
1. TEDMED: Önce bazı temel sorularla başlayalım. Virüs nedir? 
Virüs, harici bir protein sargısının içinde korunan RNA veya DNA genetik kodunun çok 
küçük bir parçasıdır.  
 
2. TEDMED: Virüsler ne sıklıkta görülür? 
Virüslerin olmadığı yer yoktur. Hatta, dünyadaki bütün virüsleri bir araya getirirseniz, 
bunların toplam ağırlıkları, bitkiler, hayvanlar ve bakteriler dahil, dünyadaki tüm canlıların 
toplam ağırlığından daha fazla olacaktır. İnsan genomunun %10’u virus DNA’sından 
türemiştir. Yani, Dünya tam anlamıyla bir “virüs gezegenidir”!  
 
3. TEDMED: Virüslerin yayılmasını engellemek neden bu kadar zor?  
Çünkü virüs partikülleri (parçacıkları) o kadar küçüktürler ki milyarlarca virüs sadece tek bir 
öksürükten saçılan minik damlacıkların içinde havaya yayılabilir.  
 
4. TEDMED: Bir virüs tam olarak ne kadar küçüktür?  
İnanılmaz derecede küçüktür. Mesela, sıradan bir mikroskopla bakarak virüsleri 
göremezsiniz. Yeni koronavirüsün 100 milyon viral partikülü sadece bir topluiğne başı 
kadardır.   
 
5. TEDMED: Virüs partikülleri ne yapar?  
Virüs partikülleri çoğalmak, başka hücreleri ve konakları enfekte etmek amacıyla kendilerini 
canlı hücrelerin içine yerleştirmeye çalışırlar.  
 
6. TEDMED: Virüsler neden canlı hücrelerin içine girmeye çalışırlar? 
Bu virüslerin “üreme” şeklidir. Virüsler parazit davranışları sergiler. Canlı hücreleri 
zaptederek her bir hücreyi virüs üretmeye zorlarlar. Bir hücre virüs tarafından ele 
geçirildiğinde, virüs kendisinin yüzlerce hatta binlerce kopyasını dışarı yollar. Zaptedilen 
hücrenin sonu ise genellikle ölümdür.  
 
7. TEDMED: Bilim insanlarının SARS-CoV2 olarak adlandırdıkları yeni koronavirüsle 
enfekte olmak ne demektir?  
Yeni koronavirüsle enfekte olmanız, SARS-CoV2’nin vücudunuzda üremeye başlamış olduğu 
anlamına gelir. 
 
8. TEDMED: SARS-CoV2 ve COVID-19 arasındaki fark nedir? 
SARS-CoV2 bir virüstür; COVID-19 ise bu virüsü yayan hastalığın adıdır.   
 
9. TEDMED: Bir virüs canlı bir hücreye kolaylıkla girebilir mi? 
Nasıl ki bir anahtar doğru anahtar deliği olmadan kapıyı açamazsa, bu durum da öncelikle 
hücrenin söz konusu virüsü içeri kabul edecek doğru reseptöre sahip olup olmadığıyla 
bağıntılıdır. Birçok virüs bağışıklık sistemimiz tarafından bloke edilir çünkü insanlarda 
virüsün hücreye girmesine izin verecek reseptörler bulunmaz. Bu sebeple de virüslerin %99’u 
insanlara zarar veremez.    
 
10. TEDMED: Kaç tip virüs vardır ve bunların kaç tanesi insanlara zarar verebilir?  
Milyonlarca tip virüs içinden sadece birkaç yüz tanesinin insanlara zarar verdiği 
bilinmektedir. Sürekli yeni virüsler ortaya çıkmaktadır fakat bunların çoğu zararsızdır.  
 
11. TEDMED: Ortalama kaç tane virüs partikülü bizi enfekte edebilir? 
SARS-CoV2 için bunun cevabını henüz bilmiyoruz fakat normalde çok az miktarda da olsa, 
virüsler bir araya geldiğinde bizi enfekte edebilir.  SARS-CoV2 için bunun cevabını henüz 
bilmiyoruz fakat normalde çok azı yeter. 
 
12. TEDMED: Peki, virüsler neye benzer?  



Bir makarna çubuğunun yuvarlanıp top haline geldiğini ve proteinden oluşan bir kabuğun 
içine paketlendiğini düşünün. İşte SARS-CoV2 virüsü de aynı bu şekildedir. Kabuğun etrafını 
saran dikenler güneşin etrafında görülen parlak halkaları andırır. Bu aileye ait olan virüslerin 
hepsi birbirine benzer. Hepsi güneşin etrafını hale gibi çevreleyen ve korona adı verilen  ışık 
saçan bir taca benzer. 
 
13. TEDMED: İnsanlara etki eden kaç tip farklı koronavirüs vardır?  
İnsandan insana bulaştığı bilinen 7 tip koronavirüs vardır. Bunlardan 4 tanesi  hafif soğuk 
algınlığına  sebep olur. SARS, MERS, ve şimdi SARS-CoV2 dahil olmak üzere, geri kalan 3 
tanesi ise ölümcül olabilir.   
 
14. TEDMED: SARS-CoV2’ye neden “novel” (yeni) koronavirüs deniyor? 
Novel denmesinin sebebi bunun yeni bir virüs olmasıdır. Yani, insanoğlu bu tip bir virüsle 
daha önce hiç karşılaşmadı. Bağışıklık sistemimiz 2 milyon yıldan beri evrimleşmeye devam 
ediyor. Fakat, vücudumuz daha önceden bu virüsle tanışmadığından dolayı buna karşı 
bağışıklık geliştirme fırsatı da olmadı. Bağışıklık eksikliğimiz, virüsün kolayca yayılma 
kabiliyeti ve görece öldürücülüğüyle de birleşince SARS-CoV2’nin gelişi huzursuzluk verici 
oldu. 
 
15. TEDMED: Özellikle dikkate almamız gereken yeni bir virüs türü normalde ne 
sıklıkta ortaya çıkar? 
Nadiren… Ama örnekleri de mevcuttur: HIV, SARS, MERS ve benzeri hastalıklara sebep olan 
virüsler gibi. Bu durum maalesef tekrar yaşanabilir. Yeni bir virüsün ortaya çıkması çok 
büyük bir sorun demektir, özellikle de zararlıysa ve insandan insana kolayca bulaşabiliyorsa… 
 
16. TEDMED: Virüsler kolaylıkla bulaşabilir mi?  
SARS-CoV2 insandan insana öksürük ve temas yoluyla çok kolay bir şekilde bulaşabilen bir 
virüstür. Yeni koronavirüsünde de diğer solunum yolu enfeksiyonu virüsleri gibi öksürme, 
hapşırma gibi çevreye virüs saçılımı olur. 
 
