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ÖNSÖZ

Sağlık hizmetlerinin, toplumun bütün kesimleri için “eşit, etkili, erişilebilir ve hakkaniyete
uygun” olması Bakanlığımızın temel görevleridir. Bu amaçla 2003 yılından bu yana
yürütülen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde, ülkemizde sağlık hizmeti
sunumunda önemli gelişmeler kaydedilmiş, halkımızın sağlık alanındaki memnuniyet
oranı artmıştır.
Tüberküloz kontrol programı kapsamında Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta
Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmuş, kurul
tarafından yapılan çalışmalar ile “Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını
Bilgilendirme Rehberi ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları” hazırlanmıştır.
Hazırlanan bu rehber ile hastalar ve hasta yakınlarının bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.
Bu yayının tüberkülozla mücadelemizde tüm tüberküloz hastalarına ve yakınlarına yol
göstereceğine inanıyor ve rehberin oluşturulmasında emeği geçen bütün bilim insanlarına
ve bakanlığımız personeline teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi

1) VEREM NASIL BİR HASTALIKTIR?
Bulaşıcı nitelikteki bu hastalığın nedeni, Mycobacterium tuberculosis
complex adlı bir grup mikroptur. Çomakçık şeklinde olması nedeniyle “basil”
olarak da adlandırılır. Hastalarla yakın temastaki kişilere bulaşabilmesi
nedeniyle uzun yıllardır önemini koruyan bir halk sağlığı sorunudur. Mikropla
karşılaşmanın her zaman hastalık gelişeceği anlamı taşımadığı ve bağışıklık
sistemi zayıf düştüğünde, daha önce vücuda alınmış olan mikropların vereme
yol açabileceği bilinmektedir.
Bugünkü bilgilerimize göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri verem
mikrobuyla karşılaşmış ve mikropla karşılaşan ortalama her 10 kişiden
birinde verem hastalığının gelişebilecek olması sorunun tümden çözümünü
güçleştirmektedir. Bu nedenle veremle savaşta hasta, hasta yakınları,
doktorlar ve ilgili devlet kurumlarının işbirliği zorunludur.
Verem, tedavisi mümkün olan ancak tedavinin yarım bırakılması ya da
ilaçların düzgün kullanılmaması durumunda ilaca dirençli hale gelen, bulaşıcı
olan ve öldürücü olabilen bir hastalıktır.

2) VEREM NASIL BULAŞIR?
Verem hastalığı, başlıca solunum yoluyla bulaşır. Özellikle akciğer
veremi ve gırtlak veremi bulaşıcıdır, çok nadir olarak; deri yoluyla ve sindirim
yoluyla da bulaşabilir. Öksürme, hapşırma hatta konuşma gibi eylemler ile
solunum yolu salgıları damlacık şeklinde havaya atılır. Verem hastalarından
çevreye saçılan bu damlacıkların her birinde 3-5 basil (verem mikrobu) bulunur
ve yerine göre milyonlarca verem mikrobunun etrafa saçılması sonucu
havada asılı durumda kalırlar. Mikrop taşıyan bu damlacıkların sağlıklı kişiler
tarafından solunması sonucunda bu kişiler de verem mikrobu ile karşılaşmış
olurlar.
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Şekil 1. Verem mikrobunun insandan insana hava yoluyla bulaşması (Kaynak: Core
Curriculum on Tuberculosis: What the Clinician Should Know, Fifth Edition 2011, CDC)

Balgam ile birlikte çevreye yayılan mikroplar da rüzgârın etkisiyle toz ve
toprak ile yine solunum yolu ile bulaşmaya sebep olabilirler.
Mikropla karşılaşma sonrasında sağlıklı kişinin vücudunda birtakım
savunma olayları ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi güçlü kişilerde verem
hastalığı gelişmemesinin nedeni bu olaylardır. Alınan mikroplar uyur hale
geçerek kendilerini vücudun bağışıklık sisteminden koruyabilirler ve kişiyi
hastalandırmaksızın vücutta saklı kalırlar. Beslenme bozukluğu, kanser,
kanser tedavileri ve bağışıklık sistemini bozan hastalıklar ortaya çıktığı anda
verem hastalığı oluşturabilirler.
Hastalık gelişme riskinin en yüksek olduğu dönem mikropla karşılaşmanın
ardından geçen ilk iki yıldır. İlk iki yılda %5, sonrasında %5 olmak üzere yaşam
boyu hastalık gelişme riski %10’dur.

