana bula5abilmektedir ancak qu an igin hrzla yayrlmamaktadrr. Hastaltla
son yakalanan kiqilere hastahk baqka bir hastadan bulagmrgtrr. Bir gok kiqi de hastahla
hastanelerde yakalanmrgtr. Bu nedenlerle Hac ve Umre amaglan ile Suudi Arabistan'a giden

kigilerle birlikte MERS hastahlrnrn giiriildiilti diler iilkelere giden kiqiler korunma 6nlemleri
ile bil gilendirilmektedir.

Suudi Arabistan ziyaretinden ve hastalfrn gdriildiilii tilkelere seyahatten
ddndiikten sonraki 14 giin igerisinde ateg ile birlikte alt sohurum yolu hastahlr belirtileri
(6ksiiriik, nefes darh[r) olan kigilerin bir saghk kuruluquna bagrurmalarr ve bagvurdulu
hekime seyahatine dair bilgi vermeieri konusunda bilgilendirilmektedirler. Hastahprn
gdriildiilii iilkelere gitmeyip illkemizde bulunan kiqilerin de aqafrda yer alan dnlemleri
almalarr MERS ile birlikte grip gibi bulagrcr solunum yolu hastahklarrndan korunmada gok
6nemlidir.
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Hasta kigiler ile yakrn temastan kagrnmaltdtr.

Grip benzeri bir hastahk gegirildifinde evde istirahat etmelidir.
Ate$in dtgmesinden sonra da tedavi ya da bagka gerekliliklerin olmasr dtgrnda

en az 24 saat evde istirahat etmeye devam etmelidir.
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Hastayken, hastahg bulagtrrmamak igin miimkiin oldupunca di$er insanlarla
kagrnmahdrr.

Aksuma ve dksiirme esnasrnda burun ve alzr ka$t mendille kapamah,
mendili 96p kutusuna atnrah ve kalrt mendilin bulunma&$ durumlarda kolun
ya da dksiirmelidir.
Sabun ve su ile slk srk elleri yrkamah, su ve sabun olmadrlr durumlarda el
kullanmaltdrr.

Vfuiisiin bulagma yollanndan olan aprz, burun ve gdzlere temas etnekten
Grip gibi mikoplarla kirlenmig olma ihtimali olan yiizey ve egyalan temizlenip

etnelidir.
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