17. TEDMED: Virüs başka ne şekilde bulaşabilir?  
Son gelen raporlar virüsün fekal kontaminasyon (dışkı ile kirlenme) veya idrar 
konstaminasyonu sonucu da yayılabileceğini göstermektedir. Fakat bu konuda henüz bir 
doğrulama mevcut değildir.  
 
18. TEDMED: Bu yeni virüsün SARS veya MERS hastalıklarını yayan diğer 
koronavirüslerden farkı nedir?  
SARS-CoV2 dört açıdan farklıdır: Birincisi, virüsle enfekte olan birçok kişi günlerce belirti 
göstermeyebilir, bu süreçte de farkında olmadan başkalarını enfekte edebilirler ve bu nedenle 
bizler de hangi kişileri izole etmemiz gerektiğiniz bilemeyiz. Tabii bu endişe verici bir durum 
çünkü SARS-CoV2 oldukça bulaşıcı bir virüs. İkincisi, COVID-19 çoğunlukla kendini hafif 
soğukalgınlığı ve öksürükle seyreden orta şiddette bir hastalık gibi gösterdiğinden dolayı 
kendimizi ve başkalarını izole etme gereği duymayız. Üçüncüsü, COVID-19 semptomları 
kolaylıkla griple karıştırılabilir. Bu nedenle de birçok insan grip olduğunu zannederek diğer 
seçenekleri aklına getirmeyebilir. 
Dördüncüsü ve belki de en önemlisi, bu virüs insandan insana son derece kolay şekilde 
bulaşabilen bir virüstür, çünkü hastalığın erken evrelerinde virüs boğazın üst kısmında 
birikir. Öksürdüğümüzde veya hapşırdığımızda, viral partiküllerle dolu olan boğazımızdan 
milyarlarca virüs parçacığı dışarıya saçılarak başka bir insana bulaşır.  
 
19. TEDMED: Bu virüsün zatürreye (pnömoni) yol açtığını sanıyordum. Peki, boğazın 
bu durumla ne ilgisi var? 
Hastalık genellikle boğazda başlar (zaten bu nedenle koronavirüs testleri için boğazdan doku 
örneği alınır). Hastalık ilerledikçe akciğerlere yerleşir ve bir alt solunum yolu enfeksiyonuna 
dönüşür. 



 
20. TEDMED: Sık sık duyduğum bir kelime var: “Asemptomatik”. Nedir bu 
“asemptomatik”? 
Asemptomatik, semptom (belirti) vermeyen, sessiz seyreden demektir. 
21. TEDMED: Yani, bir kişinin yeni virüsle enfekte olsa bile hiçbir belirti 
göstermeyebileceğini mi söylüyorsunuz?  
Maalesef, evet. Enfekte olan birçok kişi ilk birkaç gün süresince hiçbir semptom 
göstermeyebilir. Bu süreci hafif öksürük veya ateş takip eder. SARS’ta ise, kişi ilk birkaç 
günde bariz belirtiler gösterir ve virüs sadece hasta olan kişilerden bulaşır.   
 
22. TEDMED: Hiçbir belirti göstermeseniz bile diğer insanları enfekte etmeniz mümkün 
müdür?  
Ne yazık ki evet. Ve bu durum salgını kontrol altına almayı çok daha zor bir hale 
getirmektedir.    
 
23. TEDMED: Bilim insanlarının enfekte olmayı enegelleyecek bir aşı geliştirmeleri ne 
derece mümkün?  
Oldukça mümkün fakat bunun bir garantisi yok. Başarısızlığı göz ardı edemeyiz. Örneğin, 
tam 35 yıldır HIV için aşı bulmaya çalışıyoruz ve hala bulamadık. Ben şahsen, SARS-CoV2’ye 
karşı bir aşı geliştirebileceğimiz konusunda iyimserim. Fakat, aşının etkinliği ve güvenilirliği 
iyice test edilmeli ki bu da bize çok uzun bir zaman ve çok fazla denek gerektiği anlamına 
geliyor.  
 
24. TEDMED: Diyelim ki koronavirüs için bir aşı geliştirmek mümkün ve hemencecik 
de bulundu. Bu aşıya son halini verip milyonlarca insana enjekte etmemiz ne kadar 
zamanımızı alır?   
 
 
Bir veya iki ay içinde “aday” aşılar bulabiliriz. Fakat, aşının koruyuculuğunun ve 
güvenilirliğinin kanıtlanması için uzun soluklu bir test aşaması gerekecektir, bu sebeple 
resmi bir kuruluşça onaylanmış bir aşının insanlara uygulanması için en az bir sene beklemek 
gerekir. En iyimser tahminle, milyonlarca doz aşı hazırlanması için 18 ile 24 ay arası bir 
zaman dilimine ihtiyacımız olacak.  
 
25. TEDMED: Şu an Dünya acil durum alarmı veriyor. Peki, aşıyı geliştirmek neden bu 
kadar uzun sürüyor?  
Şu anki durum acilken aşıyı geliştirmek neden bu kadar zaman alıyor? 
 
Bu sürecin zaman alan kısmı aşının bulunması değil. Aşının test edilmesi. Laboratuarda 
“Aday” bir aşı bulunur bulunmaz, bu aşının önce hayvanlar üzerinde, ardından gönüllü 
insanlar üzerinde klinik araştırmasının yapılması gerekecek.   
 
26. TEDMED: Şu an hangi aşamadayız?  
SARS-CoV2’nin keşfedilip izole edilmesinden (Ocak 2020) sadece birkaç hafta sonra aşı 
geliştirme çalışmalarına başlandı. Birçok hükümet bu çalışmalara destek için maddi 
yardımda bulundu ve şu an dünyada birçok şirket ve bilim insanı çalışmaları tamamlamak 
için var gücüyle çalışıyor.  
 
27. TEDMED: Peki, aşı geliştirme çalışmalarına katılan bilim insanları ortaklaşa 
çalışmayı mı tercih ediyor yoksa birbirleriyle rekabet etmeyi mi? 
Her ikisini de diyebilirim ki bu bence kötü bir şey değil. Neyse ki, şu ana kadar uluslararası iş 
birliği gayet kusursuz bir şekilde  ilerledi. Gelecek açısından oldukça güven verici bir durum.  
 
