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TÜBERKÜLOZ SAVAŞINDA SAĞLIK OCAKLARININ YERİ 
 

 Dr. Hüseyin Nibat 
 

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 
 

Tüberkülozla savaş, hastaneler, verem savaş 

dispanserleri, sağlık ocakları dahil bütün sağlık 

kuruluşlarının görevleri arasında yer 

almaktadır. Bu çalışmalarda sağlık ocaklarının 

yerinin ne olduğu sorusuna cevap vermeden 

önce, tüberkülozla mücadele konusundaki 

mevzuata kısaca göz atmak yerinde olacaktır.   

            

           Tüberküloz savaşı ile ilgili mevzuata 
 kısa bir bakış :   
           Ülkemizde, Sağlıkla ilgili olarak bugüne 

kadar çıkarılan en eski ve en kapsamlı kanun 

olan 1593  Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanununda, Madde 113 ten itibaren, 121. 

Maddeye kadar olan konular , Tüberkülozla 

mücadeleye ayrılmış olup, ihbarı mecburi 

kılınan bu hastalıkla ilgili teşhis, tedavi, kontrol 

altına alma, yayılmasını önleme, tecrit etme vb. 

her türlü konuda, Sağlık  (ve Sosyal Yardım) 

Bakanlığına, sağlık kurumlarına, sağlık 

çalışanlarına  yükümlülükler getirmektedir. 

Yasanın kabul edildiği 1930 yılında 

ülkemizdeki tüberkülozlu sayısının çokluğu ve 

tedavi imkanlarının azlığı göz önüne 

alındığında, yasanın ilgili maddelerindeki 

zorlayıcı tedbirlerin önemi anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, bu yıllarda, ihtiyaçlar nedeni ile  

Veremle Savaş Dernekleri gibi gönüllü 

kuruluşlar da ortaya çıkmış ve bunların, Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığının gözetimi 

altında çalışmaları şartıyla, hizmet etmeleri 

teşvik edilmiştir. 

           1949 yılında kabul edilen 5368 Sayılı 

“Verem Savaşı Hakkında Kanun” ile, Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığınca  gerekli görülecek 

yerlerde verem savaşı teşkilatı kurulması, 

sanatoryum, hastane, verem savaş dispanseri 

gibi tesislerin yaptırılması, her türlü taşıt, 

techizat ve röntgen cihazları ile donatılmasına 

karar  verilmiştir. 

           224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin 

Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile, sağlık 

hizmetlerinin tüm ülke genelinde 

yaygınlaştırılması, bu çerçevede açılacak olan  

sağlık ocağı ve sağlık evlerinin en ücra 

noktalara kadar ulaştırılması hedef alınmış, 

tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra, belki 

ondan da önemli olan koruyucu sağlık 

hizmetlerinin yaygın biçimde halka götürülmesi 

amaçlanmıştır. 1961 yılında kabul edilen 

Kanun, aşamalı olarak 1978 yılına gelindiğinde 

tüm yurdumuzda uygulamaya alınmıştır.   
 
          Sağlık ocaklarının mevcut 
yapılanması ve tüberküloz ile savaştaki 
pratik önemi : 
          Bugün,  Ülkemizin  her  yöresine  

dağılmış  olan  5000’i  aşkın  sağlık  ocağı,  

tüberküloz  ile  
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mücadelede  verem  savaş  dispanserlerinin  

ve  verem hastanelerinin en iyi yardımcısı  

durumundadır.  

Buralarda görev yapan hekim, sağlık memuru, 

hemşire ve ebelerin, hem bölgelerinden sağlık 

ocaklarına gelen hastaları çoğu zaman bire bir 

tanımaları ve hem de bu personelin zaten 

gezici görevlerinin de oluşu, tüberküloz 

tedavisinin en önemli ve belki de en zor 

unsurlarından  olan “hasta takibi” ni daha kolay 

yapılabilir hale getirmektedir.  

            Acaba, tüberkülozla mücadelede sağlık 

ocaklarının ne gibi katkısı olabilir?  Buna cevap 

verebilmek için, Sağlık Bakanlığının 

20.11.2001 Tarih ve 8597 Sayılı “Sağlık 

Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge” 

ye göz atmak yerinde olur. Bu yönergenin 

“Verem Savaş Hizmetleri ” başlığı altındaki  67. 

