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Komite Sekreterinden Mektup 

 

Sayın Delegeler, 

Uğur Koleji Birleşmiş Milletler Modeli konferansına hoş geldiniz. Dünya Sağlık Örgütü komitesinde, sizin komite              
sekreteriniz olarak görev almaktan gurur duyuyorum. 

Öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse, Ege Üniversitesi’nde okuyorum ve 10. sınıftan beri Model Birleşmiş             
Milletler konferanslarına katılıyorum. Üniversiteye geçmeme rağmen bırakmak istemedim çünkü bu insanların bu            
simülasyonlarla tanışması gerektiğine inanıyorum ve bu yolda herkese yardımcı olmak istiyorum. 

Komitemizden bahsedecek olursak, bildiğiniz üzere 2019-2020 Korona Virüs salgını ortalığı birbirine katmış durumda.             
Benim sekreteriniz olarak sizden istediğim şey, üye ülkeler olarak bir sonuca varıp salgının önüne geçmek için                
elinizden geleni yapmanız.  

Son olarak, okumakta olduğunuz çalışma rehberinden bahsedeyim. Kaynakçada belirttiğim sayfalardan direkt alınmış            
ya da düzenlenmiş kısımlarla hazırlanan bu çalışma rehberi; adının taşıdığı anlamda olup sizin sadece rehberinizdir,               
bütün araştırma süreciniz değildir. Elimden geldiğince detay eklemeye çalıştım ancak sizin de ek çalışma yapmanızı               
beklemekteyim. 

Umarım güzel bir konferans geçirirsiniz. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda ulaşmanız için iletişim bilgilerimi aşağıya              
bırakacağım. 

Ayşegül AKGÜN 

GSM: +905075702246 

E-mail: aysgul.akgun@gmail.com 

Instagram: segulayakg 

 

Komitenin Tanıtımı 

 

Birleşmiş Milletler, 1945’ten beri bir global sağlık kolu kurmak hakkında fikirlere sahip olmuştur. 7 Nisan 1948                
tarihinde bu fikirleri gerçeğe aktarmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun temelini atmışlardır. Bu tarih,              
günümüzde “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün asıl amacı dünyamızı sonraki jenerasyonlar için daha temiz ve daha sağlıklı bir hale                
getirmek, sağlık hizmetinden herkesin yararlanabilmesini sağlamaktır. Bu sebeple DSÖ’nün konularını temiz sudan            
mental sağlığa kadar her şey kaplar. Bu konferansta Dünya Sağlık Örgütü komitesinin delegeleri 2019-2020 “Korona”               
Virüsü salgınının ortadan kaldırılması ve etkili tedavisinin yapılması için ülkeleri politikasında gündem maddesini             
sonuca ulaştırmalıdır. 
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Gündem Maddesinin Tanıtımı 

 

Anahtar Terimler 

● yeni korona virüs (2019-nCoV ya da SARS-CoV) 

● genomik dizi analizi / genom 

● filogenetik analiz 

● rekombinasyon  

● orijin 

● epidemiyoloji 

 

Korona Virüsünün Özellikleri 

Çin'deki Wuhan şehrinden son zamanlarda insandan insana bulaşma ve ciddi insan enfeksiyonu ile ilişkili yeni bir                
korona virüsü (2019-nCoV) bildirilmiştir. Hedeflerimiz 2019-nCoV'nin genetik ilişkilerini karakterize etmek ve           
sarbecovirus alt cinsinde varsayılan rekombinasyon aramaktır. 25 Ocak 2020'ye kadar toplam 1.320 onaylı ve 1.965               
şüpheli vaka bildirilmiştir; teyit edilen vakaların 237'si ağır hastadır ve 41'i ölmüştür. Orijinal vakaların çoğunun yerel                
taze deniz ürünleri ve hayvan pazarı ile yakın teması olduğu tespit edilmiştir. 

Korona virüsünün bulunduğu familya Coronaviridae, kuşlarda ve memelilerde        
bulunabilen çok sayıda virüse ev sahipliği yapmaktadır. Alfa, Beta, Gama ve           
Delta koronavirüsler olarak 4 alt gruba ayrılan koronavirüsler, kimi zaman tür           
içinde kalmak yerine, bir türden diğer türe, örneğin diğer hayvan türlerinden           
insanlara ("zoonotik" olarak) bulaşabiliyorlar. SARS koronavirüsü,      
betakoronavirüs olarak bilinen bir alt aileye aittir. Daha spesifik olarak,          
SARS-CoV ve SARS-CoV-2 virüsleri Sarbecovirus adı verilen bir alt cinse aittir.           
SARS'ın, özellikle de Rhinolophus sinicus türü yarasalardan köken aldığı         
düşünülmektedir.  

