
TÜBERKÜLOZ
(VEREM)
EĞİTİMİ



“Mycobacterium tuberculosis” isimli basilin 
insanlarda yaptığı, tüm organları tutabilen, bulaşıcı ve 
tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır.

Tüberküloz (Verem) Hastalığı Nedir?

➢ Verem mikrobunun insanlarda yaptığı bir

hastalıktır.

➢ En sık akciğerleri olmak üzere tüm organları

tutabilir (Lenf bezleri, kemik, böbrek, beyin vb.).

➢ Tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.



Kaynak Hava yolu   Sağlam İnsan

Hasta insan Öksürük, aksırık ve Solunumla aldığı TB

konuşma ile çıkardığı        basili nedeniyle

tüberküloz (TB) basili ENFEKTE olur

Nasıl Bulaşır?



•Konuşma ile 0-210 partikül

•Öksürme ile 0-3.500 partikül

•Hapşırma ile 4.500-1.000.000
partikül çıkarılır.

Bulaşmada Damlacık Çekirdeği

Verem mikrobu vücuda
girdikten sonra yıllarca
hastalık yapmadan
akciğerlerde bekleyebilir.

Vücudunda verem mikrobu 
taşıyanların yaklaşık %5-15’i 
daha sonraki yıllarda VEREM 
HASTASI olur.



Suya düşen taş prensibi*

Kaynak
hasta

Aile

Akraba, arkadaş

Rastlantısal temaslıEnfekte olmayan

Enfekte olan

Temas Yakınlığına Göre Bulaşma



Tedavi olmayan bir tüberküloz hastası her yıl yaklaşık 
5-15 kişiyi enfekte eder.

(Tedavi olmayan dirençli bir hasta da dirençli mikropları bulaştırır.)

TB hastası



Hastalık Belirtileri Nelerdir?

➢ ÖKSÜRÜK: 2-3 haftadan fazla süren 
ve inatçı öksürük

➢ BALGAM ÇIKARMA

➢ KAN TÜKÜRME: Bazı 
durumlarda, özellikle teşhis ve 
tedavide geç kalınırsa görülür.



• Ateş

• Gece terlemesi

• İştahsızlık

• Kilo kaybı

• Yorgunluk, halsizlik

• Nefes darlığı

• Göğüs ve sırt ağrısı



Verem Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Verem hastalığı düzenli ilaç
kullanmakla 6-9 ayda tamamen
iyileşir.

İlaçlarını düzenli kullanan hastalar
başkalarına hastalık bulaştırmaz.

Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar
Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz
olarak verilir.



Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT):

• Verem ilaçlarının her gün bir 

sağlık personeli eşliğinde 

içilmesidir. 

• Bu sayede ilaçların düzenli 

kullanımı sağlanır.



Verem Hastalığı Teşhisi Nasıl Konulur?

• BALGAM MUAYENESİ: Verem 
teşhisinde en önemli yöntemdir. 

• Verem şüphesi olanlarda mutlaka 
yapılmalıdır.

• Balgamında mikrop görülen hastalar 
çevrelerindeki kişilere hastalığı 
bulaştırır. 

RÖNTGEN FİLMİ:

Veremli bir hastanın akciğer grafisi



TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ (PPD/TDT):

Kişinin verem mikrobu ile karşılaşıp karşılaşmadığını
öğrenmemizi sağlar.

Sol kola yapılan test 48-72 saat sonra ölçülür.



Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Çevresindekilere verem mikrobunu
saçmaya devam eder.

Yetersiz tedavi görürse, hastalık
mikropları ilaçlara karşı direnç
kazanır ve daha sonra tedavi olma
şansı kaybolabilir.

Tedaviyi reddeden bir hasta için
hayati tehlike vardır.



Toplumsal korunma

• Bulaşıcı olan tüberküloz hastalarını bulmak ve bunları 
etkin bir şekilde tedavi ederek bulaştırıcı durumdan 
çıkarmak.

Kişisel korunma

BCG ile aşılama İlaçla koruma (kemoprofilaksi)

Tüberkülozdan Korunma



Çocukları veremden korumak 

için doğumdan 2 ay sonra 

verem aşısı (BCG) uygulanır.



Verem hastalığına yakalananların 
aileleri ve yakınları dispanserlere 
davet edilerek muayene edilir.

Hasta olduğu tespit edilenler 
tedavi edilir. 

Bulaştırıcı hastaların yakın 
çevresindekilere hastalığa 
yakalanmalarını önlemek için 
koruyucu ilaç verilir.

Koruyucu ilaç tedavisinde 6 ay 
süre ile düzenli ilaç kullanımı 
gereklidir.



Havalandırma Ultraviyole Lambaları

Filtreli Maskeler (FFP3/N95)

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri



•Verem hastalarının bulunduğu 
ortamları havalandırmak, bu 
ortamlara temiz hava sağlamak, 
havadaki bulaştırıcı tanecikleri 
azaltır, bulaşma ihtimalini düşürür. 

•Odanın güneş görmesi, ortamdaki 
verem mikroplarını öldürür.

•Hastanın bulaştırıcılığı kaybolana 
kadar ayrı bir odada kalması 
uygundur.

Verem Hastasının Evinde Nelere Dikkat 
Edilmeli?



• Aksırırken, öksürürken mutlaka ağızlarını mendille 
veya kollarıyla kapatmalıdır.

• Öksürük ve aksırık sonrasında eller yıkanmalıdır.

• Bulaştırıcı dönemdeki verem hastaları kapalı 
ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske 
kullanmalıdır.

• Ortam sık sık havalandırılmalıdır.

• İlaçlarını düzenli ve eksiksiz olarak kullanmalıdır.

Verem Hastaları Çevresindeki İnsanları 
Hastalıktan Nasıl Koruyabilir?



Hastalıktan korkma
Geç kalmaktan kork!

Hasta iken ilaçlarını düzenli 
kullan!

Sık sık ellerini yıka!

Bulunduğun ortamı sık sık 
havalandır!

Sigara içme, yanında içilmesine 
izin verme!

Öksürüğünü kapa!





EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜR EDERİM 


