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COVID-19 SALGINI ve ŞEKER HASTALIĞI 

TOPLUM İÇİN GENEL BİLGİ VE ÖNERİLER 

 

COVID-19 nasıl bir hastalıktır? 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Hasta 
bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile 
temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun ya da gözlerine götürmesi ile bulaşmaktadır. 
Bulaştırıcılığın semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp belirtilerin sona ermesiyle bittiği 
düşünülmektedir. 

Hastalığın belirtileri geniş bir yelpazededir. Bununla birlikte, yaygın belirtiler arasında öksürük, 
nefes darlığı ve ateş vardır. Daha ciddi vakalarda ağır solunum yolu ve akciğer enfeksiyonları, 
böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.1 

Hastalığın risk grupları arasında; ileri yaş grubunda olan, huzurevinde kalan, kronik akciğer, 
böbrek ve kalp hastalıkları olan, bağışıklığı baskılayıcı tedavi gören, şeker hastalığı (diabetes 
mellitus) ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişilerin daha yüksek risk altında olduğu 
ifade edilmektedir.2  

Şeker hastaları COVID-19 hastalığına daha sık yakalanır mı?  

Hastalığın şeker hastaları arasında daha sık görüldüğüne dair yeterli bilgi yoktur. Amerikan 
Diyabet Derneği’nin bilgilendirmesine göre kan şeker düzeyi iyi kontrol edilen hastalarda genel 
toplumdan daha fazla sıklıkta bir risk gözlenmemiştir. Bununla birlikte, Çin’de yapılan 
çalışmalarda şeker hastalığının iyi kontrol edilemediği hastaların ciddi hastalık geçirme, yoğun 
bakıma yatma ve ölüm riskleri diğer çoklu görülen hastalıklara göre çok daha fazladır.3 

  

 
1 [Internet] https://ohsad.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim:31.03.2020. 
2 [Internet] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 
Erişim:31.03.2020. 
3 Wang A, Zhao W, Xu Z, Gu J. Timely blood glucose management for the outbreak of 2019 novel coronavirus 
disease (COVID-19) is urgently needed. Diabetes Research and Clinical Practice. Mart 2020, 
https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30368-5/fulltext. Erişim:1.04.2020. 

https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(20)30368-5/fulltext
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Şeker hastalığının tipleri arasında (Tip 1 ve Tip 2 Diabetes Mellitus) COVID-19 
açısından farkları var mı? 

COVID-19 açısından şimdiye kadar Tip 1 ve Tip 2 şeker hastalığı arasında fark olmasını 
düşündürecek bir neden belirtilmemiştir. Önemli olan hastanın yaşı, şeker hastalığı nedeniyle 
gelişen bağlı komplikasyonunun olup olmaması ve kan şekerinin kontrollü olmasıdır.4 

Hastalıktan nasıl korunabiliriz? 

✓ Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkayın.  Su ve sabun olmayan 
durumlarda kolonya, dezenfektan ile temizleyin. 

✓ Yiyecek, eşya, gözlük ve havlu gibi kişisel eşyalarınızı kimseyle paylaşmayın. 
✓ Diğer insanlarla aranızdaki sosyal mesafeyi (en az 1 metre, 4-5 adım) korumaya dikkat 

edin. 
✓ Öksürme ve hapşırma sırasında tek kullanımlık mendil kullanın, eğer mendil yoksa giysi 

olan dirseğinizin iç tarafını ağzınızı kapatmak için kullanın. 
✓ Ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize ellerinizi önerilen şekilde yıkamadan asla 

dokunmayın. 
✓ Gerekmedikçe evden çıkmayın. 
✓ Bulunduğunuz ortamın iyi havalandığından emin olun. 
✓ Hasta olduğunuzdan şüpheleniyorsanız 184’ü arayarak bilgi alın. 

Şeker hastaları nelere dikkat etmeli? 

Yukarıdaki genel önerilere ek olarak Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği’nin şeker 
hastaları için bazı önerileri aşağıda yer almaktadır:5  

✓ Gerekli olmadıkça sağlık kuruluşlarından uzak durun. Randevu zamanınız gelmiş olsa 

bile rutin kontroller, diş tedavisi, gebelikte şeker yükleme testi gibi durumlar için sağlık 

kuruluşlarına başvurmayın. Başvurmanız gerekiyorsa insanlarla sosyal mesafenizi 

korumaya dikkat edin. 

✓ Kan şekerinizi daha sık ölçün. Yükselme ve düşme durumunda tedbir alın. Yeterince 

sıvı aldığınıza emin olun. Şeker yüksekliği belirtileri hissediyorsanız, şekeriniz 300mg/dL 

üzerinde seyrediyorsa, genel durumunuz bozulduysa doktora/sağlık kurumuna 

gidebilirsiniz. Ancak eğer iletişim kurabildiğiniz bir hekim ya da diyabet hemşiresi varsa 

 
4 [Internet] https://www.diabetes.org/covid-19-faq Erişim:31.03.2020. 
5 [Internet]  http://temd.org.tr/haberler/143-hastalarimiz-icin-koronavirus-infeksiyonu-covid-salgini-onerileri 
Erişim:31.03.2020. 

http://temd.org.tr/haberler/143-hastalarimiz-icin-koronavirus-infeksiyonu-covid-salgini-onerileri
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önce ona danışın. Yüksek şeker durumunda şeker koması ihtimali için idrar keton testi 

yapmanız, gereksiz hastane başvurularını azaltarak yararlı olabilir. 

✓ Gereksiz ilaç kullanmayın. Koronavirus enfeksiyonundan korunmak için herhangi bir 

destek ilaç tedavisi ve vitaminler işinize yaramayacaktır. Zarar verebilecek bu tür 

uygulamalardan kaçının. 

✓ Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kaybetmeyin. Evde kaldığınız sürede yeme düzenine ve 

hareketli olmaya dikkat edin. Ev içinde ya da başkalarıyla temasınızın olmayacağı 

alanlarda adım sayınızı günde 5000’e tamamlamaya çalışın. Bu süreci vücut ağırlığınızın 

ve kan şekeri düzeyinizin kontrolüne özen göstererek geçirmek için çaba sarf edin. 

✓ Kalp, böbrek ve akciğer hastalığı gibi eşlik eden sorunlarınız varsa ilgili kuruluşların 

önerilerini takip edin. 

Şeker hastaları COVID-19 enfeksiyonuna yakalanırsa ne yapmalıdır? 

Hastalık halinde kan şekeri düzeyi bozulabilir. Bu nedenle daha sık ölçüm yapmak gerekebilir. 

Doktorunuzla iletişim haline geçip kan şeker seviyenizi ne sıklıkla ölçeceğinizi, ilaç ve insülin 

kullanımınızda ne değişiklikler yapmanız gerektiğini öğrenin. Ayrıca bol sıvı tüketin, ateşinizi 

sık ölçün, kan şekerinizi ve insülin kullanıyorsanız keton düzeyinizi daha sık ölçün.6 

 

 
6 [Internet] https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-
corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html Erişim:31.03.2020. 