Bulaşma açısından en riskli kişiler hastayla uzun süre aynı
ortamda bulunan aile bireyleri ve yakın çalışma arkadaşlarıdır.
Özellikle havalandırması olmayan kapalı ortamlar bulaşma riskini artırır.
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Doğal konakçısı sığırlar olan Mycobacterium bovis mikrobu da insanları
hasta edebilir. Sığırlar verem mikrobunu solunum salgılarıyla, dışkı ile ve
sütle yayarlar. Zaman zaman idrar, vajinal sekresyon ya da semen ile de
etken yayılır.
İnsanlara başlıca bulaşma yolu pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleridir.
Hasta hayvanın pişmemiş veya az pişmiş etleri de mikrobu taşıyabilir. Mikrop
bu yolla bulaştığı zaman sindirim sisteminde hastalık yapabilir.
Ayrıca hastalık solunum yoluyla veya hasarlı deriden de hastalıklı hayvanın
mikrop bulaşmış olan yara ve etiyle temas ile bulaşabilir. Bu yolla bulaşma
olduğunda ciltte verem hastalığı oluşabilir.
Hastalık, hasta hayvanın çıkartılarının toprağa karışmasından sonra
oluşacak toz yoluyla da bulaşabilir. Bu şekilde de akciğer veremi oluşabilir.
İnsanlar sığırların haricinde keçi, domuz gibi diğer hayvanlardan da
mikrobu alabilirler.
Mikroplu süt içenlerde en sık görülen verem tipi, halk arasında sıraca
denilen ve bademcikler ile kulak etrafındaki lenf bezelerini tutan hastalık
tipidir.
Sığırdan bulaşan veremin kişiden kişiye bulaşması bağışıklık sistemi
normal insanlarda çok nadirdir; zaman zaman özellikle alkoliklerde ve HIV/
AIDS hastası olanlarda bu şekilde bulaşabilir. HIV/AIDS hastası yetişkinlerde
nozokomiyal (hastanede bulaşma) ve insandan insana geçiş de rapor
edilmiştir.

3

Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve
Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları

3) VEREMİN BULAŞMASI NASIL ÖNLENEBİLİR?
Öncelikle hastalığın erken tanısı ve tedaviye erken
başlanması önemlidir. Çünkü öksürerek mikrop saçmaya devam eden
her hasta yeni bulaşmalar için kaynak olmaktadır. Uygun tedavi ile ilk
günlerden başlayarak çıkarılan mikrop sayısı hızla azalır ve genellikle 2-3
hafta içinde bulaştırıcılık kalmaz. Ancak hastalığın iyileşmesi için en az 6
ay hastaların ilaçlarını düzenli kullanması şarttır. Aksi halde tedavi olmayan
hastalar yeniden mikrop yaymaya başlar.
Tedavinin başlangıcındaki 2-3 hafta içinde çevredeki insanları

korumak için hastanın maske takması ve kâğıt mendil
kullanması, bunların da kullanıldıktan sonra mümkünse yakılarak
imha edilmesi, hastanın güneş alan bir odada bulunmasına
özen gösterilmesi ve odanın sık havalandırılması bulaşmanın
önlenmesinde yararlı uygulamalardır.

Şekil 2. Verem hastalarının kullanması önerilen cerrahi maskeler
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4) VEREM HASTALIĞI GELİŞİMİ İÇİN
RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Verem hastalığı başlıca solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için
öncelikle tedavi almaya başlamamış olan verem hastaları ile aynı ev ya da
kapalı ortamı paylaşan kişiler bulaşma için en yüksek riske sahiptirler. Vücut
direnci düşük olan kişilerde hastalık gelişme riski yüksektir.
¾ Vücut direncini düşüren hastalıklar (şeker hastalığı, kronik böbrek
hastalığı, kanser, HIV enfeksiyonu, silikoz, gastrektomi ya da jejunoileal
köprüleme ameliyatı (bypass) olanlar, ideal vücut ağırlığının %90’ından
daha az kiloda olanlar vb.),
¾ Organ nakli,
¾ İlaç ve alkol bağımlılığı,
¾ Ağır beslenme bozukluğu,
¾ Bağışıklık sistemini baskılayan (kortizon, kanser tedavisi gibi) tedaviler
yüksek risk faktörleridir.
Beş yaş altındaki çocuklar ve bebekler, yaşlılar, huzur evlerinde ve ceza
evlerinde kalanlar, evsizler, göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar yüksek risk
gruplarını oluştururlar.

5) VEREM HANGİ ORGANLARDA HASTALIK YAPABİLİR?
Verem mikrobunun vücuda başlıca giriş kapısı akciğerler olduğu için en
çok hastalık görünen organ akciğerdir. Ancak mikroplar solunum yoluyla
alındıktan sonra kan ve lenf kanalı yoluyla vücudun diğer tüm organ ve
dokularına (Örneğin: lenf bezleri, böbrek, kemik, plevra, beyin zarı, genitoüriner
sistem, periton/gastrointestinal sistem vb.) yayılabilmekte ve buralarda
hastalık oluşturabilmektedir.
Hastalığın tuttuğu organlarda ağır bir iltihap tablosu olur ve organların
fonksiyonları bozulur. Tutulan organla ilişkili olarak belirtiler ortaya çıkar ve
hastalığa bu şekilde tanı konabilir.
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6) VEREM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Verem hastalığının belirtileri, birçok başka hastalıkta da görülebilen
genel enfeksiyona ait yakınmalar ve akciğere özgü yakınmalar olmak üzere
iki grupta toplanabilir.

