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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hasta Bakımı   

MODÜLÜN ADI  Hastalık Çeşitleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili genel kavramlar; çocukluk 

çağında ve her yaşta görülen enfeksiyon hastalıkları ve 

parazitlerin yol açtığı önemli enfeksiyon hastalıklarını 

diğerlerinden ayırt etme ve bakım yapabilme ile ilgili bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Hastalık çeşitlerine göre hasta bakımı yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili genel kavramlar; çocukluk 

çağında ve her yaşta görülen enfeksiyon hastalıkları  ve 

parazitlerin yol açtığı önemli enfeksiyon hastalıklarına özgü 

bakım yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ayırt 

edebileceksiniz. 

2. Çocukluk çağında ve her yaşta görülen enfeksiyon 

hastalıklarına özgü bakım yapabileceksiniz.    

3. Paraziter enfeksiyon hastalıklarına özgü bakım 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Maket, afiş, resim, CD, DVD, bilgisayar, 

tepegöz, projeksiyon cihazı, vb.  

Ortam: Teknik sınıf ve laboratuar ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Enfeksiyon hastalıkları, çok eskiden beri bilinen ve günümüzde de önemini koruyan 

bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardır. Tüm 

dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi, enfeksiyon hastalıkları nedeni ile hayatını 

kaybetmektedir.  

 

Enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı toplum düzenini ve sağlık hizmetlerinin 

sunumunu bozmakta, ölüm ve sakatlıklara neden olmakta, ekonomik kayıplara yol 

açmaktadır.  

 

Hasta bakım elemanları hasta bakımında yer alan temel ilkeleri bilmeli ve bu 

doğrultuda hastalara bakım verebilmeli hastaları yeni oluşabilecek hastalık sakatlık 

durumlarından koruyabilmelidir. 

 

Bu modül ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, size diğer dersleriniz ve meslek 

hayatınızda rehber olacaktır. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
–1 

Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Enfeksiyon hastalıklarının sebeplerinin  araştırınız. Sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Aşılamanın yararlarını araştırınız. Konu ile ilgili bir sunu hazırlayarak sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. HASTALIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 
 

Hastalıklar birçok şekilde sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma ICD-10’a (uluslar arası 

hastalık sınıflaması) göre yapılmıştır. Bu modülde toplumda en sık görülen önemli 

enfeksiyon hastalıklarına yer verilmiştir.  

 

 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması  

 Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar  

 Neoplazmlar  

 Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları ve Bağışıklık Sistemini İçeren 

Hastalıklar  

 Endokrin, Nutrisyonel ve Metabolik Hastalıklar  

 Akıl ve Davranış Bozuklukları  

 Sinir Sistemi Hastalıkları  

 Göz ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları  

 Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları  

 Dolaşım Sistemi Hastalıkları  

  Solunum Sistemi Hastalıkları  

  Sindirim Sistemi Hastalıkları  

  Cilt ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları  

  Kas-İskelet ve Bağ Dokusu Hastalıkları  

  Ürogenital Sistem Hastalıkları  

  Gebelik, Doğum ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları  

  Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar  

 Konjenital Malformasyon, Deformasyon ve Kromozom Anomalileri  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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  Semptomlar ve Anormal Klinik ve Laboratuar Bulguları  

 Yaralanma, Zehirlenme ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar  

 Hastalık ve Ölümün Dış Nedenleri  

 

Hastalık kavramı kişilere ve toplumlara göre farklılık gösterir. Toplum için önemli 

hastalık ise o toplumda sık görülen ve topluma en çok zarar veren hastalıktır. Kısaca 

toplumda en çok görülen, en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklara önemli hastalık 

denir. Verilen tanımdan da anlaşıldığı gibi önemli hastalık her toplum için değişmektedir. Bu 

amaçla toplumlarda görülen önemli hastalıklar belirlenerek buna göre sağlık hizmetleri 

sunulması büyük önem taşır.  

 

Toplumda sık görülen hastalıkla mücadele için kişilerin sağlık düzeylerinin 

yükseltilmesi gerekir. Hastalığın toplumdaki genel durumu hakkında bilgi, hastalığın hızının 

belirlenmesiyle tespit edilir. Hastalığın hızı, hasta sayısının hastalanabilecek toplum 

bireylerinin sayısına bölünmesiyle bulunur.  

 

Toplumlarda en çok görülen, en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklar: 

 

 En çok görülen hastalıklar: En çok görülen hastalık yaşlara göre farklılık 

gösterir. Ülkemizde çocukluk çağında en çok görülen hastalıklar; solunum 

yolları hastalıkları, ishal, idrar yolları enfeksiyonlarından kaynaklanan 

hastalıklar, kızamık, beslenme bozuklukları, orta kulak enfeksiyonları vb.dir. 

İleri yaşlarda en çok görülen hastalıklar ise kanserler, kalp hastalıkları, verem, 

hepatit vb.dir. 

 En çok öldüren hastalıklar: Toplumlara ve yaşlara göre farklılık gösterir. 

Ülkemizde bebeklik ve çocukluk döneminde en çok öldüren hastalıklara örnek 

olarak ishal, zatürree, yeni doğan dönemi hastalıkları ve beslenme bozuklukları 

verilebilir. Yine ülkemizde ileri yaşlarda en çok öldüren hastalıklara örnek 

olarak şeker hastalığı, kalp/damar hastalıkları, kanser, yüksek tansiyon 

gösterilebilir. 

 En çok sakat bırakan hastalık: Ülkemizde çocukluk döneminde en çok sakat 

bırakan hastalıklar, çocuk felci ve doğum sırasındaki güçlüklerden dolayı 

oluşur. Akraba evlilikleri nedeniyle de engelli çocuklar doğmaktadır. 

Yetişkinlerde engelli olma riski genellikle iş, trafik ve ev kazaları sonucu 

meydana gelir. 
 

1.1 Enfeksiyon Hastalıklarıyla İlgili Tanım ve Kavramlar 
 

Enfeksiyon hastalıklarını kavramak için hasta bakım elemanının enfeksiyon kavramı 

içinde yer alan bazı kavramları bilmesi gerekir. 

 

 Bağışıklama: Mikroorganizmalara karşı enfeksiyon oluşumunu önlemek için 

duyarlı konakçıyı duyarsız hâle getirme faaliyetine denir. 

 Endemi: Bir hastalığın bir toplumda belirli ya da alışılmış sıklıkta görülmesine 

denir. 
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 Epidemi (salgın): Bulaşıcı hastalığın bir bölgede kısa sürede beklenenden çok 

sayıda görülmesine denir.  

 Pandemi: Kıta ya da kıtaları etkileyen çok geniş salgınlara denir. 

 Sporadi: Bulaşıcı hastalığın bir bölgede ender vakalar hâlinde görülmesidir. 

 İzolasyon (tecrit): Kelime olarak ayırma, soyutlama, tecrit anlamına 

gelmektedir. Enfekte olan kişinin bulaştırma süresince diğer insanlardan 

ayrılmasına denir.  

 Karantina: Bulaşıcı bir hastalığa temas eden insanların ya da hayvanların 

hareket özgürlüklerinin o hastalığın bulaştırıcılığı süresince kısıtlanmasına 

denir.  

 Mortalite (ölüm oranı): Hastalıktan ölenlerin tüm hastalığa yakalanmış 

olanlara oranıdır.  

 Morbidite: Toplumda herhangi bir hastalığa sahip kişilerin sağlıklı kişilere 

oranı şeklinde tarif edilebilir.  

 Patojenite: Mikroorganizmaların hastalık yapma yeteneğidir. Hastalık yapma 

yeteneğine sahip olamayan mikroorganizmalara non-patojen veya saprofit denir. 

 Virülans: Patojen mikroorganizmaların hastalık yapma şiddetine virülans denir.  

 İnvazyon: Mikroorganizmanın yerleştiği yerden diğer dokulara ve kana 

yayılabilme yeteneğine invazyon denir.  

 İnfeksiyözite: Mikroorganizmaların girdikleri organizmanın yerel savunma 

güçlerini (antikor, fagositoz gibi) yenerek yerleşebilme yeteneklerine 

enfeksiyözite denir.  

 İntoksikasyon: Toksik maddenin meydana getirdiği patolojik duruma 

intoksikasyon (zehirlenme) denir. Toksin, bazı mikroorganizmaların salgılamış 

olduğu zehirli maddelerdir. Toksinlerin "endotoksin" ve "ekzotoksin" olmak 

üzere iki çeşidi vardır. 

 

1.1.1. Enfeksiyon  
 

Mikroorganizmanın herhangi bir yolla vücuda girip yerleşerek çoğalmasına 

enfeksiyon denir. 

 

Hastalık yapıcı özellikteki mikroorganizmaların, herhangi bir yolla insan vücuduna 

girerek (genel veya lokal yerleşip) çoğalması, mikroorganizmanın kendisi veya toksinleri ile 

vücut arasındaki çatışmadan kaynaklanan ve patolojik belirtilerle tanımlanan, insandan 

insana bulaşan hastalık grubuna da enfeksiyon hastalıkları denir.  

 

1.1.2. Enfeksiyon Zinciri 
 

Enfeksiyon etkenin insana ulaşıp hasta edebilmesi için bir dizi olayın meydana 

gelmesi gerekir. Bu olayların tümüne enfeksiyon zinciri (enfeksiyon halkası) denir. Bu zincir 

etken + bulaşma yolu (çevre) + konakçı halkalarından meydana gelir. 
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Enfeksiyon zinciri aşağıda belirtilen faktörlerden oluşur. Bu faktörlerden biri eksik 

olursa enfeksiyon meydana gelmez.  
 

 Enfeksiyon etkeni (âmil) 

 Enfeksiyon kaynağı  

 Kaynaktan çıkış yolu 

 Yeni konakçıya bulaşma yolu 

 Yeni konakçıya giriş kapısı 

 Enfeksiyona duyarlı organizma  

 

Şema 1.1: Enfeksiyon zinciri 

1.1.2.1. Enfeksiyon Etkenleri (Âmil) 
 

Enfeksiyon etkenleri bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler, artropodlar ve 

riketsiyalardır. 

 

Enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmalardır. 

Enfeksiyon etkeninin hastalık oluşturması mikroorganizmanın sayısı, mikroorganizmanın 

hastalık yapma yeteneği, bireyin (konağın) vücut direnci gibi faktörlere bağlıdır. Patojen 

mikroorganizmalar, biyolojik yapılarına uygun organlara en kısa yoldan gidip yerleşme 

eğilimindedir. Buna organotropizm (organa yönelme) denir. Örneğin, enfeksiyöz hepatitin 

etkeni bağırsaktan girerek vena porta yolu ile karaciğere gidip orada yerleşir. Kuduz virüsü, 

girdiği yerden beyne gidip beyinde yerleşerek hastalık yapar. 
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 Bakteriler: Tabiatta yaygın olarak bulunan bakteriler dış şartlara oldukça 

dayanıklıdır. Çoğu, tabiatta saprofit hâlde bulunur. Saprofit bakteriler, canlı 

vücuduna girip uygun ortam bulduklarında patojen hâle gelir. Bakteriler 

antibiyotiklerden etkilendikleri için antibiyotiklerin bulunmasıyla bakteri 

enfeksiyonları büyük ölçüde tedavi edilir hâle gelmiştir.  