28. TEDMED: Aşı daha hızlı bir şekilde geliştirilemez mi?  



Ne yazık ki hayır. Bağışıklık sistemimiz karmaşık ve öngörülemez bir yapıya sahiptir. Her an 
viral mustasyonlar meydana gelebilir. Ayrıca, nasıl ki çocuk vücudu yetişkinlerinkinden 
farklıdır, kadınlar da herhangi bir hastalığa veya aşıya erkeklerden farklı cevap verebilirler. 
Bu nedenle, aşının herkes için 100% güvenli olduğundan emin olmalıyız. Bunun 
başarılabilmesi için de ilaçların ve aşıların sağlıklı gönüllüler üzerinde farklı dozlarda ve 
doğru hesaplanmış koşullar altında test edilmesi gerekiyor.    
 
29. TEDMED: Yeni virüs ne derece ölümcül? 
Birçok bilim insanına göre, bu virüs enfekte olan insanların %1 ila %2’lik kısmını öldürüyor. 
Her ne kadar Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen veriler %3’ten daha fazla bir oranı işaret etse 
de, bu oranın DSÖ’nün bildirilmemiş veya orta şiddette vakaları nasıl saymalarını gerektiğini 
öğrenmesiyle birlikte azalacak. Ancak, tabii ki, yaşlı nüfusta ve altta yatan tıbbi rahatsızlıkları 
olan kişilerde ölüm oranı daha yüksek.   
 
30. TEDMED: Bilmemiz gereken ortalama bir ölüm oranı var mı?  
Tam olarak yok. Kaldı ki insan “ortalama” 10 cm. suda bile boğulabilir. Hastalığın getirdiği 
riskleri tam olarak kavrayabilmenin en iyi yolu bu virüsün bazı insan grupları için ölümcül 
olabiliyorken bazı insanlar içinse o kadar ölümcül olmadığını bilmektir ve bu hastalığın çok 
farklı neticeleri olabileceğini de unutmamak gerekir.   
 
31. TEDMED: Peki, dikkat edilmesi gereken rakamlar ve kontrol noktalarından 
bahseder misiniz? 
COVID-19 %80 oranında orta şiddette bir hastalıktır. Fakat, vakaların %20’sinde çok daha 
ağır seyredebilir. Örneğin, en şiddetli vakalarda yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum 
sıkıntısı bildirilmiştir. Sonuç olarak, enfekte olan bazı insanlar hastanede tedavi altına 
alınmakta, bazıları ise (eğer akciğerleri yoğun şekilde enfekte olmuşsa) hastalığın kritik 
günlerini atlatabilmesi için yoğun bakıma alınmaktadır.   
 
32. TEDMED: En çok hangi yaş grubu risk altında?  
Öncelikle, benim gibi yaşlı insanlar. Mesela ben 71 yaşındayım. Yaşla birlikte risk oranı da 
artıyor. Tabii ki, diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik akciğer veya kalp 
damar hastalığı gibi altta yatan hastalıkları olan veya immün (bağışıklık) yetmezlikleri olan 
kişiler de büyük risk altında.       
 
33. TEDMED: Yüksek risk grubundaki insanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya?  
Ölüm oranları %10 ile %15 arasında değişebilir. Ayrıca, diğer sağlık sorunlarınızın çokluğuna 
bağlı olarak riskiniz de artmaktadır.  
 
34. TEDMED: Yan, diyabet vs. gibi başka sağlık sorunlarımız varsa COVID-19’a 
yakalanma riskimiz artıyor. Neden? 
Çünkü böyle bir durumda, bağışıklık sistemimiz bulaşıcı herhangi bir virüse yeterince karşı 
koyamaz, özellikle de SARS-CoV2’ye.  
 
35. TEDMED: Yani, genel anlamda çocuklar ve genç insanlar bu hastalıktan orta 
düzeyde etkileniyor diyebilir miyiz?  
Şimdilik görünen tablo o, fakat COVID-19’la ilgili birçok konuda olduğu gibi bu önermenin de 
doğrulanması lazım.   
 
36. TEDMED: Bunun doğru olduğunu kabul edersek eğer, SARS-CoV2 neden çocukları 
ve genç insanları değil de, yaşlıları daha çok etkiliyor?  
Bilemiyoruz. Bu soruya tam bir cevap verebilmek için biraz zaman geçmesi gerekecek.   
 
37. TEDMED: Bilmemiz gereken başka ‘önemli’ bir husus var mı?  



Hiçbir belirti göstermeseniz ve kendinizi tamamen sağlıklı hissetseniz bile maalesef 
başkalarını enfekte edebilirsiniz. Bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Aynı durum HIV 
enfeksiyonu için de geçerli.    
 
38. TEDMED: COVID-19 çoğunlukla mevsimsel griple karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma 
doğru bir şekilde nasıl kurulabilir? Örneğin, mevsimsel grip ve koronavirüs aynı 
derecede tehlikeli mi?  
Mevsimsel grip ABD’de yılda yaklaşık 30 milyon kişiyi enfekte ediyor ve enfekte olan grubun 
%1’inin 10’da 1’inden daha az bir kısmı hayatını kaybediyor – ama bu yine de azımsanacak bir 
sayı değil. Dünyada, her yıl ortalama toplam 300,000 kişi mevsimsel gribe yakalanarak 
ölüyor.  Ortalamaya baktığımızda ise, yeni koronavirüs mevsimsel gripten 10-20 kata daha 
ölümcül, ve grip hastalığında olduğu gibi, kendimizi aşıyla koruma imkanımız yok.   
 
39. TEDMED: Yeni virüs de grip gibi kolayca yayılıyor mu? 
Evet, tıpkı grip gibi oldukça kolay bir şekilde yayılıyor.  
 
40. TEDMED: Grip ve COVID-19 karşılaştırmamıza devam edelim. Grip nedir ve nasıl 
bulaşır?  
Tıp dilinde influenza adı verilen grip hastalığı influenza virüslerinin etken olduğu bir 
enfeksiyondur. Fakat influenza virüsü ve koronavirüsü birbirinden farklıdır. Mesela, grip 
aşısı koronavirüsü öldürmez, ancak gribe yakalanma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Soğuk 
algınlığı içinse herhangi ve aşı veya tedavi mevcut değildir. Soğuk algınlığı, genellikle 
rinovirüs adı verilen küçük tipte bir virüsün, ve bazen de başka tipte bir koronavirüsün etken 
olduğu bir hastalıktır.  
 