Genel yakınmalar; özellikle akşama doğru yükselen ateş,
ateşin düşmesiyle birlikte ortaya çıkan gece terlemesi, kilo
kaybı, iştahsızlık ve halsizliktir.
Akciğere özgü yakınmalar ise iki haftadan uzun süren
öksürük, balgam çıkarma, değişken miktarlarda kan tükürme,
göğüste ağrı ve nefes darlığıdır.
Verem sinsi bir hastalıktır. Yakınmalar genellikle hafif başlar, yavaş
ilerler. Hastalar bu yakınmaları başka nedenlere bağlayabilir ve doktora geç
gidebilir. Bu durum hastalığın daha çok yayılmasına ve tutulan organın daha
fazla tahrip olmasına neden olur. Bu arada hasta çevresine mikrop saçar ve
daha çok kişinin mikropla karşılaşmasına neden olur. Bu nedenle özellikle

iki haftadan uzun süren öksürük ve diğer yakınmaları olan
kişilerin en kısa zamanda sağlık merkezine başvurmaları hem
kendisi hem de toplum sağlığı için çok önemlidir.

7) VEREM TANISI NASIL KONUR?
Hastanın yakınmaları ve akciğer filmi bulgularıyla veremden şüphelenilir.
Veremin tanısı, balgamın mikroskobik incelenmesinde verem mikrobunun
gösterilmesi ve besiyerinde mikrobun üretilmesiyle veya hastalıklı dokudan
yapılan biyopsinin patolojik incelenmesiyle konur.

Verem hastalığının tanısı, tedavisi ve takibi ülkemizde
ücretsiz olarak yapılmaktadır.
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8) VEREM HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR? DOĞRUDAN
GÖZETİMLİ TEDAVİ (DGT) NEDİR?
Verem mikrobuna karşı etkili olan güçlü ilaçların bulunmasından önce,
tedavinin temelini iyi beslenme, istirahat ve uzun süreli sanatoryum tedavisi
oluştururdu. Günümüzde verem mikrobunu öldüren çok güçlü ilaçlar vardır.
Mikropları etkili bir şekilde öldürmek ve ilaçlara direnç gelişimini önlemek için
tedavide en az dört çeşit ilaç birlikte kullanılmaktadır.

İlaçların düzenli bir şekilde kullanılması halinde, verem tedavi
edilebilir bir hastalıktır. Aksi durumda mikrop ilaçlara direnç
kazanır, hastalık kronikleşir ve tedavi çok güçleşir. Bu kişilerden
hastalığın bulaşması dirençli mikropla olacağından, hasta yakınları ve toplum
için ciddi bir tehlike oluşur.
Tedavide kullanılabilecek temel (birinci seçenek) ilaçlar; izoniyazid,
rifampisin, etambutol, pirazinamid ve streptomisindir. Tedavi süresi en az
altı aydır. Tedavinin ilk iki ayından sonra ilaç sayısı azaltılır, ancak bazı özel
durumlarda bu süre uzatılabilir.

Tedavinin her gün düzenli bir şekilde ve gözetim altında
alınması çok önemlidir. Düzenli tedavi hem hastanın iyileşmesini sağlar,
hem de bulaşıcılığı hızla önleyerek toplum sağlığını korur.
Verem tedavisinde uyumu ve başarıyı artırmak için Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerdiği tedavi yöntemi ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Doğrudan gözetimli tedavi adı verilen bu tedavi, hastalara her doz ilacın, bir
görevli tarafından içirilmesi ve içildiğinin gözlemlenmesidir. Böylece kişinin
ilacını almayı unutmaması ve tedavinin aksamaması sağlanır.
Ülkemizde doğrudan gözetimli tedavi uygulaması yapılmaktadır.
Hastaların ilaçları, hastaların da onayladıkları evlerine/işyerlerine en yakın
sağlık kuruluşuna verilmekte ve her doz ilaç görevli sağlık personeli veya
hastanın önereceği gözetmen tarafından gözetim altında içirilmektedir.
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Şekil 3. Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) paketi ve günlük ilaç poşetleri
(Solda ilaç direnci olmayan hastanın bir günlük ilaç poşeti, sağda ilaç direnci olan hastanın
bir günlük ilaç poşetleri görülmektedir).

Özel bir durum olmadıkça tedavi başlangıcından sonra tedavi
tamamlanana dek hastalar her ay kontrol edilir. İyileşerek tedavisi

tamamlanan hastalar üçüncü, altıncı, onikinci ve yirmidördüncü
aylarda kontrole gider. Bunun yanında veremle ilgili yakınmaları olursa
gecikmeden hekimine başvurması önerilir.
Her hastanın mutlaka hastaneye yatırılması gerekmez. Genel durumu
bozuk, yaygın hastalığı olan, aşırı kan tükürmesi olan, ek sağlık sorunları
olan, ilaç yan etkisi gelişen ve tedaviye uyum sorunları yaşayan hastaların
hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.