    

Resim 1.1: Bakteri türleri 

Bakteriler; yuvarlak şekilli bakteriler (koklar), çomak şeklindeki bakteriler (basiller) 

ve sarmal şeklindeki bakteriler (vibriyonlar, spiroketler) olmak üzere üçe ayrılır. 

 

 Virüsler: Virüsler, nükleik asit yapılarına göre DNA (deoksiribonükleik asit) 

ve RNA (ribonükleik asit) virüsleri olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. 

 

Resim 1.2:Virüs türleri 

Virüsler en küçük mikroorganizmalardır. Elektron mikroskobu ile görülebilir. En 

önemli özellikleri, üreyip çoğalabilmeleri için mutlak canlı dokuya ihtiyaçlarının olmasıdır. 

Bu nedenle hücre içi paraziti olarak yaşar. Dış şartlara dayanıksız olup antibiyotiklerden 

etkilenmez. Vücuda genellikle mukoza yolu (solunum ve sindirim yolu) ile girer. Virüsler 

AIDS, hepatitler, kızamık, grip, uçuk ve kabakulak gibi çok sayıda hastalığa sebep olur. 
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Resim 1.3:Ağız kenarında herpes virüsü 
 

 Mantarlar: Tabiatta 100.000’den fazla mantar türü tespit edilmiştir. İnsanlarda 

100 kadar mantar türü hastalık yapmaktadır. Mantarları inceleyen bilim dalına 

mikoloji, mantarlarla oluşan hastalıklara da mikoz veya fungal enfeksiyonlar 

denir. Bulaşma genellikle doğrudan temas yolu ve ağız yolu ile olur. Kötü çevre 

koşulları ve kişisel hijyenin bozuk olduğu yerlerde mantarların bulaşmasının 

engellenmesi oldukça zordur. 

 

Resim 1.4: Mantar enfeksiyonu 

 Parazitler: Genel anlamda başka bir canlının üzerinde, onun kaynaklarını 

kullanarak zararına sebep olan canlılara parazit (asalak) denir. Tabiatta çok 

sayıda parazit türü vardır. Bunların bitkisel kökenli olanlarına fitoparazit, 

hayvansal kökenli olanlarına zooparazit denir. 

 

Bir mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesi ile hastalık belirtilerinin ortaya 

çıkması arasındaki süreye o hastalığın kuluçka (enkübasyon) süresi denir. Enkübasyon 

süresi hastalıktan hastalığa değişir. Bireyin vücut direnci, mikroorganizmanın virülansı ve 

sayısı, bulaşma yolu kuluçka süresini etkiler. 

 

Hastalıkların kuluçka sürelerinin bilinmesi; doğru teşhis koyma, enfeksiyon kaynağını 

bulma, bazı bulaşıcı hastalıklardan korunma, bulaşıcı hastalığı olan kişi ile temas eden 

kişinin ne zaman hasta olacağının bilinmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olur. 
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1.1.2.2. Enfeksiyon Kaynağı 
 

Enfeksiyon hastalığı etkenlerinin girip yerleştiği, çoğaldığı, canlı ve cansız varlıklara 

enfeksiyon kaynağı (rezervuar, konakçı) denir. Mikroorganizmaları kaynaktan alıp insana 

taşıyan varlıklara da arakonakçı denir. İnsan, hayvan ve cansız nesneler (su ve toprak) 

enfeksiyon kaynağı olabilir. 

 

 Enfeksiyon geçiren hasta insanlar enfeksiyon kaynağıdır. Başkasından 

almış olduğu etkeni, hiçbir hastalık belirtisi göstermeden veya hastalığı 

geçirdikten sonra vücudunda taşıyan ve başka insanlara bulaştıran 

insanlara portör denir. Portörler gizli kaynak olduğu için hastalıkların 

bulaştırılmasında daha tehlikelidir. 

 Bazı enfeksiyonların kaynağı hayvanlar olabilmektedir. Bu kaynaktan 

çıkan etkenler, hayvanlar arasında salgına yol açar. Uygun şartlarda 

insana bulaşarak insanda da hastalık oluşturur. Bu hastalıklara zoonoz 

denir. 

 Bazı hastalıkların kaynağı da bitkilerdir (arpa uyuzu denen dermatoz vb.). 

 Laboratuarlar enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Aşı hazırlanırken veya 

teşhis için  

 kültür yapılırken etrafa yayılan mikroorganizmalar da salgınlara sebep 

olmaktadır. 

 Bazı hastalıklarda kaynağı birden fazladır. Örneğin, mantarların ve  

 parazitlerin kaynağı hem insanlar hem de topraktır. 

 

1.1.2.3.Çıkış Kapısı 
 

Mikroorganizmaların enfeksiyon kaynağından ayrıldıkları yerlerdir. İnsanlarda 

solunum, boşaltım, sindirim sistemi ve deri bütünlüğünün bozulduğu yerlerdir. Enfeksiyon 

etkenleri balgam, tükürük, kan, idrar, dışkı, meni, vajen salgısı, gözyaşı aracılığı ile bu 

kapılardan çıkar. 

 

1.1.2.4.Bulaşma Yolları 
 

Enfeksiyon etkenlerinin çeşitli yollarla kaynaktan sağlam canlılara geçmesine 

bulaşma, bu geçmede takip ettiği yola da bulaşma yolu denir. Mikroorganizmaların sağlam 

insana bulaşabilmesi için kaynaktan dış ortama çıkması gerekir.  

 

Bulaşma, doğrudan bulaşma ve dolaylı bulaşma olmak üzere iki gruba ayrılır: 

 

 Doğrudan (direkt) bulaşma; kaynak ile mikroorganizmanın bulaştığı canlı 

arasında hiçbir aracı olmadan meydana gelen bulaşmaya doğrudan bulaşma 

denir. Örneğin, ısırma ile kuduz; cinsel temasla sifilis ve gonore; plasenta ile 

çiçek hastalığı doğrudan bulaşır. Bazı hastalıklar kan ve kan ürünleriyle bulaşır 

(serum hepatit, sifilis vb.). Damlacıklarla bulaşma ve hasta kişinin elleriyle 

(fekal-oral yol) bulaşma, yakın temas sonucu olur. Hasta ve portör insanlar 
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konuşurken, aksırırken ve öksürürken ağızdan çıkan flüge damlacıklarıyla 

mikroorganizmalar havaya karışır. Bu mikroorganizmalar, çevrede bulunan 

insanlara ağız, burun ve göz yolu ile (doğrudan) bulaşır.  

 

Şema 1.2: Doğrudan bulaşma 

 Dolaylı (endirekt) bulaşma; hastalık kaynağı ile hastalık bulaşan kişi arasında 

su, hava, toprak, gıda maddeleri, eşyalar gibi cansız araçlar; hayvanlar ve 

haşereler gibi canlı aracılar vardır. Sinek, bit, kene, fare gibi taşıyıcılara vektör 

denilmektedir. 

 

1.1.2.5. Giriş Kapısı ve Vücuda Yayılması  
 

Vücuda giren mikroorganizmalar veya toksinler girdikleri yerden vücuda yayılır. 

Enfeksiyon etkenleri insan vücuduna ağız, burun, boğaz, göz, bronş, bağırsak, vajen 

mukozaları ve deriden girer. Deri, birçok mikroorganizmanın girmesini engelleyici 

yapıdadır. Deri bütünlüğünün bozulması ile açılan giriş kapısı mikroorganizmaların vücuda 

girmesine neden olur. 

 

1.1.2.6. Mikroorganizmaların Vücuda Yayılması  
 

Mikroorganizmaların vücut içindeki yayılma yeteneğine invazyon denir. 

Mikroorganizmalar vücuda girdikleri yerde bir odak meydana getirir. Burada kendi cisimleri 

veya salgılarıyla dar bir alana yavaş yavaş yayılarak lokal enfeksiyona sebep olur. Bu 

yerleşmeye lokal yerleşme, yayılmaya ise lokal yayılma denir (erizipel, mantar hastalıkları 

vb.). 

 

Mikroorganizmaların bazıları, girdikleri yerde hiçbir değişiklik yapmadan uzak 

dokulara gidip orada yerleşerek çoğalır. Yeterli sayıda çoğaldıktan sonra yerleştiği organda 

veya başka organlarda hastalık meydana getirir. Bu enfeksiyonlara fokal enfeksiyon denir 

(endokardit, peritonit, osteomiyelit vb.). 

 

1.1.2.7. Enfeksiyona Duyarlı Organizma (Duyarlı Konakçı) 
 

Bir enfeksiyonun oluşması için patojen mikroorganizmanın canlı vücuduna girmesi 

yeterli değildir. Canlının patojen mikroorganizmaya karşı duyarlı olması gerekir. Bağışıklık 

sistemi dirençli olan bireylere mikroorganizmalar yerleşse bile hastalık oluşturamaz. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamlayarak enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları 

birbirinden ayırt ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 En sık görülen enfeksiyon  hastalıklarını 

sıralayınız. 

 En çok öldüren hastalıklardan örnekler 

yazınız. 

 Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığı 

kavramlarını ayırt ediniz. 
 Tanımları yazarak tekrar ediniz. 

 Enfeksiyon zincirini açıklayınız.  Enfeksiyon zincirini şematize ediniz. 

 Enfeksiyon etkenlerini ayırt ediniz. 
 Enfeksiyon etkenlerini yazarak 

sınıflandırınız. 

 Enfeksiyon ajanlarından bakterilerin 

özelliklerini açıklayınız. 

 Bakteri enfeksiyonlarına örnekler 

veriniz. 

 Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma 

yollarını ayırt ediniz. 

 Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma 

yollarını yazarak çalışınız. 

 Mikroorganizmaların vücuda yayılma 

yollarını açıklayınız. 

  Mikroorganizmaların vücuda 

yayılmasını yazarak tekrarlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir hastalığın bir toplumda belirli ya da alışılmış sıklıkta 

görülmesine verilen addır? 

A) Epidemi        B)  Endemi         C)  Pandemi        D)  Sporadi         E)  Mortalite 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirinde yer almaz? 

A) Enfeksiyon etkeni  

B) Enfeksiyon kaynağı  

C) Yeni konakçıya giriş kapısı ve bulaşma yolu 

D) Enfeksiyona duyarlı organizma  

E) Etkenin virülansı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenini vücudunda taşıdığı hâlde kendisinde hastalık 

belirtisi göstermeyen fakat başkalarına bulaştıran kişilere verilen addır? 

A) Vektör 

B) Zoonoz 

C) Portör 

D) Kontaminasyon 

E) Enfeksiyon ajanı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı bir hastalığa temas eden insanların ya da hayvanların 

hareket özgürlüklerinin o hastalığın bulaştırıcılığı süresince kısıtlanmasına verilen 

addır.  

