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GİRİŞ 
Tüberküloz (TB), havayolu ile 

bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. 

Günümüzde, TB insidansının düşük olduğu 

batı toplumlarında bu hastalıktan 

korkulmasının temel nedeni bulaşma şeklidir. 

Hastaların etkili bir şekilde tedavi edilmeleri 

sağlanmadığı sürece, hiç kimse güvende 

değildir. İkinci önemli neden ise, HIV 

infeksiyonunun ortaya çıkması, göçler 

nedeniyle bu toplumlarda ciddi salgınlar ve 

ekonomik yüklerin ortaya çıkışıdır. İlaçlara 

dirençli TB ise korkutucudur. Özellikle çok-

ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB), tedavisinin 

zorluğu ve sorunları nedeniyle ciddi bir 

sorundur (Bilindiği gibi, ÇİD-TB, en az 

izoniyazid ve rifampisine direnç olması 

durumudur) (1). 

Tüberkülozun hala bir sorun olduğu 

ülkemizde tüberküloz hastalığının sağlık 

kurumları ve diğer tüberküloz hastası 

bulunma riski taşıyan kurumlarda bulaşmaya 

karşı alınacak önlemler önem taşımaktadır. 

Dünyada yüzyıldan uzun süredir devam eden 

bu sorun daha uzun yıllar sürecektir (2). 

TÜBERKÜLOZDA BULAŞMA  
 TB hava yolu ile yayılan küçük 

parçacıklar ile bulaşır. TB hastasının 

solunumu ile çevreye yaydığı basil içeren 

küçük parçacıkların bileşimindeki su, 

buharlaşma ile kaybolunca geriye akciğerlere 

girip hastalığa yol açan çok küçük damlacık 

çekirdekleri kalır. Bu damlacık çekirdeklerinin 

çapı 1-5 mikron tahmin edilmektedir, hava 

akımları ile sürüklenir ve inhalasyonla sağlıklı 

akciğere girerler (3). Basil saçan bir kişinin 

ortamda bulunması durumunda, aynı ortamı 

paylaşan kişiler inhalasyonla bu basili 

akciğerlerine alırlar. Yani bulaşma hasta 

kişiden sağlam kişiye solunum yoluyla 

olmaktadır; bunun dışında bulaşma son 

derece önemsizdir (4). Bir tek basilin bile 

akciğere girmesiyle infeksiyon oluşabileceği 

gözönüne alındığında, tüberküloz için “izin 

verilebilir bir maruziyet düzeyi” olmadığı 

açıktır (5). 

 Akciğer ya da larinks tutulumu, 

balgamında mikroskopi pozitif bulunan, 

kavitesi olan TB olguları fazla basil saçarlar. 

Hastanın tedavisi ile bulaştırıcılık hızla azalır 

(6).  Öksürük yaratan işlemler ve aerosol 

oluşturan işlemler (bronkoskopi, öksürük 
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oluşturma çabaları, otopsiler, endotrakeal 

entübasyon) ciddi bulaşma nedenidir. 

Uzun süre ve yakın maruziyet, küçük 

hacimli ortamlar ya da havalandırmanın 

kötü/yetersiz olması durumlarında bulaşma 

fazla olmaktadır (7). 

DÜNYADA SAĞLIK KURUMLARINDA 
TÜBERKÜLOZ BULAŞMASI: 

Kanada’da 1992 ortasından 1995 

ortasına kadar 17 acil bakım hastanesinde 

yapılan bir çalışma son derece öğreticidir (8). 

Bu çalışmada, daha az sayıda TB hastasının 

başvurduğu hastanelerde, TB hastalarına 

daha geç tanı konulmakta, daha fazla 

bronkoskopi yapılmakta, tedaviye daha geç 

başlanmakta ve bu hastalar daha fazla 

ölmekte olduğu gösterilmiştir. Yine daha az 

TB hastası başvuran hastanelerde personele 

TB basili bulaşması fazla olmaktadır; çünkü, 

bu hastanelerde hastalara tanı geç 

konulmaktadır (8).  