9) VEREM HASTALIĞININ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?
Verem kesinlikle iyileşebilen bir hastalıktır. İlaçlarını önerilen
şekilde aksatmadan, yeterli süre içinde alan hastaların hemen hepsi
başarıyla tedavi edilir. Fiziksel durumu uygun olan hastalar, balgamlarında
verem mikrobu olmadığı gösterildiğinde, ilaçları düzenli kullanmak koşuluyla
çalışabilirler.
Dengeli beslenme, sigara içilmemesi, alkol tüketilmemesi tedaviye destek
olabilmektedir. Verem hastalığı uygun şekilde tedavi edildiği ve bulaştırıcı
olmadığı sürece evlenmeye, işte çalışmaya engel değildir. Çocuk sahibi

olmayı isteyen hastaların konuyu doktorlarına danışmaları ve
tedavi süresince hamile kalmamaları önerilir.
8
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10) VEREM HASTALIĞI KİMLERDE İYİLEŞMEZ?
¾ İlaçlarını düzenli kullanmayan hastalarda iyileşmez,
¾ İlaca dirençli tüberküloz hastaları bilinen temel ilaçlarla iyileşmez.
Yukarıda bahsedilen temel ilaçların dışında başka ilaçlarla desteklenerek
tedavi edilir.

11) İLACA DİRENÇLİ VEREM NEDİR?
Verem mikrobuna etkili olması beklenen bir ilacın etki etmemesi “ilaç
direnci” olarak tanımlanır. İlaca direnç;
1- Tedavinin düzenli olarak alınmaması sonucunda gelişir.
2- İlaç direnci gelişenlerden dirençli mikrobun bulaşması ile başlayabilir.
Verilen ilaçlar her gün içilmez veya bir kısmı içilip kalanı unutulur ve içilmez
ise direnç gelişebilir. Bu durumda ilaçlar verem mikrobunu öldüremez ve
hastalık devam eder. Hastalar ancak yan etkileri çok daha fazla olan, yaklaşık
iki yıl kullanım gerektiren, pahalı olan ikinci seçenek ilaçlarla tedavi edilebilir.
Bu durumda ilaç tedavisinin başarısı, ilaç direnci gelişmemiş tüberküloz
hastalarının tedavisine göre düşer ve bu hastalarda bazen ameliyat da
gerekebilir.

9

Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve
Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları

12) VEREM HASTASININ TEMASLILARININ TARAMASI
NASIL YAPILIR?
Tanı konan bütün hastaların yakın temaslıları verem savaşı dispanseri
ekibince tetkik için çağırılır. Temaslılar, yakınmaları olup olmadığı yönünde
sorgulanır, akciğer filmleri çekilir, tüberkülin deri testi (PPD) yapılır. Ön kola
yapılan bu test 48-72 saat sonra değerlendirilir.

Şekil 4. Tüberkülin deri testi uygulanması

Şekil 5. Tüberkülin deri testi okunuşu

(Kaynak: Self-Study Modules on Tuberculosis, CDC, 2010)

Tarama sonucunda hasta olan kişiler tedavi altına alınır, diğer temaslılar
arasında koruyucu tedavi alması gerekenler hekim tarafından belirlenir ve
tüm yakın temaslılar belli aralıklarla kontrollere çağrılır.

Tarama
yapılmasının
amacı;
temaslılar
içerisinde
hastalık bulaştıran bir kaynak olup olmadığının veya hasta
kişinin temaslılara hastalığı bulaştırıp bulaştırmadığının
belirlenmesidir.
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13) ÇOCUKLUK ÇAĞINDA VEREM TANISI
NASIL KONUR VE TEDAVİSİ NASILDIR?
Özellikle beş yaşından küçük çocuklarda verem mikrobunu aldıktan sonra
hastalık gelişme riski erişkinlere göre çok daha yüksektir. Verem, 2-3

haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, halsizlik,
iştahsızlık, kilo kaybı, büyüme geriliği gibi yakınmaları olan
çocukta akla gelmelidir. Ancak bazen bu yakınmalar erişkindeki kadar
belirgin olmayabilir.
Çocuğun veremli bir erişkinle teması olması da önemlidir. Verem
düşünülen çocukta mutlaka aile taraması yapılmalıdır. Çocuk
balgam verebiliyorsa balgam örneği ya da yutulan balgamları incelemek
için mide suyu incelemesi yapılabilir. Çocuklarda verem tedavisi erişkinlerle
benzerdir. Ancak görme bozukluğunu ve kırmızı/yeşil renk ayırımını
fark edemediğini ifade edemeyecek çocuklarda etambutol adlı ilaç
kullanılmamalıdır.