7 Şubat 2020'de Çinli araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin genetik sekansının        
pangolin adı verilen bir hayvandan aldıkları genlerle %99 oranında örtüştüğünü          
bulduklarını ilan ettiler; ancak akademik çalışmalarını henüz yayınlamadılar. Bu         
nedenle henüz ana kaynak net değil; ancak en olası adaylar arasında yarasalar            
ve pangolinler bulunuyor diyebiliriz. Bu konuda araştırmalar devam ediyor.         
Virüsün evrimsel kökenine yönelik çalışmalar da devam etmekte ve her yeni           
bulguyla netlik kazanmaktadır. 

1960’larda ilk olarak karakterize edilen insan korona virüsleri, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde büyük oranda               
solunum yolu enfeksiyonu ile ilişkilidir. Semptomlarının arasında ateş, yorgunluk, nefes almada zorlanma, kesik ve              
yetersiz nefes bulunmaktadır. Daha ilerlemiş durumlarda bu semptomların arasında pnömoni, şiddetli akut solunum             
sendromu (SARS), böbrek yetmezliği ve hatta ölüme de rastlanmıştır. Hastalığa yakalanmamak için Dünya Sağlık              
Örgütü’nün birincil önlemleri basitçe elleri düzenli bir şekilde yıkama, et ve yumurta içeren gıdaları tamamiyle pişirme,                
semptomları gösteren kişiyle çok yakın temasta bulunmamayı içine almaktadır.  



 

Ortak Görev 

Ortak Görev’in genel hedefi, yeni korona virüs hastalığının devam eden salgınına yanıt olarak bir sonraki adımlar ve                 
daha virüsten etkilenmemiş coğrafi bölgeler için hazır olma ve hazırlık konusunda bir sonraki adımlar hakkında ulusal                
ve uluslararası planlamayı hızla bilgilendirmektir. 

Ortak Görev’in ana hedefleri aşağıdakilerle açıklanabilir: 

● Çin'de gelişen 2019-nCoV salgını ve devam eden çevreleme önlemlerinin doğası ve etkisi hakkındaki             
anlayışı geliştirmek; 

● 2019-nCoV yayılmasından etkilenen veya risk altında olan ülkelerde uygulanan 2019-nCoV ile müdahale ve             
hazırlık tedbirleri hakkındaki bilgileri paylaşmak; 

● 2019-nCoV’i sınırlama ve müdahale önlemlerini Çin'de ve uluslararası düzeyde ayarlamak için öneriler            
üretmek; 

● Bilgi ve yanıt ve hazırlık araçları ve faaliyetlerindeki kritik boşlukları ele almak için ortak bir çalışma,                
araştırma ve geliştirme programı için öncelikler oluşturmak. 

Ortak Görev; Çin, Almanya, Japonya, Kore, Nijerya, Rusya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Sağlık               
Örgütü'nden 25 ulusal ve uluslararası uzmandan oluşmaktadır. 16-24 Şubat 2020 tarihinden itibaren 9 günlük bir süre                
boyunca uygulama göstermiştir. 

 

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Kriz Bildirisi 

Ocak ayı boyunca yaptığı toplantılarda küresel bir kriz ilanı yapmak için erken olduğunu vurgulayan Dünya Sağlık                
Örgütü, 30 Ocak 2020 günü Wuhan Koronavirüsü dolayısıyla küresel halk sağlığı krizi (PHEIC) ilanında bulundu. Bu                
ilanın yapılması için 3 şartın sağlanması gerekiyor: 

● Olay (örneğin salgın), olağanüstü veya beklenmedik olmalı. 
● Salgın, başladığı ülke haricindeki ülkeleri de tehdit edecek boyutta olmalı. 
● Salgının kontrol altına alınması için küresel bir çabanın gerekmesi. 

An itibariyle 3 şart da sağlanıyor.  