41. TEDMED: Koronavirüs vücuda girdiğinde enfeksiyon nasıl ilerler? 
Enfeksiyon genellikle öksürükle başlar, ardından hastada hafif ateş görülür. Daha sonra ateşi 
giderek yükselir ve solunum sıkıntısı çekmeye başlar.  
 
42. TEDMED: Hastayı kesin ölümden kurtarmak için hangi aşamada mutlaka tıbbi 
müdahale gerekir?  
Hastanın ateşi çok yükseldiğinde ve akciğerleri neredeyse iflas etme noktasına geldiğinde 
mutlaka müdahale etmek gerekir. Bu aşamada, hasta nefes darlığı çeker ve nefes alabilmek 
için yardıma ihtiyaç duyar.  
 
43. TEDMED: Yeni virüsün kızamık, kabakulak ve suçiçeği gibi hastalıklardan farkı 
nedir? 
Şu an için SARS-CoV2 bu saydığınız hastalıklardan daha az bulaşıcı ve daha az tehlikelidir. 
Fakat, bu virüs hakkında öğrenmemiz gereken daha çok şey var. Oysa ki diğer hastalıklar  
nasıl bulaşır, nasıl meydana gelir, bütün bunlar hakim olduğumuz konular.   
 
44. TEDMED: Yeni koronavirüsün diğer virüslerden daha tehlikesiz olduğunu 
söylüyorsunuz. Peki,öyleyse insanlar neden bu virüsten bu kadar korkuyor?  
Çünkü yeni herhangi bir şey ölümümüze sebep olabilir, bizi hasta edebilir veya mental 
sağlığımızı etkileyebilir. Korkunun ilacı doğru bilgidir. Bu yüzden, ABD halkına tavsiyem 
https://www.cdc.gov/ sitesinde verilen bilgilere dikkat etmeleri. Diğer ülkelerdeki insanlar da 
ulusal sağlık bakanlıklarından veya Dünya Sağlık Örgütü’nin websitesinden bilgi alabilirler.   
 
45. TEDMED: İnsanlar CDC veya Dünya Sağlık Örgütü’nin (WHO) sitesini ne sıklıkta 
kontrol etmeli? Veya kendi sağlık bakanlıklarının sitesini her gün takip etsinler mi?  
Bu virüsle ilgili bilgimiz arttıkça, halkla paylaştığımız bilgileri de sürekli güncelliyoruz. O 
yüzden tüm bu siteleri sık sık kontrol etmekte fayda var.   
 
46. TEDMED: İnsanlık şu ana kadar herhangi bir virüsü tamamen ortadan kaldırmayı 
başardı mı?  

https://www.cdc.gov/


Evet. Milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Çiçek virüsünü (Variola vera) ortadan 
kaldırdık. Ve, başta Gates Foundation olmak üzere, ABD dahil dünyadaki birçok hükümetin 
desteği sayesinde Çocuk Felci (Poliomyelit)’ni de yok etmeye çok yakınız.  
 
47. TEDMED: Yeni virüs dünyaya nasıl yayılıyor? 
Hava, kara ve deniz yoluyla. Günümüzde virüsler artık uçakla seyahat ediyor. Bazı yolcuların 
SARS-CoV2 taşıyıcısı olabileceğini unutmayalım.  
 
48. TEDMED: Yani, uluslararası havalimanları yeni virüse kucak mı açıyor?  
Aslına bakarsanız SARS-CoV2 zaten birçok ülkede vardı. Buna Amerika da dahil.  
49. TEDMED: Çin’de salgın başladığından beri, bu ülkeden ABD’ye gelen insanların 
virüsü yayma anlamında büyük bir tehlike teşkil ettikleri söylenebilir mi?  
Yeni virüs Çin’de 2019 senesinde ortaya çıktığından bu yana ABD’ye farklı ülkelerden toplam 
20 milyon insan giriş yaptı. ABD hükümeti Çin’den gelen uçuşları 4 hafta önce durdurmuş 
olmasına rağmen virüsün ülkeye girmesini engelleyemedi. Şu an Çin’de görülmeye devam 
eden COVID-19 vakalarının birçoğunun kaynağı başka ülkelerden gelen kişiler çünkü 
Çin’deki salgın şimdilik azalıyor gibi görünüyor.  
 
50. TEDMED: Başka bir deyişle, dünyanın en büyük havalimanları aslında her ülkenin 3 
aydan kısa bir süre içinde virüsle tanışmasına ve böylece virüsün her yere yayılmasına 
sebep oluyor.  
Ne yazık ki öyle. Ok yaydan çıktı artık. Tabii bu bütün seyahatlerin yasaklanması için bir 
sebep değil. 
 
51. TEDMED: Peki Japonya’da okullar neden kapatıldı?  
İtalya ve Fransa gibi ülkeler de şu an aynı şeyi yapıyor. Çocuklar taşıyıcı oldukları için, bilim 
insanları virüsün yayılımının hızlanmasında çocukların ne derece etkili olduklarını tam 
olarak bilemiyorlar.  Japonya salgını yavaşlatmak için elinden geleni yapıyor. Çocuklar 
ellerini sıklıkla yıkamadıkları veya kişisel hijyenlerine çok fazla özen göstermedikleri için 
virüsü kolayca bulaştırabilirler. Maalesef, çocukların virüsün yayılmasında büyük bir rol 
oynuyor. Birçok ülkede, özellikle de virüsün etkilediği bölgelerde, okulların kapatılmasının 
sebebi de bu zaten.   
 
52. TEDMED: Diyelim ki virüsle enfekte oldum; Hastalığın şiddetini azaltacak veya 
virüsün vücudumdan tamamen atılmasına yardımcı olacak ilaçlar var mı?  
Şu an için tedavi anlamında etkinliği kanıtlanmış hiçbir ilaç yok. Klinik çalışmalarda birçok 
farklı ilaç test ediliyor. Umarım çok yakında bir ilaca kavuşmuş olacağız.. 
 
53. TEDMED: Terapötik ilaçlar üretme olasılığımız nedir? Bunun için ne kadar zaman 
lazım?  
Birkaç ay içinde, şu an mevcut ilaçların virüsle enfekte olmuş bir kişiyi tedavi etmemize 
yardım edecek “endikasyon dışı” kullanımlarını bulacağımıza inanıyorum. Yani, HIV gibi 
diğer viral enfeksiyonlara karşı kullandığımız mevcut ilaçların yeni kullanım şekillerini 
bulacağız. Tabii bunun için zamana ve uzun bir test sürecine ihtiyacımız olacak. Şu an başta 
Çin olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde terapötik ilaçlar klinik araştırmalarla test 
ediliyor. 
 