 Konuyla ilgili bir derlemede 1966 ile 

1994 yılları arasındaki literatürü tarayan 

Menzies ve arkadaşları, altmışlı yıllara göre 

seksenli yıllarda bulaşmanın daha az 

olduğunu belirtmişlerdir (9). Bu derlemede, 

sağlık çalışanlarında tüberküloz riskinin 

kurumdan kuruma ve aynı kurum içinde 

önemli değişiklikler gösterebildiği 

bulunmuştur. Sağlık çalışanlarında, riskin 

tümüyle yokedilemeyeceğini, risk düzeyini, 

toplum ile aynı düzeye düşürmenin gerçekçi 

bir hedef olabileceğini belirtmektedirler. 

Tüberküloz hastalığı risk oranı, topluma göre 

0,6-2,0 kat bulunmuş, çalışmalarda genellikle 

hafif bir risk artışı görülmüştür. . 

 Son 20 yılda sağlık kurumları ve 

diğer düzeltici kurumlarda salgınlar 

görülmüştür. ABD’de yayımlanmış 28 

mikrosalgını özetleyen Iseman (1), bu 

salgınlardaki ortak bazı özellikleri şu şekilde 

sıralamıştır: kaynak olguya/lara geç tanı 

konması yada tanı konmaması; çok az temiz 

hava veren, aynı havayı resirküle eden 

havalandırma sistemleri; maruz kalan 

kişilerin hastalığa yatkın olmalarına yol açan 

HIV infeksiyonu, AIDS, organ nakli, onkolojik 

kemoterapiler, madde bağımlılığı, 

malnütrisyon, yaşlılığa bağlı immünite 

zayıflaması ve kaynak olgularda ilaç direnci 

nedeniyle tedavinin başarısız olması.

 Moleküler biyoloji tekniklerinin 

kullanılması ile ve ilaç direnci paternlerinin 

değerlendirilmesi de kurum içi bulaşmaları 

destekleyen sonuçlar verebilmektedir.  

Sahra güneyi bir Afrika ülkesi olan 

Malawi’deki bir hastanede, iki yılda 310 

hemşireden 12’sinde (%4) aktif tüberküloz 

görülmüştür. Bu rakam, toplumdan 40 kat 

fazladır (10).  

Tüberküloz riski yüksek meslek 

olarak ilk saptanan grup hemşireler olmuştur. 

Doktorlarda, özellikle de dahiliye 

doktorlarında tüberküloz riskinin yüksek 

olduğu gösterilmiştir. Göğüs hastalıkları 

uzmanlarının, tüberküloz hastaları ile daha 

fazla karşılaşmaları yanında bronkoskopi 

yapmaları ve yoğun bakımda ventilatöre 

bağlı hastaları izlemeleri nedeniyle 

tüberküloz riski yüksektir (11, 12). Patologlar, 

özellikle de otopsi yapan patologlar ile diğer 

laboratuvar çalışanları da tüberküloz 

bulaşması açısından risk grubu 

oluşturmaktadırlar (13). 

Bu çalışmalar bize, hastanelerde 

tüberkülozun önemli bir meslek riski 

oluşturduğunu göstermektedir. Daha geç 
tanı konulan ve önlemlerin yetersiz 
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alındığı hastanelerde risk daha fazladır. Tanı 

koymada gecikmeler maruziyet süresini 

artırmaktadır. Tanı konulmamış tüberküloz 

hastaları, hastalığı daha fazla kişiye 

bulaştırmaktadır. Çünkü, bu hastalara karşı 

sağlık çalışanları doğal olarak kendilerini 

koruma çabası göstermemektedirler. 

Hastaların izole edilmemeleri ve izolasyon 

odalarında ventilasyonun iyi yapılmamasının 

önemli rolü olduğu ortaya konulmuştur. 

Tüberküloz basili içeren aerosollerin yoğun 

olduğu işlemler sırasında ve bu ortamlarda 

risk en yüksektir. 
TÜRKİYE’DE HASTANELERDE 
TÜBERKÜLOZ BULAŞMASI  

 Ülkemizde, hastanelerde yada diğer 

kurumlarda tüberküloz salgını 

yayımlanmamış, fakat, sınırlı sayıda 

araştırmada, hastanelerde tüberküloz 

bulaşması araştırılmıştır. Bu çalışmalarda, 

ilgili hastane personelinde kesitsel tarama 

çalışmaları yapılmıştır.  

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Kürsüsü’nde 1981 yılında, 

çalışan 300 doktor ve personelin akciğer filmi 

çekilmiş, şüphelilere balgamda ARB 

incelemesi ve diğer tetkikler yapılmıştır. 