14) VEREM AŞISI (BCG) TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINDAN
KORUR MU?
Verem aşısı çocuk yaş grubuna uygulanan bir aşıdır. Çocuklarda veremin
ciddi formları olan kanla yayılan ve beyin zarını tutan (menenjit) veremi önler.
Sağlık Bakanlığınca da önerilen biçimde, doğumdan sonraki ikinci ayda,
henüz mikropla karşılaşmanın gerçekleşmediği dönemde, bebeklere BCG
aşısı yapılmalıdır.
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15) GEBELERDE VEREM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Verem tanısı konan gebede en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır.
Streptomisin dışındaki tüm temel ilaçlar gebelikte güvenle kullanılabilir.
Gebelik döneminde tedavi alan anneler, bulaştırıcılıkları ortadan kalkacağı
için doğum sonrasında bebeklerine verem bulaştırmamış olacaklardır.
Doğum yaptıktan sonra verem tanısı konan annelerin bebeklerinde de
verem araştırılmalı; hastalık saptanırsa bebek de tedavi edilmeli, hastalık
saptanmamışsa koruyucu tedaviye alınmalıdır.

16) EMZİREN ANNELERDE
VEREM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Emziren annelerde bütün temel (birinci seçenek) ilaçlar güvenle
kullanılabilir. Verem ilaçları anne sütünde çok düşük düzeylerde bulunur.
Bunun bebeğe zarar verici etkisi yoktur. Ancak koruyucu etkisi de olmadığı
unutulmamalıdır.

17) DOĞUM KONTROL HAPLARININ
VEREM İLAÇLARI İLE ETKİLEŞİMİ VAR MIDIR?
Rifampisin adlı ilaç doğum kontrol haplarının etkinliğini
azaltır. Bu nedenle ilgili hekimin önerisine başvurulmalıdır.
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18) VEREM VE EDİNSEL İMMÜN YETMEZLİK SENDROMU
(AIDS) HASTALIĞI
‘Bağışıklık Yetmezliği Virüsü’ (HIV), verem hastalığının gelişiminde en güçlü
risk faktörlerindendir. Verem gelişme riski, AIDS hastalarında daha yüksektir.
AIDS hastalığının erken döneminde sadece akciğer veremi görülebilirken
diğer verem türleri (menenjit vb.) hastalığı ilerlemiş AIDS hastalarında daha
sık görülmekte ve bunlarda ölüm oranı artmaktadır. Verem tanısı konmuş
hastalara HIV mikrobu taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla, HIV
tanı testi yapılması önerilmektedir. Verem ve AIDS hastalıklarının birlikte
görülmesi durumunda her iki hastalıkta kullanılan ilaçların etkileşimi
olabilmektedir. Tedavide artan ilaç sayısı nedeniyle ilaç yan etkisi gelişme
riski artabilmekte, tedaviye uyum güçleşmekte ve hastalıktan ölüm oranı
artabilmektedir.

19) VEREM TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?
YAN ETKİ ÇIKMASI HALİNDE NE YAPILMALIDIR?
Tedavi sırasında yan etkiler ortaya çıkabilir. En sık görülen yan etkiler;
 Cilt döküntüsü, kaşıntı,
 İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı,
 Görme bozukluğu, bulanık görme, kırmızı/yeşil renk ayırımında
bozulma,
 Grip benzeri yakınmalar,
 Eklem ağrısı,
 Parmaklarda uyuşma, ağız çevresinde uyuşma,
 Kulakta çınlama ve işitme kaybıdır.
Daha nadir görülen yan etkiler; kanamaya eğilim, ilaca bağlı sarılık ve
böbrek yetmezliğidir. Bu durumların ortaya çıkması halinde mutlaka
sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Yan etkilerin birçoğu tedaviyi
tamamen bırakmayı gerektirmez. İlaca devam edilip edilmeyeceğine ancak
tedaviyi düzenleyen ve/veya takip eden doktor karar verebilir.
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Tedavinin temel ilaçlarından biri olan rifampisin; idrar,
gözyaşı, ter ve büyük abdesti turuncuya boyayabilir. Bu
endişelenecek bir durum değildir.
Yan etki olasılığı yüksek olan karaciğer ve böbrek hastalığı gibi durumlarda
ilaç dozları tedaviyi düzenleyen hekim tarafından ayarlanır ve kontroller daha
sık olarak gerçekleştirilir. Bu durumlarda tüberküloz tedavisi, doktorun gerekli
görmesi halinde hastanede yatırılarak yapılır.

20) TEDAVİ SÜRESİNCE MADDİ DESTEK ALINABİLECEK
KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne
bağlı kurumlar, belediyelerin sosyal yardım işleri müdürlükleri, kaymakamlık
bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, verem savaşı dernekleri.