A) Portör          B) Karantina          C) Vektör          D) Mortalite          E) Bulaşma 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesi ile hastalık 

belirtilerinin ortaya çıkması arasındaki süreye verilen addır? 

A) Doğal bağışıklık dönemi 

B) Doğal aktif bağışıklık dönemi 

C) Bulaştırma dönemi 

D) Etkenin virülansı 

E) Enfeksiyon kaynağı  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Çocukluk çağında ve her yaşta görülen enfeksiyon hastalıklarına özgü bakım 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çocukluk çağında görülen enfeksiyon hastalıklarını  farklı kaynaklardan 

araştırınız ve sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Çocukluk çağında görülen enfeksiyon hastalıklarına yapılan bakım 

uygulamalarını hastane ve ev ortamlarında izleyiniz gözlemlerinizi sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.   

 

2. ENFEKSİYON HASTALIKLARI  
 

Enfeksiyon hastalıkları ülkemizde sık görülmekte ve önemli hastalıklar sıralaması 

içinde yer almaktadır. Enfeksiyon hastalıklarına yakalanıp tedavi olmaktansa bu 

hastalıklardan korunmak ve hasta olmamak oldukça önemlidir. 

 

2.1. Çocukluk Çağında Görülen Enfeksiyon Hastalıkları 
 

2.1.1. Difteri (Kuşpalazı) 
 

Corynebacterium diphteriae (difteri basili)isimli mikroorganizmanın boğaz,burun,göz 

ve mukozada yerleşmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. 

 

Kuluçka dönemi 1-7 gündür. Bulaşma, difterili bir hastayla yakın temasta bulunma, 

difteri basillerinin bulaşmış olduğu eşyaların kullanılması, yiyecek ve içeceklerin 

alınmasıyla olur.   Bulaşmayı önlemek için difteri aşısı yaptırılmalıdır. Günümüzde 

aşılamayla bu hastalığın görülme oranı azalmıştır. 

 

Hastalık daha çok 2-8 yaşlardaki çocuklarda ve soğuk aylarda görülür. Hastalık kulak 

göz, ağız, boğaz, göbek deri cinsel organlarda görülür ve diğer organlara yayılabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%9Faz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Burun
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6z
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Resim 2.1:Difteri aşının uygulanması 

 Belirtiler 

 Boğaz ağrısı, 

 Yutma güçlüğü, 

 Burun akıntısı, 

 Ses kısıklığı, 

 Kuru öksürük, 

 Boyundaki lenflerde şişme, 

 Nefes darlığı, 

 

Resim2.2:Difteri de boyun lenflerinde şişme 

 

 Bazı vakalarda özellikle boğaz difterisinde yüksek ateş, 

 Halsizlik, 

 

Resim2.3:Difteri de deride oluşan yaralar 
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 Deride yaralar 

 Hastalık, kalp ve sinir sisteminde hasara yol açar, geçici felçlere sebep 

olabilir.   

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız, solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanması aşamasında 

hemşireye yardımcı olur. 

 Dr istemi doğrultusunda oluşan yaralara bakım yapar. 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdalar almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar, bulaşmayı 

önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Hastanın odasını temiz tutar ve havalanmasına dikkat eder. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar.  

 

2.1. 2. Boğmaca 
  

Çocukluk çağında özelliklede süt çağı döneminde görülen ağır seyreden bulaşıcı 

hastalıklardandır. Kuluçka dönemi, 7-14 gün sürer. Hastalık belirtiler ortaya çıktıktan 28 gün 

süreyle bulaşıcıdır. Doğrudan hasta kişiyle temas ve damlacıklar yoluyla bulaşır. İlkbahar,kış 

aylarında sık görülür. 

 

 Belirtiler 

Hastalık belirtileri  3  dönem halinde seyir gösterir. 

 Nezle dönemi: Soğuk algınlığı şeklinde başlar. Hafif nezle, ateş, 

öksürük,1-2 hafta süren iştahsızlık, göz yaşarması. 

 Öksürük dönemi: 3-6 hafta sürer. Üst üste boğulur gibi öksürük 

nöbetleri, derin soluk alma, öksürükten sonra kusma görülür. Bu 

öksürüklerde yüzde kızarma, morarma olur.Dil dışarı çıkar.Gözler dışarı 

fırlar gibidir ve yaşarır.Soluk alırken ıslık çalar gibi ses çıkar.Öksürük 

sonrası balgam vardır.Terleme, yorgunluk,halsizlik ortaya çıkar. 

 İyileşme dönemi: 2-3 hafta sürer. Bazen iyileşme aylar da sürebilir. 

Zamanla öksürük nöbetlerinin şiddeti ve sayısı azalır. Hasta rahatlar, 

iştahı düzelir. 

 

 Bakım Elemanının   yapması gerekenler 

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanması aşamasında 

hemşireye yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır. 

 Kusmalardan sonra hastaya ağız bakımı yapar. 
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 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle,  bol proteinli ve bol vitaminli besin 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar, bulaşmayı 

önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler. 

 Hastanın odasının temiz olmasına ve havalanmasına dikkat eder. 

 Hasta odasının nemlenmesini sağlar ya da dr tavsiyesine göre buhar verir. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar.  

 

2.1.3. Kızamık  
 

Bulaşıcı bir hastalık olan kızamığın etkeni kızamık virüsüdür. Kuluçka süresi yaklaşık 

olarak 7-14 gün olup genellikle ilkbahar ve sonbaharda, 6 aydan büyük çocuklarda sık 

görülen bir hastalıktır. Damlacık yoluyla bulaşır, korunmak için mutlaka çocuklar 

aşılanmalıdır. 

 

Resim2.4:Kızamıkta döküntüler 

 Belirtiler; 

  Ateş, 

  Nezle, 

  Öksürük, 
 

 Kızamığa özgü olan döküntüler koplik lekelerinin(yanakların iç bölgesinde görülen 

kırmızı zemin üzerinde tuz taneleri serpilmiş gibi görülen  döküntülerdir) görülmesidir. 

Döküntüler 3-4 gün sürer ve çıktıkları sırayla kaybolur. Daha sonra deride kepeklenme 

görülür. 
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 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  
 

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanması aşamasında 

hemşireye yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık alması sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle,  bol proteinli ve bol vitaminli besin 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlamak, bulaşmayı 

önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Hastanın odasının temizliğine ve havalanmasına dikkat eder. 

 Hastaya karbonatlı suyla ağız bakımı yapar. 

 Hastaya steril suyla göz bakımı yapar. 

 Zatürree, orta kulak iltihabı gibi kızamığın yan etkisi olarak ortaya 

çıkabilecek hastalıklara karşı hastayı korur.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar.  

 

2.1. 4. Kızamıkçık 
 

Kızamıkçık virüsünün neden olduğu hafif ateşli ve döküntülü seyreden bir hastalıktır. 

Gebelikte geçirilirse fetüste zekâ geriliği, mikrosefali, kalp-damar bozukluğu, işitme ve 

görme özrü, sarılık ve ölü doğum gibi ağır anomalilere yol açar. Kuluçka süresi 2-3 haftadır. 

Bulaşma hasta ile temasla olur. Genellikle 6 aydan büyük çocuklarda görülür. Korunma 

aşılanmayla sağlanabilmektedir. 

 

 Belirtiler; 

 Hafif ateş, 

 Nezle,  

 Halsizlik,  

 Döküntü, (döküntüler ağızda ve deride görülür, ağız içindeki döküntüler 

toplu iğne başı büyüklüğünde ve kırmızıdır. Vücudun diğer yerlerindeki 

döküntüler yüzde başlar boyna, kollara, gövde ve bacaklara yayılır bu 

döküntüler kızamık döküntülerinden daha soluk pembemsi renktedir. 

Döküntüler iki üç gün içinde iyileşir.) 

 Lenf bezlerinde şişlik görülür. 

Hastalık kendiliğinden birkaç gün içinde geçer 
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Resim 2.5:   Kızamıkçıkta döküntüler 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler . 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır.  

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanması aşamasında 

hemşireye yardımcı olur. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol proteinli ve bol vitaminli besin 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar, bulaşmayı 

önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hastanın odasının temizliğine ve havalanmasına dikkat eder.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar.  

 

2.1. 5. Kızıl 
 

3-12 yaş arası çocuklarda, ilkbahar ve kış aylarında sık görülür. Kuluçka süresi 2-4 

gündür. Bulaşma, hastaların burun, boğaz salgıları ve deri döküntüleri ile olur. Korunmada 

sağlam kişilerin hastayla temas etmemesi büyük önem taşır. 

 

 Belirtiler 

 Ani başlayan yüksek ateş, 

 Baş, boyun, karın ağrısı,  

 Boğaz yanması, 

 Kusma, 

 Bademcikler şişer ve kızarır. 
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Resim2.6:Kızılda bademciklerin görünümü 

 

Dil, çilek görünümünde paslıdır. Daha sonra kıpkırmızı ahududu görüntüsü alması 

kızılın tipik özelliğidir. 

 

Resim2.7:Kızılda dil  

 Döküntüler,( hastalığın başlangıç belirtilerinden 1-2 gün sonra yüzde 

başlar, vücuda yayılır. Önceleri sarımtırak kırmızı ve toplu iğne başı 

büyüklüğündeki döküntüler birbiriyle birleşir ve bütün vücut derisi güneş 

yanığı görüntüsü alır. 

 

Resim2.8:Kızılda gövde döküntüleri 
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Resim2.9:Kızılda yüzdeki döküntüler 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur 

 Ateş, nabız ve tansiyon (ANT) takibi yapar. 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır. 

 Hastanın beslenmesinin düzenli ve dengeli olmasını sağlar. 

 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hasta çocukla temastan kaçınılmalıdır.  

 Hastanın odasının temizliğine ve havalanmasına dikkat eder. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.1. 6.Kabakulak 
 

Kabakulak virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşma, damlacık 

yoluyla olur. Kuluçka dönemi 18-20 gündür. 5-15 yaş arası çocuklarda sık görülür. Kış 

aylarında sık rastlanır. Korunma aşılamayla sağlanır. 

 

 Belirtiler 

 Kulak ve çene altı tükürük bezlerinde şişme, ( boynun yan tarafında 

yumru oluşur bu kısım dokunmayla ağrılıdır.)  

 

Resim2.10:Kabakulak da boyun lenflerinde şişme. 
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 Yutkunma ağrılı olur,  

 Ateş ve ağız kuruluğu  

  Kırgınlık olur. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır. 

 Hastanın sosyal ilişkilerini düzenler, 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Hastanın beslenmesinin düzenli ve dengeli olmasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar,  

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol proteinli ve bol vitaminli besin 

almasını sağlar. 

 Hasta odasının temiziğine ve havalanmasına dikkat eder.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.1.7. Suçiçeği 
 

Virüslerin neden olduğu, döküntülü çok kolay bulaşabilen bir hastalıktır. Suçiçeğinin 

bulaşması sıvı toplayan lekelerin patlaması sırasındaki temas ve hastalık virüsünü taşıyan 

zerreciklerin solunmasıyla olur.  Hastalık özellikle kışın ve her yaşta görülen bir hastalıktır. 