Sonuçta 14 kişide inaktif tüberküloz lezyonu, 

4 (%1,3) aktif tüberküloz saptanmış ve 

bunlardan 2’si (100.000’de 670) ARB pozitif 

bulunmuştur (14). 

 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan 

792 sağlık personeli 1985 yılında taranmış, 

bunlardan 12’sinde akciğerde, 2’sinde 

plevrada sekel lezyon saptanmıştır. Şüpheli 

TB tanısı alan 3 kişi ve kesin tüberküloz 

tanısı alan 2 kişi (100.000’de 250),  olduğu 

yayımlanmıştır (15).  

 

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 

Cerrahisi Merkezi’nde çalışan 602 kişi 1991 

yılında mikrofilm ile taranmış, tıbbi öykü ile 

28 kişinin tüberküloz geçirmiş olduğu, 

16’sının akciğerde ve 1’inin plevrada sekeli 

olduğu görülmüştür. Şüpheli tüberkülozu olan 

5 kişi ve kesin tüberküloz tanısı alan 2 

(100.000’de 330) kişi bulunmuştur (16).  

 

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe 

Hastanesi ve Kayseri Nuh Naci Yazgan 

Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışan 945 

personel 1994 yılında taranmış, tüberküloz 

geçirmiş 17 kişi olduğu görülmüş, 4 

(100.000’de 420) kişi kesin tüberküloz tanısı 

almıştır. Bu çalışmada akciğer filminde sekel 

lezyon bulunma oranı verilmemiştir (17). 

 

İzmir’de 1986 ile 1998 yılları arasında Dokuz 

Eylül ve Ege Üniversiteleri ile İzmir Göğüs 

Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, 

Atatürk Devlet Hastanelerinde çalışan 6.156 

kişinin, retrospektif olarak tüberküloz geçirip 

geçirmedikleri incelenmiş; 59 tüberküloz 

hastası saptanmıştır. Sağlık çalışanlarında 

tüberküloz riski, genel toplumdan yüksek 

bulunurken, göğüs kliniğinde çalışanların 

diğer kliniklerdekilere göre 6,4 kat, 

hemşirelerin de doktorlara göre 2,6 kat fazla 

risk altında olduğu anlaşılmıştır (18). 

 Şubat-Nisan 1997 tarihleri arasında 

Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinde 495 

personel taranmış, PPD değerlendirmelerinin 

sonuçları tartışılmıştır. Bir personele (1/495, 

%0,2) bakteriyolojik olarak  tanısı 
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kesinleştirilmemiş fakat klinik ve tedavi yanıtı 

ile tüberküloz tanısı konulmuştur (19). 

Türkiye’de son 20 yılda tüberküloz 

insidansı (verem savaşı dispanserlerinin 

kayıtlarına göre) yüzbinde 52 ile 26 arasında 

değişmektedir. Hastanelerde yapılan 

çalışmalarda, kesin tüberküloz tanısı alan 

sağlık çalışanlarında ise yüzbinde 250 ile 670 

arasında değişen nokta prevalans 

saptanmıştır. İnsidans ve nokta prevelans 

farklı epidemiyolojik ölçütlerdir, bu nedenle 

karşılaştırılmaları doğru olmayacaktır. Fakat 

hastane çalışanlarında saptanan nokta 

prevalans çok yüksektir ve bu toplulukta 

toplumdan çok daha fazla tüberküloz 

hastalığının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu 

veriler, ülkemizdeki hastanelerde 

tüberkülozun bulaşmasına karşı önlem 

almamız gerektiğini göstermektedir. Bu 

konuda ülkemizde bir uygulama kılavuzu 

yoktur ve alınması gereken önlemler 

konusundaki değerlendirmeler yenidir. 

 
 SAĞLIK KURUMLARINDA 
 TÜBERKÜLOZ  BULAŞMASININ  
 KONTROLÜ 

Tüberkülozun bulaşmasını önlemek 

için, yapılacak en önemli şey, aktif tüberküloz 

hastalığı olan kişilere erken tanı koymak ve 

etkili bir tedavi uygulamaktır. Tüberküloz 

basilinin kaynağı hasta kişilerdir. Bu nedenle 

tüberkülozdan şüphelenilen her kişide 

balgam, en kısa sürede aside dirençli basil 

(ARB) için incelenmelidir. Tüberküloz 

hastasıyla karşılaşan kurumlarda, balgamda 

ARB incelemesi aynı gün içinde 

yapılabilmelidir. Yayma müspet hastaların en 

bulaştırıcı olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Tanı kesinleşince de en kısa sürede tedaviye 

başlanmalıdır.  

