
COVID-19 enfeksiyonunda sıklıkla öksürük de görülmektedir. Bu bazen, boğazın üst kısmında 
gıdıklanmanın neden olduğu hafif ve rahatsız edici öksürükten, geceleri uykuyu da ciddi şekilde 
etkileyebilen sık ve şiddetli öksürük nöbetlerine de dönüşebilmektedir. Ara sıra nefes darlığı da ortaya 
çıkmaktadır.

Kendiniz ne yapabilirsiniz?

Öksürük varsa:
• Solunum yollarındaki balgamı sıvılaştırmaya yetecek kadar kadar sıvı tüketin
• Öksürük pastilleri veya öksürük çayları öksürüğü hafifletebilir
• Hareket etmek ve sağa sola dönmek, balgamın daha kolay çıkarılmasına yardımcı 

olabilmektedir
• Öksürürken  dik durun (doğrulun), balgamı dışarı atmanın en iyi yolu budur
• Dik durmak sizin için çok yorucu ise kollarınızdan destek alabilirsiniz
• Eğer yatıyorsanız,  vücudunuzun üst kısmı (belden yukarısı) biraz daha yüksekte olmalıdır. 

Öksürürken yana doğru dönmek de yardımcı olabilir.
• Göğüs üzerine konulan çeşitli sargılar ve bezler de faydalı olabilir
• Su buharı solumak da etkili olabilir
• Nem oranının artması için odaya ıslak bezler asın
• Bulunduğunuz yeri düzenli olarak havalandırın

Nefes darlığında:
• Doktorunuzu veya sağlık danışma hattını  1450 telefonla arayın
• Kolarınızı uyluğunuzun (dizin üst kısmı) üzerine koyabilirsiniz
• Dudaklarınızı büzün: Burnunuzdan derin bir nefes alın, daha sonra dudaklarınızı (ıslık çalar 

gibi) büzerek nefesinizi geri verin. Dudaklar gevşek bir şekilde üst üste geldiğinden, "pfff“ 
diye sesler duyulabilir

edin, ellerinizin  içi yerine kolunuzun iç kısmına doğru öksürün/hapşırın, mesafenizi koruyun, 
kişisel/tıbbi temas gerektiren durumlarda bir FFP2 maskesi takın.

Emin olmadığınız durumlarda veya kendiniz, çocuğunuz ya da bakıma muhtaç bir akrabanız 
için tıbbi bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, sağlık danışma hattı olan 1450‘yi arayın.

Ne zaman doktor tavsiyesi alınmalıdır?

Hafif enfeksiyonlar dışında ev doktorunuzla sürekli olarak telefonla irtibat halinde olmanız 
tavsiye edilmektedir. Aşağıdaki durumlarda:
• Çok aşırı derecede şikayetleriniz varsa (örneğin, yüksek veya sürekli ateş, şiddetli ağrı gibi)
• Nefes almakta zorluk çekiyorsanız
• Hafif bir fiziksel aktivitede veya konuşurken bile nefes darlığı hissediyorsanız
• Göğüs bölgesinde ağrı veya baskı hissediyorsanız
• Solunum yollarında kronik bir hastalığınız varsa
• Siz (veya çocuğunuz) sıvı içemez veya tutamaz durumdaysanız
• Bilincinizin bozulmaya başladığını fark ederseniz (örneğin, uyanık kalamama)
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• Dudakların, ayak parmaklarının veya parmakların derisinde maviye çalan bir renk değişikliği 
fark ederseniz

• Baldırınızda/bacağınızda ağrının ve/veya ağrıyan yerin genişlediğini fark ederseniz 
ya da
• COVID-19 hastalığının seyrini şiddetlendirecek bir veya daha fazla risk faktörü sizin için 

geçerliyse, her halükarda bir doktor tavsiyesine başvurulmalıdır.

En önemli risk faktörlerine genel bakış:
• 50 yaş üzeri olmak
• Kanser hastalığı
• Kalp ve damar hastalıkları
• Yüksek kan basıncı
• Damar hastalığı
• Sigara içmek
• Trizomi 21
• Vücut kitle (boy ile kilo) indeksinin 30 kilodan fazla olması
• Kronik karaciğer veya böbrek hastalığı
• Son yıllarda felç veya kalp krizi geçirmiş olmak
• Diyabet (Şeker hastalığı)
• Solunum sistemi hastalıkları
• Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar (örneğin, bunama)
• İmmünosüpresyon (hastalık veya ilaca bağlı olarak)
• Hamilelik (özellikle ek risk faktörleriyle birlikte) corona.ooe.gv.at

http://corona.ooe.gv.at
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