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Günümüzde seyahat yaygınlığı 

• Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO) 

2012 verilerine göre;  

• Dünya’da 1 milyar insan uluslararası seyahat 

etmiştir 

• 2013’te %5 artmış, 1 milyarın üzerine çıktı 

• 2020’de 1.4 milyar, 2030’da 1.8 milyar 

olacağı sanılıyor 

 



Yıllara Göre Uluslar arası Seyahat Seyri 



En çok Seyahat Edilen Yerler-2013 



Bir Yıllık Dilimde Seyahat Sayısı Değişimi 



Seyahat- Hastalık İlişkisi 

• İlk kez 14.yy’da seyahatle- ilişkili 

hastalıklar için korunma önlemleri 

• Karantina: İtal. ‘’quaranta giorne, 40 

gün’’ bir korunma önlemi 

• Veba, sifilis, çiçek, kızamık için  
 



Seyahat Tıbbı Tarihinin 

Başlangıcı 

• 1890’da seyahatten dönenler malarya, 

filariazis vs için tropikal hastalıklar 

konusunda uzmanlarca tedavi 

• Sir Patrick Manson 1889 ’’ Manual of 

Tropical Disease’’ 

• 20 yy’da seyahatlerin kolaylaşması 

seyahat tıbbı’na ihtiyacı ortaya çıkardı 

 



1900 yılı Londra 



Seyahat Tıbbı 

• Seyahat tıbbı kompleks bir uzmanlık  

• -Seyahat öncesi eğitim yoluyla korunma 

• -Aşılama 

• -Kemoproflaksi 

• -Seyahat dönüşü hastaların bakımını 

içerir 

 



Seyahat Tıbbı 

            Steffen R, DuPont HL, J Travel Med 1994; 1: 1-3    



Coğrafi Özellikler 

• Çevresel faktörler-seyahat sağlığı ilişkisi 

• Sıcaklık, nem, yağmurlar seyahat 

sağlığını doğrudan etkiler 

• Sıcaklık ve nem enerji kaybına ve hızla 

bitkinliğe yol açar 

• Güneşe ve yüksek ortamlara ani giriş 

yanık, solunum ve KVS sorunlarına yol 

açabilir 

 

 



Coğrafi Özellikler 

• Bazı bölgeler çok soğuk ve kurudur, 

umulmayan semptomlarla karşılaşılabilir 

• Kalabalık şehirler ve hava kirliliği, bazı 

solunum yolu enfeksiyonlarının hızlı 

yayılması ile sonuçlanabilir 

• Kasırga, sel gibi afetler mortalite 

yanında, enfeksiyon yayılımına neden 

olabilir 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Kuzey Afrika:Mısır, Cezayir, 

Fas, Tunus, Libya 

• Artropod kaynaklı enf: 

Filariazis, leischmania, 

malarya, tifus, batı nil ateşi 

• Gıda kaynaklı: HAV, HEV, 

brusella, kist hidatik, tifo 

• Diğer: Polio, şistosomiazis, 

kuduz 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Sahra altı Afrika:  

• Artropod Kaynaklı: Sıtma,  

• Filarya, onchocerciasis,  

• Leşmanyazis, trypanosomias 

• Hemorajik ateşler,  

• Gıda: Tifo, HAV, HEV,Kolera 

• Ekinokok 

• Diğer: Kuduz, Ebola, Marburg 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Güney Afrika:  

• Artropod kaynaklı: 

Malarya, KKKA, tifus, Rift 

vadisi ateşi, 

trypanosomiasis 

• Gıda kaynaklı: HAV, tifo, 

amibiazis 

• Diğer: Polio, HBV 

 

 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Kuzey Amerika 

• Kayalı dağlar benekli ateş, tularemi, 

lyme hastalığı, salmonelloz, yılan 

sokması 

 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Orta Amerika: Leşmanya, filariazis, 

dengue ateşi, at ansefaliti, tifo, HAV, 

bruselloz, kuduz en yaygın olanları 

 

 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Karayibler, orta Amerika 

• Malarya, leşmanya, fasiola, dengue 

ateşi, tularemi , şigella, HAV, 

şistosomiazis 

 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Güney Amerika 

• Malarya, leşmanya,  

• Chagas hast,  

• Onchocerciosis, filariazis, 

• Oroya ateşi, kist hidatik, 

• Bruselloz, viral hepatitler 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Asya: 

• Filariazis, leşmanya,  

• hemorajik ateşler, fasiola 

• HAV, HEV, malarya, veba 

• Tifus, giardiyazis, kist 

• hidatik  

 



Bölgelere göre farklılıklar 

• Avrupa:Tifus,  

• leşmanya, batı nil 

• Fasiola, HAV, KKKA, 

• Bruselloz, amibiazis, 

• Polio, salmonelloz 

 

 

 



Seyahat Kaynaklı En sık 

Görülen Enfeksiyonlar 



Seyahat Tıbbı Bilgi Kaynakları-

Türkiye 

• Bazı üniversite hastanelerinde ‘’seyahat 

poliklinikleri’’  

• Bazı özel hastanelerde ‘’seyahat 

poliklinikleri’’  

• SB Hudut ve Sahiller Genel Md., web 

sitesi CDC ve WHO ‘ünü kaynak olarak 

almış 

• İnternet kaynakları günümüzde en 

önemlisi 

 



Seyahat Tıbbı Bilgi Kaynakları-

Türkiye 



Seyahat Tıbbı Bilgi Kaynakları-

Türkiye 

• SB HSGM sitesinde; 

• -Seyahatte uyulması gereken önlemler 

• -Aşılamalar, bulunması gereken ilaçlar 

• -Gidilecek ülkeye göre önlemler 

• -Turist ishali…. Konularında bilgiler 

• Gemilerde sağlık rehberi (2014) 

 



Seyahat Tıbbı Bilgi Kaynakları-

Türkiye 

• SB HSGM ‘ne bağlı 25 seyahat 

sağlık merkezi var 

• ‘’Uluslar arası aşı sertifikası’’ da 

veriliyor, İng, Fransızca ve Türkçe 

hazırlanıyor 

• Bu sertifikayı verme yetkisi 

Türkiye’de yalnız HSGM ‘e aittir 
 



DSÖ- Yeşil kitap (ITH) 



CDC 



CDC- Sarı Kitap 



Amerika- IDSA 



Asya-Pasifik  



Güney Afrika 



İngiltere-TRAVAX- (üyelik) 



İsviçre-TropiMEd 



Avustralya-üyelik 



Uluslar arası Kuruluş 



İngiltere-Özel-Seyahat Kliniği 

İletişim Ağı 



Amerika-üye Zorunluluğu 



Amerika-Sahra Tıbbı 



Amerika-Özel kuruluşlar 



İngiltere-Eğitim 



Amerika-Eğitim 



Sonuç 

• Seyahat tıbbı son 15 yılda ivme 

kazanmıştır 

• Artan seyahat oranları bu alanı daha da 

önemli kılacaktır 

• Bu konuda bilgiye ulaşmak kolay, ama 

ülkemiz için organize çalışmalar 

önümüzü açacaktır 

• Uzmanlık dalımız bu konuda öncü 

olmalıdır 



Dikkatiniz için teşekkür ederim 


