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UMRE'YE CIDENLERE MERS BiLGi NOTU

MERS-CoV, qiddetli solunum yolu hastahlrna neden olan ve 2012 yrhnrn Eyliil
ayrnda ilk defa Suudi Arabistan'da ortaya grkan bir viri.istiir. Diinya iizerinde 30 Nisan 2014
tarihi itibariyle MERS nedeniyle hastalanmrg 424 kigi tespit edilmigtir. Hastahk giddetli
seyretmektedir ve hastalanan kigilerden 13f i hayatrm kaybetmigtir. Ozellikle $eker. kronik
akciler, bdbrek yetmezligi ve immiin sistem yetmezlili hastalannda MERS viriisti daha
qiddetli hastahk yapabilmektedir. Hastalann gofu (%80'i) Suudi Arabistan'da tespit
edilmigtir.
Saghk Bakanhgrmrz MERS'e dair son geligmeleri yakrndan takip etmektedir.
Ulkemizde Hac ve Umre vazifelerini yerine getirmek i.izere Suudi Arabistan'a seyahat eden
gok sayrda vatandagrmrzrn bulunmasr dolayrsryla gerekli tedbirler ahnmaktadrr. Bu hastahk
hakkrnda tiim salhk kuruluglanmrz bilgilendirilmigtir. Bir hekimin muayenesi ve tetkikleri
sonucunda gtipheli olarak bulunan tiim kigilere laboratuvar testi yaprlmaktadrr. 05 Mayrs 2014
tarihi itibariyle iilkemizde yaklaqrk 500 kigi giipheli bulunmug ve yaptlan testler sonucunda
higbirinde MERS viriisii tespit edilmemi$tir.

$u an igin MERS virtsiintin develerden kaynaklandrlrndan giiphelenilmektedir.
Ancak hastahlrn insanlara nereden ve nasrl bulagtrfr heniiz kesin olarak bilinmemektedir.
Hastal* insandan insana bulagabilmektedir ancak gu an igin hrzla yayrlmamaktadrr. Hastahfa
son yakalanan kigilere hastahk bagka bir hastadan bulaqmr;trr. Bir gok kiqi de hastahga
hastanelerde yakalanmrghr. Bu nedenlerle agagrda belirtilen konulara dikkat ederek hastahla

kar;r korunma tedbirleri almak gok 6nemlidir:

r
.
o
.
o
o

.

Kalabahk alanlarda maske kullamlmahdrr, hayvanlarla temas etmemelidir, 9i! siit ve
hayvansal tiriinler tiiketmemelidir, gig tiiketilecek sebze ve meyveler iyice yrkanarak
tiiketilmelidir. kiqisel temizlik kurallanna dikkat etmelidir,kiqisel cinlemleri almasr
Sabun ve su ile srk srk elleri yrkamah, su ve sabun olmadrlr durumlarda el
dezenfektanlarrm kullanmahdrr.
Viriisiin bulagma yollanndan olan a!rz, burun ve gozlere temas etmekten kagtnmahdrr.
Grip gibi mikoplarla kirlenmig olma ihtimali olan yiizey ve egyalan temizleyip
dezenfekte etmelidir.
Hasta ki$iler ile yakm temastan kagrnmahdrr.
Hastayken, hastahlr bulagtrrmamak igin miimkiin oldulunca diler insanlarla temas
etmekten kagrnmah, aksrrma ve dksiirme esnastnda burunu ve apzt kapft mendille
kapatmah, kullanrlan kafrt mendili gdp kutusuna atmah ve kafrt mendilin bulunmadrlr
durumlarda kolun ig yiiziine aksrrmah ya da dksiirmelidir.
Grip benzeri bir hastalk gegirildilinde istirahat etmeli, ateqin diigmesinden sonra da
tedavi ya da bagka gerekliliklerin olmasr drgrnda en az 24 saat istirahat etmeye devam
etmelidir.

Suudi Arabistan ziyaretinden soffaki l4 giin iqerisinde ateg ile birlikte alt solunum
yolu hastahlr belirtileri (6ksiirtik, nefes darh[r) olan kigiler bir saghk kuruluguna bagvurmah
ve baqvurdulu hekime seyahatine dair bilgi vermelidir.
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