Kuluçka süresi 2-3 haftadır. 

 

 Belirtiler;  

 Hafif ateş,  

 İştahsızlık, 

  Halsizlik, 

 Döküntüler, (önce göğüste başlar sonra tüm vücuda yayılır. Sulu 

kabarcıklar şeklindedir. Bu kabarcıklar, açık pembe renkte önce sulu 

sonra kabuklu olup son derece kaşıntılıdır. Döküntüler genelde iz 

bırakmaz. Ancak kabukları kaşıyarak kaldırılırsa iz kalabilir.) 
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Resim2.11: Suçiçeği döküntüleri 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahati sağlanır. 

 Hastanın ateş takibi yapılır. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle,  bol proteinli ve bol vitaminli besin alması 

sağlanır. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Döküntülerde enfeksiyon oluşmaması için kaşıntıyı önleyici tedbirler alır. 

Kaşıntıyı azaltmak için doktorun önerdiği losyonlarla cilt bakımı yapar. 

 Hastanın vücudunu sıkmayan bol giysiler giymesini sağlar.  

 Terleme kaşıntıyı artıracağından hastanın terlemesini engelleyecek 

önlemler alır. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar,  

 Bulaşmayı önlemek için kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hastanın odasının temizliğine ve havalanmasına dikkat eder. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.1. 8. Menenjit 
 

Virüs ve bakterilerin neden olduğu menenjit beyni saran zarların iltihaplanmasıyla 

oluşan, hemen tedavi edilmezse işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir 

bulaşıcı hastalıktır. Büyük çocuklarda başlangıçta hastanın durumu ağırdır. Bulaşma, 

solunum yoluyla veya ellerle olur. Özellikle çocuklarda önemli menenjit etkenleri olan 

H.influenza ve Pnömokok adlı bakterilerden aşıyla korunmak mümkündür. 
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Resim2.12:Menenjitin ağır tablosu. 

 Belirtiler; 

 Kusma,  

 Havale, 

 Halsizlik, 

 İştahsızlık, 

 Düzensiz solunum,  

 Bıngıldakta kabarma  

 Ateş,  

 Uyku hali, 

 Baş ağrısı, 

 Parlak ışığa bakamama, 

 Dalgınlık,  

 Ensede sertlik, 

 Vücutta mor lekeler. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol proteinli ve bol vitaminli besin 

almasını sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar,  

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder . 

 Hijyen kurallarına uyar,  

 Hastanın odasını havalandırır, 

 Hasta odası sessiz, loş ışıklı olmalı ve hasta kuvvetli ışığa maruz 

bırakılmamalıdır. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
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2.1.9. Polio (Çocuk Felci) 
 

Polio virüsünün neden olduğu oldukça yaygın salgınlara neden olan bulaşıcı bir 

hastalıktır. Yaz ve sonbahar aylarında daha çok görülür. Kuluçka dönemi 1-3 haftadır. 

Bulaşma, genellikle virüsün bulaştığı suların ve besinlerin ağız yoluyla alınması sonucu olur. 

Hastalıktan korunma aşılamayla sağlanmaktadır. 

 

Resim2.13:Polio aşı uygulaması. 

 Belirtiler 

 Ateş, 

 Baş ağrısı, 

 Boğaz ağrısı, 

 Huzursuzluk, 

 Kas spazmları, 

 Kusma,  

 Karın ağrısı, 

 Ense sertliği vardır. 

 

Başlangıçta daha çok üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer. Hastalık, hastaların bir 

kısmında hafif geçirilse de bir kısmında hastalığın düzelmeye başladığı dönemden sonra ağrı 

ve ense sertliği ile daha şiddetli olarak ortaya çıkar. Hastaların birçoğunda felç görülmezken 

bazı hastalarda birkaç gün süren yüksek ateşten sonra asimetrik olarak sağ kol etkilendiğinde 

sol bacak etkilenir ve felç görülür. Bazense hastalık çok şiddetli seyredebilir ve ölümle 

sonuçlanabilir. 

 

Resim 2.13:Polio sekelleri 
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 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık alması sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle,  bol proteinli ve bol vitaminli besin 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar,  

 Bulaşmayı önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

(Hastalığı geçiren çocuğun dışkısının kontrol altına alınmaması, tuvalet 

temizliğine dikkat edilmemesi hastalığın yayılmasında önemli kaynaktır) 

 Hasta sürekli yatacağından deri tahrişlerini önlemek için cilde bakım  ve 

masaj yapar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar 

 

2.2. Her Yaşta Görülebilen Enfeksiyon Hastalıkları 
 

Bu grupta birçok hastalık sıralanabilir; Hepatit, Pnömoni Grip, Nezle, İshal, Kırım 

Kongo Kanamalı Ateş, Aids, Verem, Kuş gribi, Ansefalit, Domuz gribi, Kuduz, Tetanoz, 

Tifo ve Paratifo, Kolera, Basilli dizanteri, Gonore, Sifiliz, Şarbon, Brusella, vb dir.  

 

 

2.2.1. Hepatitler 
 

Çeşitli virüslerin sebep olduğu karaciğer hücre nekrozu ile seyreden, bulaşıcı 

karaciğer enfeksiyonları viral hepatit olarak tanımlanmaktadır. En sık enfeksiyon etkenleri, 

hepatit virüsleridir. Bunlar; hepatit A virüsü, hepatit B virüsü, hepatit C virüsüdür.  

 

2.2.1.1. Hepatit A (Epidemik Hepatit, İnfeksiyoz Hepatit, Epidemik Sarılık) 
 

Hepatit A, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak 

görülmektedir. Hepatit A sıklıkla sonbahar ve erken kış aylarında görülür. Hepatit A’nın 

kaynağı, hasta ve portörlerin(taşıyıcı) dışkı ve idrarları ile ağız salgılarıdır. Bulaşma fekal – 

oral yolla olur. Kontamine besinler, su ve eşyalar ile bulaşma olmaktadır. En uygun korunma 

aşılamayla yapılmaktadır. 

 

 Belirtiler  

Hepatit A kronikleşmez. Hastalığın seyri yaşa bağlı olarak değişir. % 90 belirti 

vermeden sessiz seyreder. Hepatit A ve diğer viral hepatitlerde belirtiler üç dönemde 

incelenir. 
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 Sarılık öncesi dönem (preikterik dönem): Etken, sindirim sistemi ile 

alınır. İnce bağırsaklara yerleşip çoğalır. Belirtiler ortalama 3-10 gün 

sürer. 

o  Hâlsizlik, 

o  İştahsızlık,  

o  Bulantı, 

o  Kusma, 

o  Karnın sağ üst kadranında ağrı, 

o  Bazı vakalarda gribal infeksiyona benzer belirtiler ve ateş  

o  Koyu renkli idrar,  

o  Gaitanın rengi açılmaya başlar (cam macunu renginde gaita).  

 

 Sarılık dönemi (ikterik dönem): Sklerada sarılık görülür ve daha sonra 

tüm vücuda yayılır. Sarılığın ortaya çıkması ile çocuklarda bazı belirtiler 

(başağrısı, ateş, artralji gibi) kaybolur. Deride kaşıntı görülebilir. 

 

Resim 2.14: Hepatitlerde sklera ve deride görülen sarılık 

 İyileşme dönemi: Sarılığın kaybolmasından sonraki dönemdir. Bu 

dönemde hepatite ait diğer semptomlar ve özellikle sarılık kaybolur. 

Hasta birkaç hafta içinde kendini iyi hisseder. 
 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol karbonhidratlı olması sağlanır.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar,  

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta atıklarını güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırır. 

 Deri tahrişlerini önlemek için cilde bakım ve masaj yapar. 

 Hastaya yatak içi pasif ve aktif hareketler yaptırır. 

 İki saatte bir pozisyon değişikliği yapar. 

 Her boşaltım sonrası perinatal bölge bakımı yapar. 
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 Hastaya kişisel bakım yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
 

2.2.1.2. Hepatit B (Serum Hepatit) 
 

Ülkemizde 4 milyona yakın insan taşıyıcı durumunda ve bunların bir kısmı da 

hastadır. Her yıl HBV(hepatit B virüsü) enfeksiyonuna yakalanan insan sayısı 50 binin 

üzerindedir. Bu durum, HBV enfeksiyonunun ülkemiz için önemini açıkça göstermektedir. 

Korunma aşılama ile mümkündür. Bulaşma dört ana yolla olur. Bunlar; 
 

 Parenteral bulaşma: Çoğul transfüzyon yapılan hastalar ,hemodiyaliz 

hastaları, damar içi uyuşturucu bağımlıları, dövme yaptıranlar, sağlık personeli 

bulaşmaya daha çok maruz kalmaktadır. 

 Cinsel temasla bulaşma: Erkek eşcinseller, HBV taşıyıcılarının cinsel 

partnerleri, çok partnerli heteroseksüeller, hayat kadınları bu yolla bulaşma 

bakımından riskli gruplardır. 

 Perinatal bulaşma: HBV taşıyıcısı anneden bebeklere bulaşma % 90 doğum 

esnasında olmaktadır. Uterus içi bulaşma nadiren olmaktadır. 

 Horizontal bulaşma: Enfekte kişilerle cinsellik içermeyen yakın temasla olan 

bulaşmadır. Kalabalık topluluklar hâlinde kötü hijyen ve düşük sosyoekonomik 

durumda yaşayanlar, mental özürlüler, riskli gruplardır. 

 

Resim 2.15: Hepatit B’nin bulaşma yolları 
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 Belirtiler  

 

Hepatit B virüsü, organizmaya girip karaciğere yerleşir. Belirtiler hepatit A’da olduğu 

gibidir. Karaciğerde büyüme ve lob yapısında bozukluklar gelişir. Hastalık, kronikleşerek 

siroz ya da karaciğer kanserine neden olabilir. Belirgin olarak ya da farkına varılmadan 

geçirilen bir hepatit B enfeksiyonundan sonra hastalığa ait hiçbir belirti veya bulgu olmayıp 

kanlarında hepatit virüsü 6 aydan daha uzun süre saptanan kişilere hepatit B taşıyıcısı 

denilmektedir.  Hepatiti B, hepatit A’dan daha ciddi bir hastalıktır.  

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol karbonhidratlı ve lifli besinler almasını 

sağlar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta atıklarını güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırır.  

 Deri tahrişlerini önlemek için cilde bakım ve masaj yapar. 

 Hastaya yatak içi pasif ve aktif hareketler yaptırır. 

 İki saatte bir pozisyon değişikliği yaptırır. 

 Her boşaltım sonrası perinatal bölge bakımı yapar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.2.1.3. Hepatit C 
 

Dünyada yaygın olarak görülmektedir. Yaklaşık 170 milyon insan infektedir. 