21) VEREM TANI VE TEDAVİSİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR,
TÜBERKÜLOZLA İLGİLENEN SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ, DEVLET KURULUŞLARI HANGİLERİDİR?
Verem Savaşı Dispanserleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı
Merkezleri, Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastaneleri, Tıp Fakülteleri
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları, Verem Savaşı Dernekleri, Türk Toraks
Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Tüberküloz Danışma ve
Dayanışma Derneği, Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı.
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22) ÖZETLE VEREM KONUSUNDA
MUTLAKA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
y Veremi düşündüren yakınmalar; 2-3 haftadan uzun süren öksürükle
birlikte balgam çıkarma, halsizlik, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi
şikâyetlerinden biri varsa mutlaka verem savaşı dispanserine ya da
başka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
y Hastaların temaslıları mutlaka verem savaşı dispanserine ya da başka
bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
y Konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağzın maske ya da kâğıt mendil
ile kapatılması ve daha sonra bunların yakılarak veya beşte bir
oranında sulandırılmış çamaşır suyunda en az yarım saat beklettikten
sonra imha edilmesi gerekir.
y Yaşanan ortamların havalandırılması gerekir.
y Bebekler doğumdan sonraki ikinci ayda aşılanmalıdır.
y Verem hastaları ilaçlarını her gün düzenli olarak doğrudan gözetim
altında almalıdır.
y Verem ilaçlarını alırken, doktora danışmadan başka ilaçlar
kullanılmamalı; başka bir hastalık dolayısıyla sağlık kuruluşuna
başvurulduğunda da verem hastası olduğu doktoruna söylenmelidir.
y İlaçlara bağlı yan etki oluşması durumunda en kısa sürede doktora
gidilmelidir.
y Tedavi süresince ve sonrasında düzenli kontrollere gidilmelidir.
y Kadın hastalar; gebelik, emzirme ve doğum kontrol yöntemleri ile ilgili
durumlarını doktorlarına bildirmelidir.
y Dengeli beslenilmeli, aşırı yorgunluk, sigara ve alkolden uzak
durulmalıdır.