54. TEDMED: Peki ya antibiyotikler? Kriz anında herkes antibiyotiğe sarılıyor.  
Bu bir  virüs, bakteri değil. Antibiyotikler bakterileri yok eder ama virüslere karşı hiçbir şey 
yapamazlar. İkincil bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olsalar da, maalesef, antibiyotiklerin 
yeni virüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur.  
 
55. TEDMED: Peki internette methini duyduğumuz bir sürü yeni tedavi, terapi ve kür 
çeşitleri için ne diyeceksiniz?  



İçi boş iddialar. Güvenilir websitelerinde yayınlanmadıkları sürece bu tür tedavilerin 
bilimselliğine inanmamız söz konusu olamaz. İnternette okuduğunuz çoğu sey saçma sapan, 
hiçbir bilimsel dayanağı olmayan iddialar. Çok dikkatli olmak lazım. Doğruluğu 
kanıtlanmamış söylentileri yaymaktan kaçınalım.   
 
56. TEDMED: Peki maskeler? Renkli cerrahi maskeler mi daha faydalı yoksa N95 
maskeler mi?  
Bazı belirli koşullar haricinde, maskeler sınırlı koruma sağlar. Örneğin, N95 maskeler 
(türüne bağlı olarak) virüs partiküllerinin sadece %50’sinden biraz azını filtreleyebilir. Ama 
havaya saçılan damlacıklardan çıkan virüs yayılımını azaltacaktır.  
 
57. TEDMED: Doğru kullanıldığında maskelerin avantajları nelerdir? Kimler maske 
takmalı?  
Maskeler doğru kullanıldığında virüsle enfekte olan kişilerin öksürdüklerinde ağızlarından 
saçılan virüs yayılımını yavaşlatır. Yani, maske sizi başka insanlardan korumaz. Aksine, 
başkalarını sizden korur. Nezle olduğunuzu düşünüyorsanız ve öksürmeye başlamışsanız eğer 
mutlaka maske takın. Ayrıca, maskelerin şöyle bir faydası da var: Maske taktığınızda ağzınıza 
daha az dokunursunuz, böylece virüsü elinize bulaştırma ve vücudunuzun başka yerlerine 
yayma olasılığınız da azalır. Tabii ki maskeler sağlık çalışanları için de çok önemli. Bir sağlık 
kuruluşunda veya yaşlı bakım merkezinde çalışıyorsanız, maske takmak zorundasınız.  
 
58. TEDMED: Peki, enfeksiyondan nasıl korunabiliriz? 
Ellerinizi sık sık yıkayın. Elinizle yüzünüze dokunmayın. Öksürürken ve hapşırırken 
dirseğinizin içiyle veya kağıt mendille ağzınızı kapatın. Kimseyle tokalaşmayın veya kimseye 
sarılmayın. Tüm bu basit kurallara uymak enfekte olma riskinizi azaltır. Eğer hastaysanız, 
evden dışarı çıkmayın. Doktorunuza telefon edip ne yapmanız veya ne yapılması gerektiği 
konusunda bilgi alın. Başkalarıyla bir araya geldiğinizde maske takın.  
 
59. TEDMED: “Azaltım” ne demektir?  
“Azaltım” virüsün yayılımını yavaşlatmak ve virüsün halk sağlığı hizmetleri, sosyal hayat ve 
ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlandırmaya çalışmak anlamına gelmektedir. Aşı bulunana 
kadar yapabileceğimiz tek şey salgını yavaşlatmak.  
 
60. TEDMED: Virüsün yayılımını yavaşlatmak için başka neler yapılabilir?  
Öncelikle, kişisel hijyenimize özen göstermeli ve toplumsal kurallara uygun davranmalıyız. 
Ayrıca, evden çalışma, uçağa binmeme, okulları kapatma ve geniş katılımlı organizasyonları 
yasaklama gibi “sosyal mesafe” önlemleri de SARS-CoV2’nin yayılmasını engellemeye 
yardımcı olacaktır.  
 
61. TEDMED: Bazı virüsler diğerlerine göre daha kolay mı yayılır?  
Evet. Özellikle de kızamık virüsü. Bu virüsle enfekte olan bir kişinin 2 saat önce bulunduğu 
bir odaya girmiş olmanız kızamık hastalığına yakalanmanız için yeterlidir! İşte tam da bu 
nedenle, aşılama oranları düştükçe kızamık salgınları tavan yapar. Başa çıkılması çok zor bir 
hastalık gerçekten. Nezle de oldukça kolay bulaşan bir hastalıktır. Bulaşma oranları çok 
düşük olmasına rağmen, bugüne kadar 32 milyon kişi AIDS ilişkili sebeplerden dolayı 
hayatını kaybetmiştir.  
 
62. TEDMED: Virüsü durdurmak için ne yapılması lazım?  
Bunu tam olarak kimse bilmiyor. Fakat, Çin salgının büyük ölçüde durdurulabileceğini tüm 
dünyaya gösterdi. SARS-CoV2’yi tamamen ortadan kaldırmak için aşı şart.  
 
63. TEDMED: Virüsün ABD gibi yoğun nüfusa sahip ülkelerde yayılma hızı nedir? 
Normal hijyenik önlemler dışında ekstra bir önlem alınmadığında, SARS-CoV2 ile enfekte  
olan kişi sayısının her hafta ikiye katlandığı görülüyor. Bu şu anlama geliyor: 50 kişi virüsle 



enfekte olmuşsa, bu sayı yaklaşık 14 hafta içinde 1 milyona çıkacaktır. Tabii gerekli önlemler 
alınmazsa.  
 
64. TEDMED: Kişisel hijyene özen göstermek koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak 
anlamında ne derece etkili? İnsanlar hijyen kurallarına uyarsa, enfekte kişi sayısında 
gözle görülür bir azalma olabilir mi?  
İstatistikler insanların hijyen kurallarına ne derece uyduklarına bağlı olarak değişiyor. Bu 
anlamda, iyi yönde en ufak bir değişim bile sağlık sistemi üzerindeki baskıyı biraz da olsa 
azaltacağından dolayı bizim için son derece önemli.   
 