Enfeksiyon görülme oranı yaşla beraber artar. Hepatit C tüm viral hepatit türleri içinde en 

tehlikelisidir; hayat boyu hastalığa ve karaciğerde kalıcı hasara sebep olur. 

 

Hepatit C hastalığının etkeni, hepatit C virüsüdür. Kuluçka süresi ortalama 7-8 

haftadır. Hepatit C’nin bulaşma yolları hepatit B’ye benzer. 

 

 Belirtiler 

HCV % 60-75 belirti vermez belirti görülen hastalarda;  

 Hâlsizlik, 

 Yorgunluk,  

 İştah kaybı, 

 Karın ağrısı,  

 Sarılık, 

 Eklem ağrısı vardır. 
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 Bakım Elemanının yapması gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol karbonhidratlı ve lifli besinler almasını 

sağlar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta atıklarını güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırır.  

 Deri tahrişlerini önlemek için cilde bakım ve masaj yapar. 

 Hastaya yatak içi pasif ve aktif hareketler yaptırır. 

 İki saatte bir pozisyon değişikliği yaptırır. 

 Her boşaltım sonrası perinatal bölge bakımı yapar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.2.2. Domuz Gribi 
 

Domuz gribi, influenza A virüsünün (A/ H1N1) neden olduğu ve daha önce insanlarda 

görülmezken virüsün geçirdiği değişimle artık insanlarda da görülebilen grip türüdür. 

İnsandan insana bulaşabilmektedir. Kuluçka süresi 2-7 gün arasındadır. Kişiden kişiye 

genellikle öksürme, aksırma esnasında ortama yayılan ve virüs içeren damlacıklarla bulaşır. 

Bu damlacıklar, doğrudan (direkt) solunum yolu ile alınabileceği gibi ortamdaki kapı kolu, 

masa, sandalye gibi cansız yüzeylerden eller vasıtasıyla da alınabilir. Tokalaşma ile de 

bulaşma olmaktadır. Kişi, hastalık başlangıcından 1 gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar 

bulaştırıcıdır. 

 

 Belirtiler 

 Yüksek ateş, 

 Adale ağrısı, 

 Öksürük, boğaz ağrısı, 

 Baş ağrısı, 

 Üşüme hissi  

 Burun akıntısı, 

 Yorgunluk, 

 İshal ve kusma vardır. 
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Resim2.16:Domuz gribi belirtileri 

 

Şema 2.1: Domuz gribinin yayılması 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol proteinli ve bol vitaminli besinler 

almasını sağlar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 
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 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta atıklarını güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırır.  

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

Resim 2.17:Domuz gribinden korunma yolları 

2.2.3. Kuş Gribi (Avian İnfluenza) 
 

Tavuk vebası olarak da bilinen hastalık, kuş gribi virüsünün sebep olduğu kanatlı 

hayvanların bulaşıcı ve öldürücü seyreden bir hastalığıdır.  

 

Resim 2.18:Kuş gribinde imha çalışmaları 
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Etkenin normalde insanlar için hastalık yapıcı özelliği yoktur. Ancak hayvanlarla 

yoğun temas durumunda insana bulaşma olabilmektedir. Bugün için hastalığın insandan 

insana bulaşması söz konusu değildir. Ancak grip etkeninin mutasyona uğrayıp insandan 

insana bulaşma özelliği kazanması mümkün olabilir.  

 

Kuluçka süresi 2-4 gündür. Hastalık insanlara hasta veya hastalıktan ölmüş hayvanlara 

temasla, enfekte hayvanlara ait çıktıların temasıyla, hastalık etkeninin yayıldığı havanın 

solunmasıyla bulaşır. Bugüne kadar kanatlı etiyle veya yumurtalarıyla bulaşma olduğu 

bildirilmemekle birlikte bu ürünlerin iyice pişirilmeden yenmelerinin riskli olabileceği 

unutulmamalıdır. Kanatlı hayvan etlerinin, iç ısıları 70°C olacak veya ette pembe/kırmızı 

görüntü kalmayacak şekilde pişirilerek tüketilmesi hâlinde insanlarda hastalık oluşması 

mümkün değildir. 

 

Resim 2.19: Kuş gribinde kanatlı imha çalışmaları 

 Belirtiler  

  Ateş (38,5°C üzeri),  

  Boğaz ağrısı, 

  Kas ve eklem ağrıları, 

  Kuru öksürük, 

  Solunum güçlüğü,  

  Kusma, 

  Karın ağrısı, 

  İshal vardır. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 
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 Beslenme uzmanın önerisiyle, bol proteinli ve bol vitaminli besinler 

almasını sağlar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta atıklarını güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırır.  

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

Resim2.20:Kuş gribinde korunma 

2.2.4. Kuduz (Rabies) 
 

Kuduz, insan ve tüm sıcakkanlı hayvanlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek ölüme 

neden olan, önlenebilir viral bir hastalıktır. Kuduz hastalığı % 100 öldürücüdür. 

 

Kuduzun etkeni, (rabies virüsü)’dür. Sinir hücresini seven nörotopik bir virüstür. 

Kuluçka süresi, 15 gün 5 ay arasında olup ortalama 40 gündür. Kuluçka süresi ısıran 

hayvanın durumu, ısırığın derecesi, ısırık yerinin beyne uzaklığı, ısırılan kişinin aşılı veya 

aşısız oluşu ve vücut direncine göre de değişiklikler gösterir.  

Hastalığın ilk kaynağı kurt, tilki, yarasa ve çakal gibi yabani hayvanlar; ikinci kaynağı 

ise köpek, kedi, koyun ve sığır gibi evcil hayvanlardır. İnsandan insana bulaşma 

görülmemiştir.  

 

Resim 2.21: Kuduzda bulaşma 
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 Belirtiler 

 

İnsanlarda kuduzun ilk belirtileri; ateş, baş ağrısı ve genel bir hâlsizlik hâli gibi grip 

benzeri spesifik olmayan bulgulardır. Hastalığın ilerlemesiyle ısırık yerinde karıncalanma, 

kaşıntı, ağrı ve soğukluk olur. Zihinsel bulanıklık, uykusuzluk, sayıklama, endişe, anormal 

davranışlar, hayal görme (halüsinasyonlar), eşyaları değişik şekillerde görme (illizyon), 

telaşa kapılma (eksitasyon) görülür. Solunum ve nabız hızlıdır. Hastada delirme ve çırpınma 

hâli vardır. Bağırıp çağırma, saldırganlık olabilir. Solunum güçlüğü, morarma, mide ve 

bağırsak kanamaları olabilir. Hastada ısırma isteği ve yutkunma güçlüğü vardır. Aşırı 

tükürük oluşumu (hipersalivasyon) vardır. Özellikle sudan korkma (hidrofobi) görülür. Hasta 

sulu gıdaları yutarken veya suyu gördüğü zaman bütün yutma kasları kasılır. Ayrıca ışıktan 

korkma (fotofobi), hava akımından korkma (aerofobi), gürültüden korkma (ankofobi) 

belirtileri görülür. 

 

Hastalığın ilerlemesiyle paraliziler görülür. Bu dönemde koma, kalp ve solunum 

durması sonucu hasta ölür. Klinik belirtiler görüldükten sonra hastalık daima ölümle 

sonuçlanır. 

Korunma açısından kuduza yakalanmış hayvanlarda görülen belirtilerin bilinmesinde 

fayda vardır. Kuduza yakalanmış evcil bir hayvanda bazı huy değişiklikleri görülür. Daha 

önce normal davranış gösteren hayvanlar, sinirli ve saldırgan olur. Dikkatlerini çeken her 

şeye karşı ısırma ve saldırma eğilimi vardır. Yutkunma reflekslerini yitirdiklerinden, sudan 

korkarlar ve ağızlarından aşırı miktarda salya akıtırlar. Vahşi hayvanlar, insanlara olan 

korkusunu yitirir ve evcil hayvan gibi insanlara yaklaşabilir. Genelde gece ortaya çıkan vahşi 

hayvanlar, gündüz de ortalıkta görülebilir ve dikkatini çeken her cisme saldırır. Hastalığın 

ileri safhalarında felç gelişir ve hayvanlar komaya girerek ölür.  

 

Resim 2.22:Kuduzda çırpınmalar 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın karantinaya alınmasını sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık alınmasını sağlar. 



 

 34 

 Beslenme uzmanın önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besinler 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hastanın ışıksız loş ortamda olmasını sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 Yara bölgesi sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır. Bol miktarda antiseptik 

solüsyonla yara temizlenerek etkenin sinirlere tutunması engellenir. 

Yaranın tahrişinden ve kanatılmasından kaçınılmalıdır.  
 

2.2.5. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 
 

İlk olarak hastalığın ismini aldığı Kırım ve Kongo'da görülen, ölümcül seyredebilen 

bir hastalıktır. Ülkemizin coğrafi yapısı ve iklimi, kenelerin yaşamaları için uygun bir yapıya 

sahiptir. Bu sebeple hastalık özellikle hayvancılığın yapıldığı, nemli çalı ve çırpılı alanlar ile 

gür otlakların bulunduğu yerler başta olmak üzere ülkemizin her yerinde görülebilir. 

Ülkemizde kenelerin aktif olduğu dönemler mayıs ve ekim aylarıdır.  

 

Resim2.23:KKKA hastalığında bulaşma zinciri. 

Hastalık kene ısırmasının yanı sıra vücudunda virüs bulunan hayvanların kan, vücut 

sıvıları veya diğer dokularına temas etmekle bulaşır. Vücudunda virüs bulunan insanların 

kan veya vücut sıvılarına temas sonucu da bulaşmaktadır. 

 

Kene tarafından ısırılma durumunda kuluçka süresi genellikle 1-3 gündür; bu süre en 

fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvıları veya diğer dokulara doğrudan temas 

sonucu bulaşmalarda bu süre 5-6 gün, en fazla ise 13 gün olabilmektedir. 
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Resim 2.24: Kene ısırması 

  Belirtiler 

Hastalık, hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. 

  Ateş,  

  Ani başlayan baş ağrısı, 

  Kas ağrısı, 

  Kırıklık, 

  Hâlsizlik  

  İştahsızlık 

  Bulantı, 

  Kusma, 

  Karın ağrısı, 

  İshal,  

 Yüz ve göğüste kırmızı döküntüler,  

 Gözlerde kızarıklık, 

 Gövde, kol ve bacaklarda morluklar görülebilir,  

 Burun ve dişeti kanamaları, 

 Dışkıda ve idrarda kan görülür. 

 

Ciddi ve ağır seyreden vakalarda hastalığın ilerleyen dönemlerinde şok, santral sinir 

sistemi fonksiyon bozukluğu, koma, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, solunum 

yetmezliği görülür. İyileşme genellikle 10. günden sonra başlar, bazı vakalarda dört haftaya 

kadar uzayabilmektedir. Ölüm, genellikle hastalığı ağır seyreden hastalarda hastalığın 2. 

haftasında gerçekleşmektedir. 
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Resim 2.25: KKKA hastalığında ciltte kanamalar 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besin almasını 

sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta atıklarını güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırır. 