VEREM TEDAVİ EDİLEBİLİR
BİR HASTALIKTIR.
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VEREMLİ HASTALARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
A. HASTA HAKLARI
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği”nde
belirtilen haklar yanında veremli hastaların aşağıda belirtilen hakları ve
sorumlulukları vardır.
1) BAKIM VE TEDAVİ
a. Mevcut kaynakların yeterliliği ölçüsünde ırk, cinsiyet, yaş, dil, hukuki
durum, dinsel inançlar, cinsel yönelimler, kültürel özellikler ya da
başka bir hastalığın olup olmaması konusunda herhangi bir ayrım
yapılmaksızın; teşhis aşamasından tedavinin bitimine kadar verem
bakımına ücretsiz ve eşit biçimde ulaşmak bir haktır.
b. Her verem hastasının ve temaslısının uygun tıbbi danışma, tedavi ve
bakım alma hakkı vardır.
c. Hastaların; kapsamlı bakım programlarının bir parçası olarak sağlık
sektörünün ileriye yönelik olarak kâr amacı olmaksızın düzenlediği
eğitim ve önleme kampanyalarından yararlanma hakları vardır.
2. SAYGINLIK
a. Sosyal durumları ne olursa olsun hastalar, sağlık görevlilerinden ve
yetkililerden, ön yargı ve ayrımcılıktan uzak, aşağılayıcı olmayan bir
tavırla muamele görme ve hizmet alma hakkına sahiptir.
b- Her hasta; kendisi ve ailesinin aşağılanmadığı bir ortamda, ailesi,
arkadaşları ve toplumdan manevi destek de alarak nitelikli bakım
alma hakkına sahiptir.
3. BİLGİ EDİNME HAKKI
a. Her hasta; verem için mevcut bakım, tedavi hizmetleri ve sorumluluklar
hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.
b. Her hasta; sağlık durumu, teşhis, hastalığın gidişi, önerilen tedavi,
tedavinin görülebilir riskleri ve gerek görüldüğünde uygulanacak
17
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değişik tedaviler hakkında zamanında, kapsamlı, kesin ve açık bir
şekilde aydınlatılma ve bilgi alma hakkına sahiptir.
c. Her hasta; önerilen ilaç ve müdahalenin adını, dozunu, olağan etkilerini,
muhtemel yan etkilerini ve diğer hastalıklar ya da tedaviler üzerine
olası etkilerini bilme hakkına sahiptir.
d. Her hasta; durumu ve tedavisi hakkında tıbbi bilgilere ulaşma,
gerektiğinde tıbbi kayıtların kopyasını bizzat veya birinci derece
yakınlarından biri vasıtasıyla alma hakkına sahiptir.
e. Her hasta; teşhisten tedavinin bitimine kadar diğer hastalar ile bir
araya gelerek deneyimlerini paylaşma, gönüllü danışmanlarla toplantı
yapma hakkına sahiptir.
4. SEÇİM HAKKI
a. Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca her
hastanın sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı
vardır.
b. Her hasta; verem ile ilgili cerrahi müdahaleleri kabul veya reddetme
hakkına, hastalığının bulaşıcı olması sebebiyle bu durumun
yaratabileceği tıbbi ve yasal sonuçlar hakkında bilgilendirilme hakkına
sahiptir.
c. Her hasta; tedavisini tehlikeye atmamak şartıyla araştırma
programlarına katılma veya katılmama hakkına sahiptir.
5. GİZLİLİK HAKKI
a. Her hasta; özel hayatının mahremiyetine, şeref, dinsel inanç ve
kültürüne saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahiptir.
b. Her hasta; tıbbi durumuyla ilgili bilgilerin gizli tutulmasını ve sadece
kendi onayı ile diğer otoritelere verilmesini isteme hakkına sahiptir.
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B. HASTA SORUMLULUKLARI
1. BİLGİ PAYLAŞIMI
a. Hastalar, sağlık görevlilerine mevcut sağlık durumları, geçirdikleri
hastalıklar, alerjiler ve gerekli diğer ayrıntılar hakkında bilgi vermekle
sorumludur.
b. Hastalar, sağlık görevlilerine yakın aile çevresi, arkadaşları ve
vereme hassas olabilecek ya da temas sonucu hastalığa yakalanmış
olabilecek diğer kişiler, işyerleri veya okulları, açık adresleri ve adres
değişiklikleri hakkında bilgi vermekle sorumludur.
2. TEDAVİYE UYMA
a. Hastalar; kendilerine önerilen tedavi planına, kendisine doğrudan
gözetimli tedavi uygulanmasına, kendisinin ve başkalarının sağlığını
korumak için yapması istenenlere uymakla sorumludur.
b. Hastalar; tedavi olma sürecinde yapılan incelemelere ve kontrollere
her türlü uyumu göstermekle sorumludur.
c. Hastalar; sağlık görevlilerine tedavi sırasında karşılaştıkları güçlük ve
sorunlar hakkında bilgi vermekle sorumludur.
d. Hastanede yatırılarak tedavi edilen hastalar, taburculuklarından
hemen sonra verem savaşı dispanserlerine başvurmakla sorumludur.
3. TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI
a. Hastalar; kendilerinde verem belirtileri görüldüğünde, toplum sağlığı
ve diğer insanların korunması için, sağlık kurum ve kuruluşlarına
başvurmakla sorumludur.
b. Hastalar; temaslılarının belirlenmesi ve ilgili sağlık kuruluşlarına
yönlendirilerek gerekli kontrollerinin yapılması konusunda yardımcı
olmakla sorumludur.
c. Hastalar; sağlık görevlileri ve diğer hastaların haklarına saygı
göstermekle sorumludur.
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4. DAYANIŞMA
a. Hastalar; diğer hastalarla dayanışma içerisinde toplum sağlığına
katkıda bulunmak için hep birlikte hareket edebilme bilincinde
olmalıdır.
b. Hastalar, tedavi sırasında edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşma
ve verem konusunda toplumun farkındalığını artırmayı temin için bu
deneyimleri diğerlerine aktarmak bilincinde olmalıdır.
c. Hastalar, toplumda veremi yok etmeyi amaçlayan hareketlere katılma
bilincinde olmalıdır.
5. HUKUKİ SORUMLULUKLAR
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 119/120. Maddeleri gereğince hastaların
sorumluluklarını yerine getirmemeleri söz konusu kanuna muhalefet olarak
değerlendirilmekte ve adli makamlarca gereken işlemler yapılmaktadır.
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VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI İLE
HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME ONAM FORMU
1) Doktorlar bana, hastalığımın ............…… veremi olabileceğini söylediler.
Bu hastalığın ne olduğunu, nedenlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini
ayrıntılı olarak anlattılar. Teşhis ve tedavi işlemleri sırasında
oluşabilecek, beklenen ve beklenmeyen az veya çok tehlikeli ihtimalleri
sayarak beni bilgilendirdiler.
2) Verem araştırılırken yapılacak olan uygulamaların, sağlığım ile ilgili
tüm hastalıkları teşhis edemeyebileceğini, bu başvuruda bulunmama
sebep olan şikâyetlerimin bir başka hastalığa bağlı olması halinde daha
başka incelemelerin yapılması için ileri merkezlere gönderilebileceğimi
doktorlarımdan öğrendim.
3) Tedavi olma sürecimin başarısı açısından balgam incelemesi,
röntgen incelemesi gibi gereken tüm kontrollerin yapılması ve bu
süreçte gereken her türlü uyumu göstermem gerektiğini ve tedavinin
başarısının benim ilaç tedavisine koşulsuz uymamla mümkün
olacağını biliyorum. Verem tedavisinin en az 6 ay süreceği bana
anlatıldı. Hastalığımın tedavisi için gereken ilaçlar ve bu ilaçları nasıl
kullanacağım konusunda bilgilendirildim. İlaçlarımı düzenli ve tedavi
planına uygun kullansam dahi tedavi başarısızlığı olabileceği ve bunun
çok düşük bir olasılık olduğu konusunda bilgilendirildim.
4) Verem tedavisinin Türkiye’de “Doğrudan Gözetimli Tedavi” adı altında
verildiğini, bu tedavi şeklinin benim ilaçlarımın her birini içtiğimin bir
sağlık personeli ya da kayıtlı olduğum verem savaşı dispanseri doktoru
tarafından belirlenmiş bir kişi tarafından gözlenmesi anlamına geldiği
ve günlük imzalarla takip edilmesi gerektiği bana anlatıldı.
5) Tedavi planına uymamam durumunda karşılaşabileceğim her türlü
sonuç bana açıklandığı gibi tedavi uygulanırken görülebilen ve
aşağıda sıralanan yan etkiler bana anlatıldı ve ilaç tedavimin ancak
doktorum tarafından değiştirilebileceği bana açık ve anlayabileceğim
şekilde anlatıldı. İlaçların beklenen yan etkilerinin neler olduğunu ve
bu yan etkiler görüldüğünde derhal doktoruma başvurmam gerektiğini
öğrendim.
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Tedavi sürecimde gelişebilecek ilaç yan etkilerinin neler olduğu bana
aşağıdaki listede yer aldığı şekilde açıklandı:
¾ Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu,
¾ Görme keskinliğinde azalma, bulanık görme,
¾ Sindirim sisteminde bulantı, kusma, mide asidinin yemek borusuna
kaçağı (reflü),
¾ Kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme ve denge kaybı,
¾ Ateş, döküntü, elektrolit dengesizliği,
¾ Grip benzeri enfeksiyon,
¾ Kansızlık, akut böbrek yetmezliği, şok tablosu, kanamaya eğilim, bazı
alerjik ve immunolojik reaksiyonlar,
¾ Ellerde ve ayaklarda uyuşma, psikolojik bozukluklar.
6) Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi
ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları kitapçığını teslim aldım.
7) Bu yazılı belgenin tamamını net bir şekilde okudum/okuma bilmediğim
için anlaşılır şekilde bana okundu/tercüme edilerek açıklandı. Gerek
başvuru sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken
durumum ile ilgili olarak bana her türlü soru sorma değerlendirme
ve bilgilendirilme fırsatı verildi. Tedavi uygulanamaması ihtimali de
dâhil olmak üzere her türlü tedavi ve teşhis alternatifleri, doktorun
tavsiye ettiği destekleyici tedaviler, bunların risk ve tehlikelerinin
olup olmadığı anlatıldı. Bu belgede yazılı olanlar ve sorulara aldığımız
cevaplar ile bana sağlığım ve yapılacak uygulamalar hakkında yeterli
ve tatmin edici bilgiler verildi.
Tarih: …..... /…...../….........
HASTA (VEYA VELİSİ / VASİSİ)
(Ad-Soyad / İmza)