Tanı konan her TB hastasına, tedavi 

başlandığı gün, hastanın adresi ve telefonu 

sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir. Verem 

savaşı dispanserine aynı gün ulaşan bu bilgi 

sayesinde hastanın aile bireyleri 

taranmaktadır. Hasta bulunanlar tedavi 

edilmekte, gereken kişilere koruyucu tedavi 

başlanmaktadır. Böylece, hastanın aile 

bireyleri ile yakınlarının da taranması 

sağlanabilecektir.  

Bunun yanında ülkemizde tüberküloz 

hastası ile karşılaşan bütün kurumlarda 

çalışanların, kurum içi tüberküloz 

kontrolündeki rolleri belirlenmeli ve gerekli 

eğitimler yapılarak uygulamalar 

denetlenmelidir. Tüberküloz bulaşmasının 

kontrolünde planlama, yönetim, eğitim, 

uygulama, denetim ve yeniden planlama 

silsilesinin işlemesi gereklidir.  

Tüberküloz infeksiyonunun 

kontrolünde alınması gereken önlemler önem 

sırasına göre; (20) yönetimle ilgili önlemler,  

mühendislik önlemleri ve kişilerin koruyucu 

maske (respiratör) kullanımıdır. 

Yönetimle ilgili önlemler 
Bu önlemler, bulaştırıcı kişilerle, 

henüz basille karşılaşmamış (yani enfekte 

olmamış) kişilerin karşılaşmalarını önlemeye 

yöneliktir. Balgam ARB yaymasının hemen 

yapılabilmesi ve sonuç bildirilmesi; 

tüberküloz bulaşmasını önlemek için yazılı 

kurallar ve protokoller hazırlanması; sağlık 

çalışanlarının işyerinde çalışma şekillerinin 

düzenlenmesi; tüberküloz hakkında sağlık 

çalışanlarının teorik ve uygulamalı olarak 

eğitilmesi ve sağlık çalışanları ve hastaların 

bulaşma riski konusunda uyanıklık ve anlayış 
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düzeyini yükseltmek; bu uygulamaların 

denetimi ve sağlık çalışanlarının tüberküloz 

infeksiyonu ve hastalığı açısından 

taranmasını içermektedir.  

Mühendislik önlemleri 
Bu önlemler, bulaştırıcılığı olan 

damlacık çekirdeklerinin yoğunluğunu 

azaltmak ve yayılmasını önlemeye yönelik 

önlemleri kapsar.  
Kişilerin koruyucu maske 
kullanması 
İlk iki sıra önlemin yetersiz kaldığı 

alanlarda korunmaya yöneliktir. Tüberküloz 

basilinin bulunduğu hastaların kaldıkları 

odalar, girişimlerin yapıldığı odalar ve 

laboratuvarlar bu alanlara örnek olarak 

verilebilir.  
YÖNETİMLE İLGİLİ ÖNLEMLER  
“Sağlık-Bakım Kurumlarında 

Mycobacterium tuberculosis’in 
Bulaşmasını Önlemekle İlgili Kurallar” 

ABD’de 1994 yılında yayımlanmıştır (20). 

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri 

tarafından hazırlanan bu doküman, konuyu 

ayrıntılı olarak ele almakta ve yol gösterici 

öneriler sıralamaktadır. Bu konuda 

Tüberküloz ve Akciğer Hastalıklarına Karşı 

Uluslararası Birlik ve Dünya Sağlık 

Örgütünün Tüberküloz Program Grubu 

yoksul ülkeler için uygulanmasını önerdikleri 

kuralları ortak olarak yayımlamışlardır (21). 

Amerikan Göğüs Hastalıkları Koleji ile 

Amerikan Toraks Derneği tarafından 

yayımlanan bir konsensus raporu da konuyu 

ayrıntılı olarak incelemektedir (22).  