 Deri tahrişlerini önlemek için cilde bakım ve masaj yapar. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar.     
 

2.2.6. Tetanos 
 

Tetanos yaş, cins ve ırk ayırımı gözetmeden tüm dünyada görülen, kasılmalarla 

seyreden akut, toksik bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın etkeni clostridium 

tetani adı verilen bir basildir. Oksijensiz ortamda yaşayabilen, ısıya dayanıklı bir bakteridir. 

Ayrıca dış ortam şartlarında oluşturduğu sporlar ile de son derece dayanıklıdır.  

 

Tetanosun kuluçka dönemi 3-21 gün arasında değişir, Tetanos basilinin bulaşma yolu, 

deri ve mukozadır. Toz, toprak, hayvan dışkısı ile kirlenen bütün batıcı, kesici ve cerrahi 

aletlerden, enjektörlerden, cam kesiklerinden, paslı çividen, tenekeden, hatta gül dikeni 

yarasından etken vücuda girer. Tarımla uğraşan çiftçilerde ve inşaat işçilerinde hastalık daha 

sık görülür. İnsandan insana bulaşma görülmez. Yaralanma vakalarında aşı yapılır (Aşının 

koruyuculuğu 5 yıldır.).Hasta olanlar bağışıklık kazanmaz. Tetanos, yüksek ölüm oranına 

sahip bir hastalıktır. Vakaların yaklaşık % 30’u hayatını kaybeder. 
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Yeni doğan bebeklerde sıklıkla doğum sırasında göbek kordonunun temiz olmayan 

koşullarda kesilmesi ve pansuman yapılması nedeniyle hastalık görülür.  

 

 Belirtiler  

 Kırgınlık,  

 Hâlsizlik,  

 İştahsızlık, 

 Huzursuzluk, 

 Sinirlilik, 

 Baş ağrısı, 

 Alaycı yüz ifadesi (risus sardonikus=acı gülüş, alaycı gülüş)  

 Yara yerinde ağrı vardır. 

 

Kasılmalar, yüz kaslarından başlar. Çene kasları kasıldığından hasta ağzını açamaz, 

çiğnemede zorlanır (trismus). Bu tipik ilk belirtidir. Baş arkaya doğru, sırt öne, karın içe 

çekilmiştir. Kol ve bacaklar da sertlik olur ve yay görünümü alır. Bu belirtiye opustatanos 

(opüs tetanüs, tüfek tetiği pozisyonu) denir. Gürültü ve ışık, kasılma nöbetlerini artırır. Yeni 

doğan tetanosunda, bebek meme alamaz ve almak isteyince kasılır, yutma güçlüğü vardır. 

Her türlü uyaranlara karşı kasılmalar görülür.  

 

Resim2.26: Tetanosta görülen belirtiler 
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 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Hasta odasının loş olmasını sağlar. 

 Yara bakımı ve kirli yaraların cerrahi tedavisinin yapılmasına yardımcı 

olur.  

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar, 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  
 

2.2.7. Tifo (Karahumma) 
 

Tifo, her yaşta görülebilen enfeksiyoz bağırsak hastalığıdır. Tifonun etkeni, 

enterobakterilerden salmonella typhi (tifi)’dir. Tifonun kuluçka süresi 1-3 haftadır. 

Gıdalarla alınırsa 48 saate inebilir.  

 

Hastalığın kaynağı sulardır. Bulaşmada dışkı, idrar ve bunlarla bulaşmış su, süt vb. 

gıdalar önemli rol oynar. Dışkı ve idrarla dışarı atılan basiller, ağız yoluyla bulaşır. Esas 

bulaşma yolu su ve süt olmakla birlikte kabuklu deniz hayvanları, salata, yumurta, 

dondurma, krema ve meşrubat gibi birçok gıda ile de bulaşır. 

 

Resim2.27:Tifoda bulaşma yolu 

 Belirtiler 

 Kırgınlık, 

 İştahsızlık, 

 Baş-adale ve karın ağrıları, 
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 Ateş, 

 Karın gergin,  

 Dil titrek ve paslı, 

 Ağız kuruluğu. 

 Bazen bezelye ezmesi şeklinde dışkı, bazen de kabızlık vardır. 

   

Resim2.28:Tifoda ateş ve karın ağrısı belirtileri 

 

Resim2.29:Tifoda ağız kuruluğu 

Toksinlerin kana karışmasıyla septisemi gelişebilir. Septisemi sırasında şiddetli baş 

ağrısı, huzursuzluk, dalgınlık, sorulara zor cevap verebilme, anlamsız ve sabit bakış, 

parmaklarla ritmik hareketler (çarşaf toplar gibi), sayıklama, havada sinek yakalama hareketi 

sık görülen belirtilerdir. Tifonun klinik belirtileri, çocuklarda büyük farklılıklar gösterir ve 

ölüm oranı yüksektir. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besin almasını 

sağlar. 
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 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hastanın kullandığı tuvaleti hasta girmeden ve girdikten sonra kireç 

kaymağı ile dezenfekte eder. 

 Sağlam kişilerin korunması için aşı uygulamasına teşvik eder. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.2.8. Paratifo 
 

Etken, tifoda belirtildiği gibi salmonella gurubundan salmonella paratifi A, bazen de 

salmonella paratifi B’dir. Bu etken, aynı zamanda gıda zehirlenmelerine de sebep 

olmaktadır. Kuluçka süresi 1-15 gün, gıda zehirlenmelerinde 2 saat kadardır. 

 

Paratifo, tifo ile aynı özellikleri göstermektedir. Paratifo ateş ve titreme ile başlar. Baş 

ağrıları uzun sürer, kas ve sırt ağrıları olabilir. Karın ağrısı ve kusma, tifodan daha 

şiddetlidir. Kuluçka süresi, ateşli dönemi, belirtiler tifodan daha kısa ve hafiftir. Hastalık şifa 

ile sonuçlanır.  

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besin almasını 

sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hastanın kullandığı tuvaleti hasta girmeden ve girdikten sonra kireç 

kaymağı ile dezenfekte eder. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.2.9. Kolera  
 

Kolera, akut bir bağırsak enfeksiyonudur. Bütün dünyada yaygın olarak 

görülmektedir. Yaz aylarında daha yaygındır. Etken kolera vibrionudur. Kolera etkeni, hasta 

ve portörlerin kusmuk ve dışkılarıyla yayılır. Hastaların dışkısı ile kontamine (kirlenen) olan 

su ve besin maddeleriyle bulaşma oluşur. 

 

Kuluçka süresi 1-5 gündür. Kuluçka süresi 5 saate kadar inebilir. Hastalık su ile kolay 

bulaştığından kısa sürede epidemi ve pandemilere sebep olabilir. Aşısı vardır ancak 

koruyuculuk derecesi düşüktür. 
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Resim2.30:Kolera salgını 

 

Resim2.31:Kolerada ağız ve gözdeki belirtiler. 

 Belirtiler 

 Pirinç suyu görünümünde ishal (Günlük dışkı sayısı 15-30 kadardır.).  

 Bulantısız kusma  

 Cilt kuru ve buruşuk, 

 Düşük tansiyon, 

 Hâlsizlik,  

 Ses kısıklığı,  

 Hızlı su ve elektrolit kaybına bağlı kilo kaybı,   

 İdrar azalması, şok ve böbrek yetmezliği  

 Kas krampları 

 9. ve 12. günlerde ürtiker ve makül tarzda döküntüler, 

 Siyanoz, 

 Reflesklerde yavaşlama, 

 Şuur bozukluğu, 

 Ateş yoktur. Bazen birkaç saat içinde şok ve ölüm görülebilir. 
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Resim2.32:Kolera salgınında besleme 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besin almasını 

sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar, 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hastanın kullandığı tuvaleti hasta girmeden ve girdikten sonra kireç 

kaymağı ile dezenfekte eder. 

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 Hastanın çiğ yediği yiyecekleri permanganatlı suyla yıkar. 
 

 2.2.10. Basilli Dizanteri (Şigellozis) 
 

Yaz mevsiminde tüm yaş, cins ve ırklarda görülen bağırsak enfeksiyonudur. Etken, 

enterobakteri grubundan shigella (şigella)’dır. Kuluçka süresi 1-9 gün, Bu süre 7 saate kadar 

da inebilir.  

 

Hastalık kaynağı insandır. Hasta ve portörlerin dışkısı ile dışarı atılan basiller, bu dışkı 

ile kirlenmiş eller, su, tuvalet muslukları, kapı tokmakları ve gıdalarla bulaşır. Ayrıca 

karasinekler, hamam böcekleri, karides, balık, salata, makarna ile bulaşabileceği gibi doğum 

anında anneden bebeğe de bulaşabilir. 

 

 Belirtiler 

 Titreme,  

 Ateş, 
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 Yorgunluk, 

 Bitkinlik, 

 Kusma, 

 Baş ağrısı, 

 Karın ağrısı, 

 İshal vardır. İshal sulu, mukuslu, cerahatli ve kanlıdır. Dehidratasyon ve 

kramplar oluşur. Yüksek ateşle seyreden ishallerde basilli dizanteri 

düşünülebilir. Tenezm (ağrılı ıkınma) de önemli klinik belirtileri 

arasındadır.  

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besinler 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hastanın kullandığı tuvaleti hasta girmeden ve girdikten sonra kireç 

kaymağı ile dezenfekte eder. 

 Hastanın çiğ yediği yiyecekleri permanganatlı suyla yıkar.  

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

2.2.11. Gonore (Bel Soğukluğu) 
 

Çok eski zamanlardan beri bilinen ve dünyada yaygın olarak görülen, zührevi (cinsel 

yolla bulaşan) hastalıktır. 

 

Etken, neisseria gonorrhoeae (nayserya gonore)’dir Kuluçka süresi, 1-14 gündür, 

kaynak insandır. Etken vajen, üretra ve göz mukoza ifrazatında bulunur. 

Bulaşma genellikle cinsel temasla (doğrudan) olur. Doğum sırasında doğum yolundan 

bebeğin gözüne bulaşabilir. Erişkinlerde kontamine olmuş ellerle göze bulaşır. Ayrıca 

kontamine olmuş eşyalarla dolaylı (indirekt) olarak da bulaşma olur. Bulaştırıcılık, hastalık 

süresince ve portörlük(taşıyıcı) devam ettiği sürece devam eder. Portörlük kadınlarda yıllarca 

sürebilir. 
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Resim 2.33: Yeni doğanda gonore etkeninin yol açtığı konjonktivit 

 

 Belirtiler 

Etken, genital organlara yerleştiğinden kadın ve erkeklerde farklı belirtiler görülür. 

 Kadında gonore; 

 Vaginal akıntı, önce sarı-yeşil pürülan sonra koyu krem renklidir. 

 Menstürasyon bozuklukları, 

 Ateş, 

 Peritonit, 

 Disüri, 

 Hepatit en sık görülen belirtilerdir. Gonore, kadınların % 50’sinde belirti 

vermez. 

