
●Her yılın ilk Pazar gününden sonraki hafta 

verem savaş haftasıdır.

NASIL YAPILIR?

önemlidir. İlaçlarını düzenli kullanan hastalar

● İlaçların bir gün bile aksatılmaması

tümüyle iyileşir. Tedaviye başlayınca bulaştı-

rıcılık hızla yok olur.

Verem Tedavisi Bulaşma Nasıl Önlenebilir?

● Verem tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.
Uzun süreli tedavi gerektirir.

● Verem hastaları tüm tedavi boyunca verilen VEREM 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS 

CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ilaçları düzenli olarak kullanmalıdır.

● Ortam sık sık havalandırılmalıdır.

Kaynak: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA

● Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve

burun mendille kapatılmalıdır.

HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

VEREM ÖNLENEBİLİR VE                                                                                                                            

TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR

ücretsiz olarak verilir.
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi Keçiören-ANKARA)
Verem tedavisinde kullanılan ilaçlar

verem savaşı dispanserlerinde

(Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi



  ● 2 haftadan uzun süren öksürük
  ● Balgam çıkarma
  ● Ateş
  ● Gece terlemesi
  ● İştahsızlık, kilo kaybı

organlarda görülebilir. yapabilir.   ● Yorgunluk-halsizlik

  ● Nefes darlığı

  ● Göğüs ve sırt ağrısı

  Bu Belirtiler Varsa Ne Yapmalıyız?

Verem savaşı dispanserine veya en yakın diğer

sağlık kuruluşuna başvurulur. Akciğer filmi ve

 tüberkülin deri testi (TDT) yapılır.

Mikrop çıkaran hasta ile aynı havayı paylaşan 

balgam tetkikleri yapılır

T.C.

 CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 SAĞLIK BAKANLIĞI    

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS

  ● Kan tükürme

  ● Zengin-fakir, genç-yaşlı herkeste hastalık   

  saçar.

  minik yapılara dönüşür.

  hastalık yapar.

  ile bulaşma olmaz.

  konuşmak ve solunum ile ortama mikropları 

  Etrafa saçılan parçacıklar, havada kuruyarak

özellikle çocuklara  koruyucu tedavi verilir. 

  sonuçta içinde sadece verem mikropları olan 

  Bunlara "damlacık çekirdeği" denir. Sağlıklı kişi
  bunları soluyarak akciğerine alır ve bu mikroplar

  Giysiler, eşyalar ve tabak, bardak, çatal, kaşık 

 ve başarılı tedavisidir.

● BCG aşısı ülkemizde doğumdan sonra

Gerekirse koruyucu tedavi edilir.

  Verem Nasıl Bulaşır?

diğer kişilerde de temaslı muayenesi yapılır. 

 2. ay ile 6 yaş arasında 1 kez yapılır.

Akciğer ve gırtlak veremi olan hasta, öksürmek,

● 3 aydan sonra BCG aşısı yapılacaksa önce

● Mikrop çıkaran hasta ile aynı evdekilere, 

● Bir toplumun veremden korunmasının en

 etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi 

Verem hastalığından nasıl korunabiliriz?

● Verem, solunum yolu ile akciğerlere giren
  Verem Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

VEREM ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR
Verem Nedir?

verem mikrobunun yol açtığı dünyada
tüberküloz adı verilen bir hastalıktır.

● En çok akciğerler olmak üzere tüm 

  Verem Neden Önemlidir?
● Dünyada her yıl 10 milyon kişi Verem

hastalığına yakalanmakta ve 1,5 milyonu
hayatını kaybetmektedir. 