65. TEDMED: Gizli kalmış binlerce vaka olması mümkün mü? 
Her yıl milyonlarca grip vakasıyla karşılaşıyoruz. Bu yıl da milyonlarca vakadan sadece 
bazıları gerçekten COVID-19. Üstelik, virüsle enfekte olan birçok kişinin hiçbir belirti 
göstermediğini veya orta şiddetle belirtiler gösterdiğini unutmayalım. Yani, evet göz önünde 
fark edilmeden kalmış vakalar olabilir.   
 
66. TEDMED: Testte pozitif çıkmak tam olarak ne demek?  
Virüs testinde sonucun pozitif çıkması, virüsün vücut sıvılarınızda mevcut olduğu anlamına 
gelir.   
 
67. TEDMED: Herkes test yaptırmalı mı?  
Kimlerin virüsle enfekte olduğunu ve virüsün topluma nasıl yayıldığını henüz tam olarak 
bilmediğimiz için COVID-19 testinin bir an önce yaygınlaşması ve ulaşılabilir olması 
gerekiyor. Önemli verilere ulaşmak için çok daha fazla test yapılması lazım.  
 
68. TEDMED: Güney Kore’de neden “arabaya servis” test merkezleri kuruldu?  
Çünkü Güney Kore, koronavirüsle enfekte olmuş kim varsa bir an önce bulmak suretiyle 
salgını yavaşlatmak için elinden geleni yapıyor.    
 
69. TEDMED: Dikkat edilmesi gereken en önemli belirti nedir? 
Bir numaralı belirti “öksürmek”. 
 
70. TEDMED: Yüksek ateş, virüsle enfekte olmuş kişileri tespit edebilme anlamında 
etkili bir semptom mu? 
Kişide yüksek ateş görülüyorsa tıbbi yardım gerekebilir. Fakat havalimanı veya kontrol 
noktaları gibi yerlerde termal kamerayla sadece ateş taraması yapmak bir işe yaramaz. 
Enfekte olmuş birçok kişi bu noktalardan geçip gidebilir.  
 
71. TEDMED: Çin’deki hastanelerde yapılan testleri pozitif çıkan insanların yüzde 
kaçında ilk etapta yüksek ateş tespit edilmedi?  
Çin’de hastaneye başvuran koronavirüs hastalarının yaklaşık %30’unda ateş tespit edilmedi.   
 
72. TEDMED: Yeni virüsün, enfeksiyon sayısının zirve yaptığı ve ardından vaka 
sayısının yavaş yavaş azalmaya başladığı bir ülkeye tekrar gelme olasılığı nedir?    
Şu anki tabloya göre, SARS-CoV2’nin yakamızı bırakması için çiçek hastalığı ve çocuk felcini 
ortadan kaldırmak için gösterdiğimiz çabanın aynısını göstermemiz gerekiyor.  
 
73. TEDMED: Yeni koronavirüsü uzun vadede yenmemin tek yolu dünya çapında 
aşılama yapmak mı?  
Bu sorunun cevabını henüz bilemiyoruz. Nüfus odaklı önlemler her ne kadar işe yarasa da, 
geliştirilen aşının uzun vadede uygulanabilir olması için virüsün stabil kalması ve çok fazla 
mutasyon geçirmemesi gerekir.   
 
74. TEDMED: Yeni virüsün (diğer virüslerde de olduğu gibi) kendini tüketme ihtimali 
var mı?  



Bu biraz uzak bir ihtimal. SARS-CoV2 çoktan bütün dünyaya yayıldı ve bu mesele sadece 
Çin’in meselesi olmaktan çıktı artık. Muhtemelen virüsle enfekte olmuş yüzbinlerce insan var 
ve bunların hiçbirine test yapılmadı. – sadece Çin’de değil, diğer 100’e yakın ülkede de. 
Görünen o ki SARS-CoV2, tıpkı mevsimsel gribe neden olan influenza virüsü gibi, daha çok 
uzun süre bizimle birlikte olmaya devam edecek.  
 
75. TEDMED: Yeni virüs dalga dalga mı yoksa döngü şeklinde mi ilerleyecek? Eğer 
öyleyse, bir sonraki ne zaman gelebilir?   
 
Ne yazık ki bunu bilemiyoruz. Şu an salgının ilk evrelerinde olduğumuz için henüz kesin bir 
bilgimiz yok. Örneğin, 1918 grip pandemisi 3 dalga halinde seyretti. Çin’de okulların ve 
fabrikaların yeniden açılmasıyla birlikte hastalığın ikinci dalgası patlak verebilir. Gerçekte 
neler olacağını görmeden, SARSCoV2’nin de nasıl davranacağını bilemeyiz.  
 
76. TEDMED: Salgının önümüzdeki aylarda yavaşlama ihtimali var mı? 
Bu konuda kesin bir kanıt olmamakla birlikte, salgının hava sıcaklıklarının artmasına paralel 
olarak yavaşlayabileceği düşünülüyor. Şu an dünyanın en iyi COVID-19 kontrol 
programlarından birini yürüten ve buna rağmen 120 vakanın görüldüğü Singapur ekvatordan 
yaklaşık 115 km. uzaklıkta. Yani, sıcak iklimin virüsün azalmasında çok fazla rol oynamadığı 
görülüyor. Tabii, 2009’da domuz giribi vakalarında olduğu gibi, SARS-CoV2’nin daha 
tehlikesiz bir şekle evrimleşerek daha az insanı öldürme ihtimali de var. Ama bu çok güvenilir 
bir ihtimal değil. Bir an önce etkili bir ilaç terapisi veya ilaç karışımı bulmamız şart.  
 
77. TEDMED: COVID-19’a yakalanma anlamında yüksek risk grubuna giren kişilerin bu 
hastalıktan dolayı hayatlarını kaybetme ihtimali bulundukları yere veya ortama göre 
değişebilir mi?  
Maalesef, ölüm riskiniz yaşadığınız çevreyle ve sahip olduğunuz olanaklarla doğrudan ilişkili. 
Eğer tam donanımlı ve modern bir hastanede tedavi görüyorsanız, yoğun bakım solunum 
cihazları sayesinde ölüm riskiniz oldukça düşük olacaktır. Tabii aynı şekilde ikincil 
enfeksiyonlara yakalanma riskiniz de.  
 