•  Sorumlunun belirlenmesi  

•  Risk değerlendirmesi yapılması  

•  Tüberküloz infeksiyon kontrol planı 

oluşturmak ve yazılı hale getirmek 

•  Aktif tüberküloz şüphesi olan hastalara 

erken tanı konulması, uygun bir şekilde 

izolasyonu ve etkili tedavi başlanmasıdır. 

Tanı açısından tüberküloz için özel 
boyama ve kültür olanaklarının var 
olması gereklidir. Tüberküloz için ARB 

boyaması, mikroskobisi ve kültür 

olanakları eğer hastanede ya da o sağlık 

kurumunda yoksa, mutlaka en yakın 

(aynı gün sonuç verebilecek) bir 

laboratuvarla kurum olarak bağlantı 

kurulmalıdır. Tanı konulunca hasta 

izolasyona alınamıyorsa, en azında TB 

hastası, TB olmayan hastalardan ayrı bir 

odada tutulmalıdır. 

•  Sağlık çalışanlarının teorik ve uygulamalı 

eğitimi 

•  Sağlık çalışanlarına danışmanlık 

verilmesi, sağlık çalışanlarının periyodik 

taranması. 
MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİ (7,23) 

Mühendislik önlemlerinin amacı, 

bulaştırıcı damlacık çekirdeklerinin 

yayılmasını engellemek ve 

konsantrasyonlarını azaltmaktır. İnfeksiyon 

kontrolünden sorumlu personelin 

havalandırma (ventilasyon) konusunda 

uzman mühendislerle birlikte çalışması 

gereklidir. Mühendislik kontrolü, 

havalandırma ve havanın temizlenmesi 

konularını içermektedir. Havanın 

temizlenmesi ya da dezenfeksiyonu ise iki 

şekilde gerçekleştirilir: ya hava filtre edilir 

(örneğin yüksek etkili partikül hava filtresi-

HEPA ile) ya da ultraviyole mikrop öldürücü 

ışın uygulaması (ultra-violet germicidal 

irradiation-UVGI) ile. 

Tüberküloz hastalarının sık muayene 

ve tedavi edildiği yerlerde izolasyon odası 
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bulunması ve ayrıca bekleme ve gözlem 

odalarıyla ayaktan tedavi verilen yerlerde 

basile karşı, havalandırma ve UV lamba 

nispeten daha ucuz uygulamalardır. 

 Tüberküloz izolasyon odalarının, 

koridora ve diğer odalara göre negatif 

basınçlı olması gerekir. Bir saatte 6-10 hava 

değişimi yapacak yeterli havalandırmaya 

gerek vardır. Odadaki bulaştırıcı damlacık 

çekirdeklerinin havalandırma borusunda ya 

da havayı resirküle eden sistem içinde filtre 

edilmesi için HEPA filtreleri kullanılabilir. 

UVGI, M. tuberculosis’in inaktivasyonu ya da 

öldürülmesinde etkilidir. Dalga boyu 254 nm 

olan UV-C ışınları, bulaştırıcı damlacık 

çekirdekleri olan alanlarda üst oda havasına 

uygulanmalıdır. İnsanların yaşadığı odanın 

alt kesimlerine bu ışınlar ulaşmamalı (ışını 

görmememiz gereklidir), üst oda havasına 

yönelik olarak 24 saat açık bırakılmalıdır. 

Yirmi metrekarelik bir oda için, herbiri 
15W iki UV lamba ünitesi gerekir (23).  

 Bütün mühendislik önlemleri doğru 

kurulmalı ve çalışmaları düzenli kontrol 

edilmelidir.  

 
KİŞİSEL KORUNMA (MASKE)  (24)  
Tüberküloz hasta izolasyon 

odasında, öksürük yaratan işlemler (balgam 

çıkarma, bronkoskopi, endotrakeal 

entübasyon, aerosol tedaviler) sırasında, 

tüberküloz hastasının nakli sırasında ve acil 

cerrahi işlem ya da diş müdahalesi sırasında 

takılması gereklidir.  

Riski fazla işlemler için yüksek 

düzeyde koruma sağlayan önlemler 

(bronkoskopi için basınçlı hava sağlayan 

maskeler), düşük riskli durumlar için düşük 

düzeyde koruma önlemleri alınabilir. 

Maskelere kolay ulaşılabilmesi önemlidir. 