Maddesinde; verem savaşı hizmetleri, 

hastaneler dahil bütün sağlık kuruluşlarının 

görevidir denildikten sonra, hangi esaslara 

göre yürütüldüğü anlatılmaktadır. 
           Buna göre; 

1) Verem kuşkusu olan hastalar verem 

savaş dispanserlerine gönderilir. 

Dispanserde, kesin tanı konulan 

hastalar tüberkülozlu hastalar listesine 

kaydedilir, tedavisi ve izlenmesi 

programlanır. Hastalar bağlı oldukları 

sağlık ocaklarına bildirilir. Sağlık ocağı 

personelince dispanser tarafından 

belirlenen programa uygun olarak 

izlenir ve dispanserdeki kontrollerine 

düzenli olarak gitmeleri sağlanır.   

2) Sağlık personeli, verem tanısı alan 

hastaların ilaçlarının temini ile dağıtımını 

yapar. İlaçlarını düzenli almalarını sağlar.   

3) Her sağlık ocağında en az bir sağlık 

personelinin BCG uygulaması konusunda 

eğitilmesi sağlanır.    

4) BCG aşı uygulaması,  “Aşılama 

Takvimi”ne uygun olarak yürütülür.  

5) Sağlık ocaklarında,  başta hekimler olmak 

üzere bütün personel halk eğitimine önem 

verir. Bu amaçla Yakın temaslı aranması 

ve PPD uygulaması amacıyla, sağlık 

müdürlüğü veya dispanser tarafından 

yapılan çalışmalara bütün sağlık ocağı 

personeli katılır. 

6) Sağlık ocağında yapılan klinik muayeneler 

sonunda verem şüphe edilen şahıslar ile 

tedavi ve kontrol altında bulunan veremli 

hastalar Form 019 ile verem savaşı 

dispanserlerine gönderilir. Verem savaşı 

dispanserleri bu muayene ve kontrol 

neticelerini Form 019 ile sağlık ocağına 

bildirmekle yükümlüdür. Sağlık ocağından 

verem şüphesi ile dispansere gönderilen 

şahıs, dispanserdeki muayene neticesinde 

normal olarak bulunsa bile muayene 

neticesi sağlık ocağına mutlaka 

bildirilmelidir.  

7) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş 39 

hastalığın bildirimi zorunludur. Bu 

hastalıklardan biri olan tüberküloz 

hastalığının bildirimi içinde aynı formlar 

kullanılır.  
Form 014 : Bu fiş yataklı tedavi 

kurumları, serbest hekimler, 

poliklinikler, dispanserler vb. tarafından  

vakaların tespit edildiği gün  

doldurularak ilgili sağlık ocağı adresine 

veya Sağlık Müdürlüğüne postalanır. 

Ayrıca sağlık ocakları da bir başka 

bölgeden gelen ve  bildirimi zorunlu  

bulaşıcı hastalığı olan vakalar tespit 

ederlerse Form 014 ü doldurularak ilgili 

sağlık ocağına postalarlar. Sağlık 

Ocağına gelen fişler Form 016 ya 

kaydedilir ve bir dosyada saklanır. 
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Ayrıca hastalık bilgileri hastanın kişisel 

sağlık fişine de aktarılır. Okul, fabrika 

ve köy gibi toplu mesken ve iş 

yerlerinde beliren bulaşıcı 

hastalıklardan en az üç vaka tespit 

edilirse aynı gün içinde en seri araçla 

Sağlık Müdürlüğüne  bildirilir. 

Form  016: Bu fiş Umumi 

Hıfzısıhha Kanununda belirtilen, tespit 

edilen ya da bildirilen bütün bildirimi 

zorunlu hastalıkların kaydı için 

kullanılır. Her hastalık ayrı bir fişe 

yazılır ve fişin başına o hastalığın adı 

yazılır. Sağlık Ocaklarında Form 014 

ile bildirilen Sağlık Müdürlüklerinden 

gelen bütün bildirimler ve sağlık 

ocağının kendi tespit ettiği tüm bildirimi 

zorunlu bulaşıcı hastalıklar günü 

gününe, bu fişe düzenli bir şekilde 

kaydedilmelidir. Kayıt yapıldıktan sonra 

hastalar takip edilerek sonuç kısmına 

ŞİFA veya ÖLÜM olarak tarihi ile 

birlikte kayıt yapılır. Formda hastalığın 

başladığı tarih ve bildirimin yapıldığı 

tarih olarak iki bölüm vardır. Bildirimin 

yapıldığı tarih, vaka form 014 veya 

telefonla bir başka sağlık birimi 

tarafından bildirildiği zaman doldurulur. 