78. TEDMED: Peki orta risk grubunda mı yoksa hastanede bakıma ihtiyacı olan grupta 
mı olduğumu nasıl anlayabilirim? 
Bunu tam olarak bilemezsiniz. Ancak şunu biliyoruz ki 70 yaşın üzerindeki ve altta yatan 
kronik bir rahatsızlığı olan kişilerde hastalığın seyri çok daha şiddetli olabilir, ve hatta ölümle 
sonuçlanabilir. Şu an için COVID-19 hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz bu yüzden de 
sadece ihtimaller üzerinden konuşabiliyoruz.   
 
79. TEDMED: COVID-19’a yakalanma riskim nedir? Senin bu konuda endişelerin var mı 
peki Peter?  
Eğer yüksek risk grubunda değilsen, çok fazla endişelenmene gerek yok. Ama tabii bu arada 
virüsle enfekte olmamak için elinden geleni yapman lazım çünkü belli bir yaşın üzerinde 
değilsem veya kronik kastalığın yoksa bile virüsün bünyene nasıl bir zarar vereceğini 
bilemezsin. Nasıl ki soğık algınlığı veya gripten kaçış yok, önümüzdeki birkaç yıl içinde, 
dünyadaki herkes bu enfeksiyona yakalanma riskini taşıyacak. Bu yüzden, hepimizin ilk 
belirtiler kendini gösterdiğinde evde kalmaya hazır olmamız lazım.  
 
80. TEDMED: Herkesin virüsle enfekte olma riski var derken neyi kastediyorsunuz? 
Sonuçta, başka insanlarla zaman geçiriyoruz, hepimiz bir şekilde bağlantılıyız ve maalesef, 
çok acımasız bir biyolojimiz var. Burada yapılması gereken, mantıklı tedbirler almak ve 
endişelerimizin takıntıya dönüşmesine izin vermemek.  
 
81. TEDMED: Madem herkes bir şekilde bu virüsü kapacak, neden kendimizi korumaya 
çalışıyoruz? Mesela ben hemen şimdi enfekte olsam, tedavi olur ve hayatıma kaldığım 
yerden devam edebilirim.  



Amacımız enfeksiyonu yavaşlatmak, yani yeni ve toplam vaka sayısını azaltmak, ve böylelikle, 
hastanelerin hastalarla dolup taşmasına mahal vermeyerek COVID-19 hastalarını tedavi 
etmelerine olanak sağlamak veya acil bakım ihtiyacı olan diğer hastaları geri çevirmemeleri 
için hastanelere vaka sayısını azaltarak yardımcı olmak.   
 
82. TEDMED: Bazı kişilerin COVID-19’u atlatsalar bile virüsü bulaştırmaya devam 
edebilecekleri söyleniyor. Bu doğru mu?  
Bunu bilmiyoruz ancak iyileştikten sonra böyle bir durum gelişmesi olasılık dahilinde. Bu 
konuda daha çok araştırma yapılması lazım.  
 
83. TEDMED: Virüsü kaptıktan sonra, kızamık veya kabakulak virüslerinde olduğu gibi, 
virüse karşı bağışıklık kazanır mıyız?     
Ne yazık ki bu çok önemli sorunun cevabını henüz bilmiyoruz.  
 
84. TEDMED: COVID-19’a yakalanan fakat hastalığı yenen kişiler için kalıcı bağışıklık 
sağlamak çok önemli. Bu bağışıklığın toplum genelinde de sağlanması önemli mi? 
Neden?  
Aşının geliştirilmesi anlamında çok önemli bir soru bu, çünkü vücudumuzun stabil bir virüse 
karşı koruyucu immün (bağışık) yanıt verme becerisi herhangi bir aşının geliştirilmesinde 
büyük rol oynar. Bu anlamda, enfeksiyona yatkınlığı olan kişilerin sayısının zaman içinde 
azalacağına inanıyorum.  
 
85. TEDMED: Bu yeni virüs de influenza virüsü gibi mevsimsel bir virüs mü? 
SARS-CoV2’nin mevsimsel mutasyon geçirip geçirmeyeceğini veya triyonlarca yeni virüs 
parçacığının insandan insana geçerken nasıl değiştiğini anlamak için elimizde henüz yeterli 
veri yok.  
 
86. TEDMED: Bu virüs kendi kendine evrim geçirerek farklı semptomlara sebep olan 
yeni virüs formlarına dönüşebilir mi?   
Bunu henüz bilemiyoruz. Böyle bir şey olursa zaten SARS-CoV2’nin mutasyona uğramış 
versiyonlarının yayılmasını önlemek için yeni aşılara ihtiyacımız olacak.   
 
87. TEDMED: Eğer virüs doğal olarak mutasyon geçiriyorsa, daha ölümcül veya daha 
tehlikesiz bir forma evrimleşebilir mi?  
Evet, ikisi de mümkün. Bu yeni bir virüs, yani mutasyonların ne olacağı, neler yapabileceği  
konusunda hiçbir fikrimiz yok. 
 
88. TEDMED: Eğer koronavirüs asla kurtulamayacağımız bir tehdide dönüşürse ne 
yapacağız?  
Böyle bir şey olursa, koruyucu davranışlar geliştirerek bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz 
gerekecek. Özellikle yaşlı aile bireylerinin ihtiyaçlarına özen göstermek çok önemli.  
 
89. TEDMED: Virüsün lavabo veya mutfak tezgahı üzerinde 9 güne kadar 
yaşayabildiğini duydum. Doğru mu?  
SARS-CoV2’nin bazı yüzeyler üzerinde bir süre canlı kalabildiği doğru olabilir  fakat ne kadar 
kalabildiğini  bilmiyoruz. 
 
90. TEDMED: Modern zamanların en felaket salgını Birinci Dünya Savaşı sonunda 
yaşanan 1918 grip pandemisiydi. Bu pandemide influenza virüsü mutasyon geçirmişti; 
yani ortada yeni bir virüs yoktu. SARS-CoV2’yi bu mutasyonla karşılaştırdığınızda 
neler söylersiniz?  
SARS-CoV2 de 1918 grip pandemisi kadar bulaşıcı ve öldürücü bir salgın gibi görünüyor ama 
tabii bunu zaman gösterecek. Ayrıca unutmayın ki 1918 senesinde tıp dünyası şu an sahip 
olduğumuz gelişmiş olanaklara sahip değildi ve o dönemdeki ölümlerin asıl sebebi olan 
bakteriyel pnömoniyi tedavi edecek antibiyotikler de yoktu.  