 Erkeklerde gonore; 

 Sarı-yeşil pürülan akıntı, 

 İdrar yaparken geçici ağrı, 

 Yanma, 

 İdrar yapmada zorluk, 

 Prostat ağrısı, 

 Ateş, 

 Hematüri(kanlı idrar) görülen başlıca belirtilerdendir. 

 

Resim 2.34:Gonorede sırt döküntüleri 
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Kadın ve erkekte bakteriyemi, ateş, papül, bül ve peteşi şeklinde deri döküntüleri 

görülür.  

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  
 

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder.  

 Hastanın kişisel ve genital hijyenini sağlar. 
 Çocuklara göz bakımı yapar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
 

2.2.12. Sifiliz (Frengi) 
 

Yaş, ırk ve cins ayrımı gözetmeden tüm dünyada yaygındır ancak 15-35 yaş 

erkeklerde ve siyah ırkta daha fazla görülür. Sifiliz ekonomik, sosyal ve kültürel değerle 

ilgilidir. Genelde cinsel temasla bulaştığından fuhuşun yaygın olduğu toplumlarda, liman 

kentlerinde daha çok görülür. Sifilizin etkeni, treponema pallidum adı verilen spirokettir. 

 

Hastalığın kuluçka süresi, 10-90 gün arasında değişir. Ortalama 21 gündür. Enfekte 

deri ve mukoza ifrazatı, frengi lezyon akıntıları hastalık kaynağıdır. Spiroketler vücuda 

mukoza ve hasarlı deriden girer. Sonradan oluşan (akkiz) frengide bulaşma cinsel temasla 

olur. Öpüşme ve taze kontamine olmuş eşyalarla nadir olarak bulaşır. Sifiliz, fetüse anneden 

bebeğe plasenta yoluyla geçer (konjenital). Sifilizin aşısı ve serumu yoktur.  

 

Resim 2.35: Ağız ve çenede sifiliz belirtileri. 
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 Belirtiler 

 

Spiroketler, epidermis ve damarlar etrafında görülür. Girdiği yerde sert şankr yapar. 

İleriki dönemlerde paralizeye neden olur. Frengi damar hastalığı olmasına rağmen deride 

görülen belirtiler klinik bulgudur.  Etken vücuda girdikten 10-90 gün sonra temas eden yerde 

şankr meydana gelir. Şankr genellikle tektir ve % 90 genital bölgede, nadiren de dudak, 

meme, göz kapakları ve ağızda görülür. Sifiliz şankrı sert, ağrısız ve akıntısızdır. Şankr 

genellikle 3-6 hafta arasında kaybolur.  

 

Resim 2.36:Primer sifilizde görülen şankrlar 

Sifiliz geçirildikten yıllar sonrada tekrar ortaya ve farklı döküntülerle çıkabilir ve 

mikrobun yerleştiği organda farklı belirtiler verebilir. 

 

Resim 2.37: Sekonder sifilizde saç dökülmesi ve deri döküntüleri 
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 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Cinsel yoldan bulaşmayı önlemek için bilgilendirme yapar. 

 Çocuklara göz bakımı yapar. 

 Oluşan yara ve döküntülerin bakımını dr tavsiyesine göre yapar.  
 

2.2.13. AIDS (Acquıred Immune Defeıcıency Syndrome) 
 

AİDS, “kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromu” anlamına gelen hastalığın baş 

harfleridir. AIDS, vücudun bağışıklık sistemini çökerten bulaşıcı bir hastalıktır. Bu sistemin 

çöküşü ile AIDS hastaları bir dizi sağlık sorunuyla karşılaşabilir. 

 
Hastalığın etkeni, HIV-I ve HIV-II (human immüno-deficiency virüs)’dir. HIV, insan 

vücudunun hastalıklara karşı direncini sağlayan bağışıklık sistemini etkisiz hâle getirdiği için 

virüse bu isim verilmiştir. 

 

Kanında HIV virüsü bulunan kişilere HIV pozitif denir. Bu kişiler aynı zamanda 

kanında antikor bulunan kişilerdir. AIDS, hiçbir hastalık belirtisi göstermeden yıllarca 

hastalığı sağlam kişilere bulaştırabilir. Bulaşma çeşitli yollarla olur. 

 

 Cinsel ilişki ile bulaşma; HIV virüsünü taşıyan kişinin kanı, spermi, 

vajina akıntıları veya diğer vücut sıvılarıyla bulaşmaktadır. Herhangi bir 

cinsel hastalık HIV’in bulaşmasını kolaylaştırır.  

 Kan ve kan ürünleri ile bulaşma; uyuşturucu kullanan bağımlıların 

ortak enjektör kullanmasıyla bulaşma olur. Dünyada HIV (+)’lerin % 

50’si uyuşturucu kullananlardır. Kanla bulaşmış alet kullanımı da (jilet, 

tırnak makası, diş fırçası, berber ve kuaför aletleri) bulaşmaya yol 

açmaktadır. 

 Anneden fetüse geçiş; HIV, plesanta ya da sütle bebeğe geçmektedir. 

Günümüzde doğuma yakın dönemde anneye ve bebeğe uygulanan 

antiretroviral ilaç tedavileriyle bebeğin virüse yakalanma riski 

azaltılabilmektedir. 

 

AİDS; hasta kişilere dokunmak, el sıkışmak, tuvalet kapağı, telefon, tabak, kaşık ve 

bardak, yüzme havuzu, hamam ve sivrisineklerle bulaşmaz. 

 



 

 48 

 Belirtiler 

 Ateş, 

 Gece terlemesi, 

 Kuru ve devamlı öksürük,  

 Kolay doku yaralanmaları, 

 Kanamalar, 

 Sürekli ve ileri derecede yorgunluk, 

 Devamlı sulu ishal, 

 Kilo kaybı (kısa sürede), 

 Boğaz ve dilde beyaz tabaka, 

 Yürüme hâlinde denge bozukluğu,  

 Karamsarlık, 

 Görme ve işitme bozukluğu,  

 Hafıza kaybı, 

 Uçuklar (herpes),  

 Ağız, burun, deri ve anüs mukozasında renksiz ya da morumsu nodüller, 

 Şişlikler, plaklar ve kırmızı renkli döküntüler  

 Lenf bezleri şiş, sert, ağrılı olup şişlik 3 aydan fazla devam eder 

 

Resim 2.38: AİDS’li hasta 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler   

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaların dezenfeksiyonu sağlar. 

 Cinsel yoldan bulaşmayı önlemek için bilgilendirme yapar. 
 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
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AİDS li hastanın salgılarıyla bulaşma durumunda bakım elemanının deride yara, sıyrık 

olma ihtimaline karşı şüpheli durumlarda su ve sabunla iyice yıkama ile HİV deriden 

arındırılabilir. Yaralanma durumunda yara yeri, ilk önce sabun ve suyla yıkanmalı ardından 

betadin gibi antiseptikler kullanılmalıdır. 
 

2.2.14. Şarbon 
 

Zoonoz hastalıklar, hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşabilir. 

Şarbon; keçi, koyun, sığır, at gibi hayvanlar arasında salgınlar yaparak çok sayıda hayvanın 

ölümüne neden olan, hayvan ürün ve atıklarıyla insanlara bulaşan hastalıktır. Ayrıca 

basillerin biyolojik savaş aracı olarak kullanılabilmesi hastalığın önemini artırmaktadır. 

Şarbon yaş, cins ve ırk ayrımı gözetmeden deri işçisi, çoban, hamal ve hayvan 

ürünleriyle uğraşan insanlarda daha çok görülür. Hastalığın yaz aylarında yayılması daha 

kolaydır. Etken, bacillus antracis’tir. Kuluçka süresi 2-7 gündür.  

 

Hasta hayvanlara ait et, deri, kemik, yün, kıl, kan, dışkı ve bunlarla kirlenen eşyalarla; 

insanlara deri, sindirim ve solunum yolları ile bulaşır. Şarbon görüldüğü yere göre 

isimlendirilir. Şarbon hastalığı en çok (% 95) deride görülür. Etken en fazla el, yüz ve 

bacaklara yerleşir. Basilin girdiği yerde kaşınma, yanma olur. Pire ısırığı gibi olan maküller 

2-3 gün içinde papül ve vezikül, sonra yara hâline gelir. Akciğer şarbonu ve bağırsak 

şarbonu da nadirde olsa görülür. 

 
 Belirtiler 

 Kırgınlık, 

 Hâlsizlik, 

 Baş ve karın ağrısı,  

 Ateş görülür. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besinler 

almasını sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecritini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısında kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 

 Hasta odasını havalandırır. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
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2.2.15. Brusellozis (Malta Humması, Akdeniz Humması) 
 

Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde fazla olmak üzere dünyada yaygın olarak 

görülen zoonoz bir hastalıktır. Yaş, cins ve ırk ayrımı gözetmez. Her mevsimde görülebilir.  
 

Brusella hastalığını oluşturan bakteriler, hastalık oluşturduğu hayvanlara göre 

sınıflandırılır. En sık görülen tipi Brucella melitensis dir. Keçi, koyun ve develerde görülür. 
 

Kuluçka süresi 1-3 hafta ya da birkaç ay sürebilir. Hastalık kaynağı hayvanın 

plasentası, fetüs atıkları, idrar ve dışkısıdır. Bulaşma hayvanın süt, peynir, yağ, çökelek ve 

çiğ etlerin yenmesi ile oluşur. İnsandan insana bulaşma tam olarak bilinmemektir. 

 

Resim 2.39: Brusellanın bulaşma yolları 

 Belirtiler 

  Ateş, 

  Eklem, kas ve baş ağrıları, 

  Bol terleme,  

  Uykusuzluk  

  İshal ya da kabızlık, 

  Diş eti kanamaları,  

  Karaciğer, dalak, beyin ve böbrekte apseler oluşur. 
 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bol sulu ve yumuşak gıdaları az az ve sık sık almasını sağlar. 

 Beslenme uzmanı önerisiyle bol proteinli ve bol vitaminli besinler 

almasını sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlemleri tamamlayarak çocukluk çağında ve her yaşta görülen 

enfeksiyon hastalıklarının bakımını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Difteri hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz.  

 Difterinin belirtilerini yazarak 

tekrarlayınız. 

 Boğmaca hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Boğmacalı hastalarda bakım nasıl 

yapılmakta sağlık kuruluşlarına 

giderek inceleyiniz. 

 Kızamık hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği 

arasındaki farkları karşılaştırarak 

yazınız. 

 Kızamıkçık hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Kızamıkçık vakalarında bakım 

ilkelerini inceleyiniz. 

 Kızıl hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 Kızılın belirtilerini başka kaynaklardan 

araştırınız. 

 Kabakulak hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Kabakulağın belirtilerini ve bakım 

ilkelerini yazarak tekrar ediniz. 

 Suçiçeğinin özelliklerini ayırt 

ediniz. 

 Suçiçeğinin belirtilerini ve bakım 

ilkelerini başka kaynaklardan 

araştırınız. 

 Menenjit hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Menenjitli hasta bakımını bir sağlık 

kuruluşuna giderek gözlemleyiniz. 