Dr. .............................................................................
(Ad-Soyad / İmza)
Not: Hasta imzalayamayacak durumda ise bir yakınının, velisinin veya vasisinin
imzalaması gerekir.
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Verem Hastasının

SORUMLULUKLARI
Erken tanı ve tedavi ile kendi sağlığınızın ve
toplum sağlığının korunmasına destek olun!

Hastalar, sağlık görevlilerine
mevcut sağlık durumları,
geçirdikleri hastalıklar, alerjiler
ve gerekli diğer ayrıntılar
hakkında bilgi vermekle
sorumludur.

Hastalar, sağlık görevlilerine yakın aile çevresi,
arkadaşları ve vereme hassas olabilecek ya da
temas sonucu hastalığa yakalanmış olabilecek
diğer kişiler, işyerleri veya okulları, açık adresleri
ve adres değişiklikleri hakkında bilgi vermekle
sorumludur.
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Doğrudan
Gözetimli
Te d a v i

Doğrudan Gözetimli Tedavi; tüberküloz
hastasının tüm tedavisi süresince ilaçlarının
her bir dozunu bir görevli ya da sorumlu kişinin
gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi
esasına dayanan bir tedavi şeklidir.

DGT Gözetmeni Kimler Olabilir?
DGT gözetmeni hastanın her doz ilacını düzenli olarak içmesini gözlemleyen ve bunu kayıt altına alan
kişidir. Ülkemizde DGT gözetmeni olacak kişiler öncelik sırasına göre:
1.
2.
3.
4.

Verem Savaşı Dispanseri çalışanı,
Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı,
Toplum sağlığı merkezi çalışanı,
Diğer sağlık çalışanları (hastane hekim ve sağlık çalışanları,
işyeri sağlık çalışanları, eczacılar, vb.),
5. Belediye sağlık işleri görevlileri,

6. Evde bakım hizmetleri çalışanları,
7. Tutuklu ve hükümlüler için cezaevi revir görevlileri,
8. Diğer kamu çalışanları (öğretmen, imam, muhtar, vb.),
9. İşyeri çalışanları,
10. Aile bireyleridir.
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