 
91. TEDMED: Tüm bu yaşananların yanlış alarm olma ihtimali var mı? Geri dönüp 2020 
yazına baktığımızda “Vay be, boşu boşuna panik yapmışız!” diyebilecek miyiz?  
Hayır. COVID-19 çoktan 100’den fazla ülkeye yayıldı ve son derece de bulaşıcı bir hastalık. 
Vaka sayısı her geçen gün artıyor. Maalesef bu bir tatbikat değil, gerçek.  
 
92. TEDMED: İnsanlığın daha önce hiç görmediği bir virüsün birdenbire milyonlarca 
insanı enfekte edebileceğine inanmak o kadar zor ki… Böyle bir şey en son ne zaman 
yaşandı? 
SARS ve MERS de yeniydi ama belli bir büyüklüğe ulaşamadılar. HIV salgınında enfekte olan 
70 milyon kişiden 32 milyonu hayatını kaybetti.  
 
93. TEDMED: HIV yoksul ülkeleri daha çok etkiliyor. Bu durum yeni virüs için de 
geçerli olacak mı? 
Evet, maalesef. Daha iyi hidrasyon (sıvı desteği), ilave solunum ekipmanları, enfeksiyonlarla 
etkin mücadele gibi olanaklar sayesinde ABD gibi zengin ülkelerde ölüm oranları yoksul 
ülkelere göre çok daha az olacak. Bu maalesef kaynak sıkıntısı yaşayan ve sağlık sistemleri 
doğru dürüst işlemeyen ülkeler için oldukça büyük bir sorun. Bu anlamda, birçok Afrika 
ülkesi risk altında. Virüs kaynak sıkıntısı çeken ülkeleri vurduğunda, sonuç felaket olabilir.  
 
94. TEDMED: Sonuç olarak, çok da fazla iyimser olduğunuz söylenemez.  
Genel olarak iyimser bir insanımdır fakat endişe duymamızı gerektirecek çok fazla şey olduğu 
gerçeğini de yadsıyamayız. İnsanların korkmaları çok normal, özellikle de bir veya daha fazla 
yüksek risk grubundaysalar. Tabii ki güzel haberlerimiz de var. Küresel iş birliği konularında 
hızlı bir şekilde ilerliyoruz, bilhassa bilim ve tıp alanında. Hükümetler arasında şeffaflığın 
arttığını gözlemliyoruz. Tedavi biliminde de cesaret verici gelişmeler var. Ancak, her ne kadar 
şu an Çin’deki vakalarda gözle görülür bir azalma olsa da bu durum her an değişebilir.   
 
95. TEDMED: Endişe etmemiz gereken çok şey olduğunu söylediniz. Peki sizin bu yeni 
virüsle ilgili en büyük kaygılarınız neler?  
Eğer salgın düzgün yönetilemezse, ülkelerin sağlık sistemlerine fazla yükleme olur ve bu da 
tıbbi yardıma gerçekten muhtaç insanlara gereken desteğin verilememesi sonucunu doğurur. 
Endişelendiğim başka bir husus ise aşırı reaksiyon ve korkunun dünya ekonomisinde 
açabileceği yaralar.    
 
96. TEDMED: Psikolojimizi ne tür sonuçlara hazırlamamız gerekir?  
Testlerin yapılmaya başlandığı her şehirde “yeni” vaka veya artan ölüm haberleri (özellikle 
yaşlı nüfusunda) duymaya kendimizi psikolojik olarak hazırlamamız lazım. Aslına bakarsanız 
bu vakaların hiçbiri “yeni” değil. Bunların çoğu ilk kez su yüzüne çıkan mevcut vakalar.  
 
97. TEDMED: Moral verici gelişmeler var mı?  
1. Modern biyoloji büyük bir hızla ilerliyor. 2. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünya 
çapındaki tüm halk sağlığı örgütleri ve hükümet liderleri şu an tüm dikkatlerini bu tehdidi 
ortadan kaldırmaya yöneltmiş durumdalar. 3. Virüsü birkaç gün gibi kısa bir süre içinde izole 
etmeyi başardık. 4. Çok yakında bir tedavi yöntemi bulacağımıza inanıyorum.  5. Ayrıca, yine 
çok yakında bir aşı geliştireceğimize dair inancım da tam. 6. Modern iletişim çağında 
yaşıyoruz. Yalan ve tehlikeli haberlere kulak asmadan (hatta bu tarz haberleri çürüterek), 
içinde yaşadığımız bu çağın avantajlarından faydalanalım. 
 
98. TEDMED: ABD bu virüse hazır mı?  
ABD’nin ve diğer yüksek gelirli ülkelerin bu virüse karşı önlemler almak için bol bol zamanı 
vardı. Çin’in toplu karantinaları sayesinde salgının hızı biraz da olsa yavaşlatıldı. ABD yaptığı 
hazırlıklar sayesinde ciddi vakaların altından kalkmayı başaracaktır.  
 
99. TEDMED: Sizce en çok kimler tehlike altında?  



Beni asıl korkutan düşük gelirli ülkelerde yaşanacak olanlar. Trajik ölümler olabilir. Virüsle 
enfekte olan kişilerin ortalama %1 ila %2’sinin koronavirüs sebebiyle öleceğini söylüyoruz. Bu 
aslında çok yüksek bir rakam. Zaten, bir milyon kişinin %1’i 10,000 kişi demek. Özellikle de 
yaşlı nüfus için endişelendiğimi belirtmem gerek. Ama dünya nüfusunun %98-%99’u bu 
virüsten ölmeyecek. Her yıl Amerika’da on binlerce kişi mevsimsel grip yüzünden hayatını 
kaybediyor ama hiç panik yapmıyoruz ki aslında grip çok daha fazla ciddiye alınması gereken 
bir hastalık. Her sene grip aşısı olmamız şart. Tıpkı mevsimsel griple yaşamayı öğrendiğimiz 
gibi, etkili bir aşı bulununcaya kadar COVID-19’la da birlikte yaşamayı, hayatımızı normal bir 
şekilde sürdürmeyi öğrenmemiz gerekecek.   
 
100. TEDMED: Gelecekte de buna benzer pandemiler görülecek mi?  
Evet. Virüsler insanlığın bir parçası ve bizler de bir “virüs gezegeninde” yaşıyoruz. Virüslerle 
aramızda sonu gelmeyen bir savaş bu. Daha etkili, daha çözüm odaklı hazırlıklar yapmalıyız. 
Pandemiye karşı hazırlıklı olma durumumuzu daha da güçlendirmeli; evimiz alev almadan 
önce virüslere karşı savaşacak küresel bir itfaiye teşkilatı kurmalıyız.  
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