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel kriz ilan etmesi halinde salgına yönelik fon artışı sağlanabiliyor. Bu, Dünya Sağlık                
Örgütü'nün Dünya'ya bir nevi "İş ciddi. Siper alın ve çalışmaları hızlandırın." deme yolu olarak görülebilir. Bu süreçte                 
Dünya Sağlık Örgütü, yönlendirici bir çatı kurum olarak faaliyet gösterebiliyor. Ayrıca bu uyarı sayesinde Dünya               
Sağlık Örgütü, çeşitli ülkelere karşı geçici seyahat kısıtları uygulayabiliyor. 

5 Şubat 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü şu kararları aldı: 

● Acil Durum Fonu'ndan 9 milyon dolar, bu salgına ayrılacak. 
● Etkilenen 24 ülkeye 500.000 maske, 350.000 çift eldiven, 40.000 respiratör, 18.000 izolasyon kıyafeti             

gönderilecek. 
● 70'ten fazla referans laboratuvarına 250.000 adet test gönderilecek. 
● Daha fazla ülkeye bulaşmayı önlemek için Stratejik Hazırlık ve Tepki Planı hayata geçirilecek. Planın              

fonlanması için 3 aylığına 675 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor. 

 



Genel Bakış 

Korona virüsü, SARS isimli hastalığa neden olan SARS-CoV isimli virüsün yakın bir kuzenidir. Yapılan ilk genom                
analizleri, 2019-nCoV takma isimli virüsün genomunun en az %80-90 oranında SARS-CoV ile aynı olduğunu              
gösteriyordu. Gerçekten de 11 Şubat 2020 tarihinde, virüslere resmi isimlerini veren Uluslararası Virüs Taksonomisi              
Komitesi'nin Koronavirüs Araştırma Grubu, virüse resmî olarak SARS-CoV-2 ismini verdi ve hastalığın Şiddetli Akut              
Solunum Sendromu salgınına neden olan SARS-CoV'un yakın bir akrabası (bir "kardeşi") olduğunu ilan etti. 

24 Ocak 2020 itibariyle virüsün bulaştığı kişilerin %73 civarının erkek olduğu ve ortanca yaşın 49 olduğu tespit edildi.                  
Bir grup hasta, birbiriyle aynı evde yaşayan bir aileydi. 24 Şubat 2020'de JAMA'da yayınlanan ve 72.314 vakayı                 
kapsayan bir analize göre, vakaların: 

● %3'ü 80 yaş üstü, 
● %87'si 30-79 yaş arası, 
● %8'i 20-29 yaş arası, 
● %1'i 10-19 yaş arası, 
● %1'i 10 yaş altıydı. 

4 Şubat 2020 itibariyle, Çin'de ölen 425 kişinin (tüm dünyadaki ölümlerin %99.5'inin) %80'inin 60 yaş üstü olduğu ve                  
%75'inin salgın sırasında devam eden başka bir hastalığı olduğu belirlendi.  

17 Şubat 2020'de Çince olarak yayınlanan ve sonrasında sözünü ettiğimiz JAMA araştırmasında da tekrar edilen               
verilere göre 2019-nCoV’'un öldürücülük oranı yaşa göre (yani hastalığa yakalanılması halinde yaşa bağlı olarak ölüm               
riski) şöyle değişiyor: 

● 80+ yaş: %14.8 
● 70-79 yaş: %8 
● 60-69 yaş: %3.6 
● 50-59 yaş: %1.3 
● 40-49 yaş: %0.4 
● 30-39 yaş: %0.2 
● 20-29 yaş: %0.2 
● 10-19 yaş: %0.2 
● 0-9 yaş: 0 ölüm 

Epidemiyoloji (Görülme Sıklığı ve Dağılım) 

● Etkilenen Ülke Sayısı: 38 
● Hasta Sayısı: 80.289 
● Ölü Sayısı: 2.704 
● İyileşen Hasta Sayısı: 27.789 



 

21 Şubat itibariyle salgından etkilenen bölgeler 

 

Tartışılması Gereken Sorular 

● Halkın Koronavirüs hakkında doğru bilgilendirilmesi için ne yapılabilir? 
● Halkın korunması için ne gibi tedbirler alınmalıdır? 
● Koronavirüs için bir araştırma ekibi kurulmalıdır. Araştırma ekibi üyeleri nasıl bir araya getirilmelidir? 
● Virüs hakkında yapılacak çalışmalar için nasıl bir fon kurulmalıdır? 
● Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek için ülke sınırlarında nasıl bir çalışma yapılmalıdır? 
● Hastalığa yakalanmış kişiler için nasıl bir tedavi politikası yürütülecektir (yatış servisi, bakım hizmeti,             

karantina…)? 
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