Uygulamalı eğitim ve maskenin yüze uyması 

için denemeler yapılmalıdır. Maskenin yüze 

oturması, en az filtresinin etkinliği kadar 

önemlidir. CDC kılavuzunda tüberküloz basili 

için kullanılan maskelerin şu kriterlere uyması 

önerilmektedir: 

•  Bir mikron partikülleri %95 etkinlikle 

filtre etmesi, 

•  Yüze oturduğunda %10 ya da daha az 

bir kaçak olması, 

•  Değişik sağlık çalışanlarının yüzlerine 

uyabilmesi, 

•  Her giyilişte yüze oturduğunun kontrol 

edilebilmesidir. 

Tüberküloz basiline karşı, %95 etkili filtre 

yapan N sistemi (N-95) maskesi 

önerilmektedir.  
 
Tüberküloz hastalarının maske 

kullanması: Hastanın öksürürken ve 

hapşırırken ağzını bir mendil ya da benzeri 

bir nesne ile kapaması ve izolasyon odası 

dışında cerrahi maske kullanması damlacık 

çekirdeği yaymasına engel olduğu kabul 

edilmektedir. Öte yandan birçok maskenin, 

kullananın rahatı için dışarı hava veren 

açıklığı (egzos valfi) vardır, bunları 

tüberkülozlu hastaya takmamak gerekir. 
Öksürük yaratan ve aerosol 

oluşturan işlemler: Endotrakeal entübasyon 

ve aspirasyon, bronkoskopi, balgam 

çıkartmak için uyarım, aerosol tedavileri gibi 

alt solunum yoluna yapılan irritasyonlar 

yanında abse drenajı, doku 

homojenizasyonu-liyofilizasyonu ya da 

tüberküloz içeren diğer dokularla çalışma 

durumlarında oluşan aerosoller ile çevreye 

çok sayıda basil saçılmaktadır. Tüberküloz 
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hastasında bu işlemler zorunlu ise yapılmalı 

ve işlem sırasında özel kapalı havalandırmalı 

maskeler kullanılmalıdır. İşlem sonrası 

hastaların izolasyon odalarına alınmaları 

gerekir ().  
 

SONUÇ VE ÖNERİLER: 
Tüberküloz kontrol önlemlerinin 

etkinliği: Tüberkülozun ve çok-ilaca dirençli 

tüberkülozun hastanede bulaşmasına karşı 

tüberküloz kontrol önlemlerinin etkili olduğu 

bulunmuştur (25).  

Ülkemizde neler yapmalıyız? 

Sağlık çalışanlarına tüberkülozu 
öğretmeliyiz. Tüberküloz hastalarına 

ülkemizde geç tanı konulmakta, bazen 

üçüncü-dördüncü hekim tanıyı koymaktadır. 

Tanı konmamış bir tüberküloz hastası, en 

tehlikeli bulaş kaynağıdır. Hastalara erken 

tanı koymalı, hastayı uygun şekilde izole 

etmeli, en erken dönemde etkili bir tedavi 

başlamalıyız. Etkili tedavi ile bulaşma hızla 

yokedildiği için buna “kimyasal karantina” 

denmektedir. İlaçlara duyarlı basille 

hastalanmış kişide altı aylık bir tedavi, yaşam 

boyu %98 şifa sağlamaktadır. Çok-ilaca 

dirençli tüberkülozda ise tedavinin etkisiz 

kalması, hastanın uzun süreler 

bulaştırıcılığını sürdürmesine neden 

olmaktadır. Ülkemizde de hastanelerde ve 

dispanserlerde yapılan çalışmalarda yeni 

tüberküloz hastalarında %2-5 çok-ilaca 

direnç saptanmaktadır. Bu durum özellikle, 

tüberküloz bulaşmasına karşı önlemlere 

büyük önem vermemizi gerektirmektedir. 

Uygulama kılavuzu hazırlamalıyız: 
Türkiye’de tüberkülozun sağlık çalışanlarına 

bulaşması için alınması gereken önlemler 

konusunda bir uygulama kılavuzu hazırlamalı 

ve sağlık kurumlarında infeksiyon kontrol 

komitelerince uygulanmasına başlanmalıdır. 

Ülkemizde uygulanabilir, sürekliliği 

sağlanabilir ve maliyeti karşılanabilir 

çözümler belirlemeliyiz.   
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