Başladığı tarih bölümünden  form 014 

deki ilgili bölümden doldurulur. Eğer 

vaka bir zat ilgili sağlık ocağı 

tarafından saptanmışsa, hastalığın 

başladığı tarih sorgulanarak öğrenilir. 

Ancak hastalığın saptandığı tarih 

“teşhisin konulduğu tarih” hastalıkla 

mücadele de önemlidir. 

        Her ayın sonunda  o ayın form 017 

si ile bildirilir. 

 Form 017  :  Bu fiş doldurulurken Form 

016 lar esas alınmalıdır. Bu formda o ay 

içerisinde tespit edilen vaka ve bulaşıcı 

hastalık nedeni ile ölen vaka sayısı bildirilir.  

8) Dispanser her ay yeni tedaviye alınan, 

tedavide olan, tedaviden çıkan, ilaçsız 

kontrole ayrılan, korumaya alınan, 

korumadan çıkan ve veremli hastaların 

temaslılarından kontrolü gerekenleri sağlık 

ocağına bildirir.  

9) Verem savaşı dispanseri, verem teşhisi 

konulup tedaviye alınan hastaları sağlık 

ocağına bildirir. (Form 044 ile hastaların 

takibinin yapılması sağlanır.) Sağlık ocağı 

da bildirilen hastaların Ev Halkı Tespit 

Fişinde temaslıların isim ve yakınlık 

derecelerini yazarak dispansere bildirir. Bu 

temaslıların gerekli muayenelerini yaparak, 

sonucu dispansere bildirir, gerekli 

gördüklerini dispansere yollar. 

10) Gezici verem savaşı grupları sağlık ocağı 

bölgesine intikal ettikleri takdirde, ocak 

personeli gezici ekiplere her türlü işbirliği 

ve yardımı yapar. Gezici gruplar ve 

dispanserler BCG konusunda ocak 

personelini eğitmekle görevlidir. Bu gezici 

gruplar verem riski taşıyan grupların 

röntgenini çekerler ve köy halkının BCG 

aşılarının yapılmasına yardımcı olurlar.    

11) Sağlık ocağı veremli hastalardan tedavileri 

ve takipleri ile ilgili işlemlerde (örneğin 

streptomisin enjeksiyonlarında) ne suretle 

olursa olsun ücret alamaz.   

 

Aynı yönergenin, 4. Kısmının İkinci 

Bölümünde, Verem Savaş 

Dispanserlerinde Hizmetin  

Yürütülüşü başlığı altında 183. ve  187. 

Maddeleri arasında verem savaş 

dispanserlerinin çalışma esasları anlatılırken,  

birçok yerde sağlık ocaklarına atıfta 

bulunulmuş, geniş bir teşkilatlanma şemasına 
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sahip sağlık ocaklarından mümkün olduğunca 

yararlanılmaya çalışılmıştır.  

            Uzak mesafelerdeki hastalara az 

sayıdaki verem savaş dispanserlerinden her 

zaman ulaşılamaması, buna mukabil verem 

savaş dispanserleri ile eşgüdümlü çalışan  

sağlık ocaklarının hastaya daha yakın oluşu, 

daha çok sayıda sağlık personeline sahip 

oluşu ve tüberküloz hastasının psikolojik 

nedenlerle, verem savaş dispanserlerine 

kontrol için gelmek istememesi (ki bu hiç de 

küçümsenmeyecek bir olgudur.) gibi nedenler 

de tüberküloz takibinde sağlık ocaklarının 

önemini artırmaktadır. 

            Gönül ister ki, tüberküloz hastalığı için, 

aylar süren ısrarlı takip ve tedavilere gerek 

duyulmadan, kısa süreli, belki tek doz ilaçlık 

kesin ve basit tedavi usulleri bulunabilsin. Ama, 

şimdilik  bu olmadığına göre, tüberkülozlu 

hastaların ve temaslılarının en kolay takip 

edilebileceği sağlık ocaklarına, bu hastalıkla 

mücadelede bugüne kadar yaptıkları ve 

bundan sonraki çabaları için teşekkür etmek 

gerekir.   
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