 Polio hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 Polio hastalığının korunma yollarını ve 

bakım ilkelerini başka kaynaklardan 

araştırınız. 

 Hepatit A,B,C tiplerini ayırt 

ediniz. 

 Hepatit’de bakım ilkelerini sağlık 

kuruluşlarına giderek gözlemleyiniz. 

 Domuz gribini, kuş gribinden 

ayıran özellikleri ayırt ediniz. 

 Domuz gribi ve kuş gribinin 

belirtilerini yazarak çalışınız. 

 Kuduz hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 Kuduz hastalığının bakım ilkelerini 

farklı kaynaklardan araştırınız. 

 KKKA hastalığını ayırt ediniz. 
 KKKA hastalığıyla ilgili farklı 

kaynaklardan araştırma yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tetanos hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Tetanos hastalığının belirtilerini 

yazarak tekrar ediniz. 

 Tifo ve para tifoyu ayırt ediniz.  Tifo ve para tifo vakası inceleyiniz. 

 Kolera hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 Koleranın belirtilerini yazarak tekrar 

ediniz. 

 Basilli dizanterinin özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 Basilli dizanterinin belirtilerini farklı 

kaynaklardan araştırınız. 

 Gonore hastalığını ayırt ediniz. 
 Gonore’den korunma yollarını 

araştırınız. 

 Sifiliz hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 Sifiliz hastalığından korunma yollarını 

farklı kaynaklardan araştırınız. 

 AİDS hastalığının özelliklerini 

ayırt ediniz. 

 AİDS hastalığını farklı kaynaklardan 

araştırınız. 

 Şarbon ve brusellozis 

hastalıklarını ayırt ediniz. 

 Şarbon ve brusellozis hastalıklarının 

belirtilerini yazarak tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kızamık hastalığının kuluçka süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7-20 gün 

B) 3-5 gün 

C) 5-8 gün 

D) 2-14 gün 

E) 7-14 gün 

 

2. Fetüste konjenital anomalilere neden olan enfeksiyon hastalığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kızamık 

B) Kızamıkçık 

C) Suçiçeği 

D) Kabakulak 

E) Nezle 

 

3. Camcı macunu görünümünde gaita, aşağıdakilerden hangi hastalığın belirtisidir? 

A) Kızamık 

B) Kızamıkçık 

C) Hepatit A 

D) Gal (uyuz) 

E) Suçiçeği 

 

4. Kabakulak hastalığında görülen, erkeklerde kısırlığa yol açan komplikasyon 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ovarit              B)  Mastit              C)  Nefrit               D) Orşit             E) Otit 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi hepatit B’nin bulaşma yollarından biri değildir? 

A) Parenteral yolla  

B) Sindirim yoluyla 

C) Perinatal bulaşma 

D) Cinsel temasla 

E) Horizontal bulaşma 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Paraziter enfeksiyon hastalıklarına özgü bakım yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Paraziter hastalıklarının bulaşma ve korunma yollarını araştırınız. Afiş ve posterleri 

bulup sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

3. PARAZİTER HASTALIKLAR 
 

Parazitlerin neden olduğu hastalıklara paraziter hastalıklar denir. Genel olarak 

paraziter enfeksiyonlardan korunmanın temeli yenilen, içilen maddelerin temiz ve sağlıklı 

olması, çiğ olarak tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesi, genel hijyen ve sanitasyon 

kurallarına uyulması gerekir.  

 

3.1. Toksoplazmozis 
 

Toksoplazmozis, toxoplasma gondii adı verilen parazitin neden olduğu bir 

enfeksiyondur. Tüm dünyada insanlar ve pek çok hayvanda enfeksiyona neden olur. Buna 

karşılık sadece evcil kedilerin bağırsağında dişisi ve erkeği bir araya gelerek üreyebilir. 

Başka bir yerde üremesi mümkün değildir. 
 

Kuluçka süresi tam olarak bilinmemekle birlikte 2 hafta ile birkaç aydır. Enfeksiyon 

kaynağı kedi, köpek, koyun, domuz, sığır, kuş, hayvan atıkları ile kirlenen toprak ve  bu 

hayvanların plesentalarıdır. 
 

Hastalık, daha çok kedi besleyenlerde ve çiğ et yiyenlerde görüldüğünden dolayı oral 

yolla bulaştığı tespit edilmiştir. Bir kere enfeksiyon geçiren, bağışıklık kazanır ve daha sonra 

yeniden hastalanmaz. Ayrıca enfekte bir anne adayından hamilelik sırasında bebeğe bulaşma 

olmaktadır. 

 

Resim 3.1: Toksoplazmada risk grupları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Toksoplazmozisin bulaşma şekli 

 

 Belirtiler: Genellikle belirti vermez. Belirti olanlarda; 

 Hafif kas ve eklem ağrıları, 

 Hâlsizlik, 

 Yorgunluk, 

 Lenf düğümlerinde şişlik, 

 Makülo-papüler döküntü vardır.  

 

Belirtiler birkaç hafta ile birkaç ay içinde kendiliğinden geriler. Çok nadiren göz 

enfeksiyonlarına neden olabilir. 

 

Annedeki enfeksiyonun bebeğe geçme riski gebeliğin son 3 ayında daha yüksektir. 

Ancak ilk 3 ayda bebeğe enfeksiyon geçme olasılığı düşük olmasına rağmen bebekte 

yaratacağı zarar daha fazladır. Erken dönemde görülen toksoplazma, düşük ya da ölü 

doğumlara neden olabilir. Yeni doğan bebekte ateş, sarılık, dalak ve karaciğer büyümesi, 

göz, hareket ve sinir sistemi bozuklukları vardır. Mikrosefali ve hidrosefali görülebilir. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 
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 Hastanın düzenli dengeli ve kontamine olmamış gıdalarla beslenmesini 

sağlar. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
 

3.2. Sıtma 
 

Plazmadiumların anofel cinsi sivrisinekler ile insana nakledilmesiyle oluşan akut 

infeksiyöz bir hastalıktır. Sıtma her yaşta görülebilir. Sıcak iklimi olan bölgelerde görülme 

oranı daha fazladır. Etkeni, protozoa grubundan plazmodiumdur.  

 

Ülkemizde en yaygın olarak görülen tür plasmodium vivax’tır. Kuluçka süresi 9-30 

gün arasında değişir. 9 aydan fazla hatta yıllarca süren kuluçka süreleri tespit edilmiştir.  

 

Bulaşma, anofel cinsi dişi sivrisineklerin insandan kan emmesi veya sıtmalı insandan 

kan nakli ile olur. Sıtma paraziti plesanta ile fetüse geçebilir. İnsanda sıtma paraziti 

bulunduğu sürece bulaştırıcılık devam eder. 

 

Resim 3.3: Sıtma etkenini taşıyan sivrisinek (anofel) 

 Belirtiler; Akut sıtma nöbeti başlamadan birkaç gün önce; 

 İştahsızlık,  

 Hâlsizlik, 

 Kabızlık,  

 Baş, sırt ve bacak ağrıları olur. 

 

Klasik sıtma nöbeti, şiddetli titreme ve ateşin yükselmesi ile başlar. Ateş 39-40,5 

°C’dir. Ateş bir süre sonra terleme ile düşer. Bulantı, kusma, mide ve karın ağrısı, ishal veya 

kabızlık gibi sindirim sistemi belirtileri olabilir. Titreme ile nabız hızlı ve zayıftır. Solunum 

hızlıdır. Hastalığın ağır seyrettiği vakalarda, karaciğer ve dalakta büyüme ve anemi görülür. 

 

Resim 3.4: Sıtmalı bir hasta 
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 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş ve nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Hastalık bulaşma aşamasındayken hastanın tecridini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 
 Hastanın düzenli dengeli ve kontamine olmamış gıdalarla beslenmesini 

sağlar.  

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 

 

3.3. Kist-Hidatik 
 

Sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülen paraziter zoonotik bir hastalıktır. Kist hidatik 

hastalığı, echinococcus granulosus ve echinococcus alveolaris adında iki değişik parazit 

tarafından oluşabilir. Bunlardan echinococcus granulosus daha sık hastalık etkenidir. Etken, 

% 50-70 karaciğerde yerleşir. İkinci sırada akciğer etkilenir (% 10-30).  

 

Resim 3.5: Echinococcus granulosus 

Bu parazitin esas kaynağı kedi, köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ara 

konakçılar insan, koyun, keçi, sığır, domuz, tavşan, maymun vb.dir. Hastalık, enfekte köpek 

vb. hayvanların dışkısı ile bulaşmış su veya yiyeceklerin koyun veya insan tarafından 

yenmesiyle bulaşır. Hastalık köpek tüylerinin sindirim ve solunum yolu ile alınması, toprak 

ve köpekle temastan sonra ellerin ağza götürülmesiyle de bulaşır. 
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Resim3 .6: Kistlerin oluşum çemberi 

 Belirtiler 

Hidatik kistler çok iyi kapsüllü olduklarından ateş, hâlsizlik ve kilo kaybı gibi sistemik 

belirti vermez. Bulunduğu organa göre lokal belirtiler görülür. Karaciğer tutulumunda ağrı, 

bulantı, kusma, kaşıntı ve sarılık görülür; akciğer tutulumunda solunum sıkıntısı, öksürük, 

ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısı olabilir. 

 

 Bakım Elemanının Yapması Gerekenler  

 Hastanın ateş, nabız ve solunum takibini yapar. 

 Doktor tarafından verilen tıbbi tedavinin uygulanmasında hemşireye 

yardımcı olur. 

 Hastanın yatak istirahatini sağlar. 

 Bulaşmayı önlemek açısından kullandığı eşyaları dezenfekte eder. 
 Hastanın düzenli dengeli ve kontamine olmamış gıdalarla beslenmesini 

sağlanır. 

 Hastanın kişisel bakımını yapar.  

 Ev ortamında hasta bakım genel ilkelerine uyar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamlayarak paraziter enfeksiyon hastalıklarına özgü bakım 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Toksoplazmozis hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz.  

 Toksoplazmozis hastalığının 

belirtilerini yazarak tekrarlayınız. 

 Sıtma hastalığının özelliklerini ayırt 

ediniz.  

 Sıtma hastalığının bakımını farklı 

kaynaklardan araştırınız. 

 Kist hidatik hastalığının 

özelliklerini ayırt ediniz. 

 Kist hidatik hastalığından 

korunmayı farklı kaynaklardan 

araştırınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Gebelerde peşpeşe düşüklere yol açan paraziter hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toksoplazmozis 

B) Sıtma 

C) Askariyazis 

D) Oksiyüriasis 

E) Teniyasis 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi anofel cinsi dişi sivrisineklerinin insandan kan emmesi veya 

hasta insandan kan nakli ile bulaşan paraziter bir hastalıktır? 

A) Kist hidatik 

B) Teniyasis  

C) Sıtma 

D) Trikomoniyazis 

E) Uyuz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla karaciğer ve akciğerde görülen, echinococcus 

granulosus adında bir parazitin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır? 

A) Kist hidatik 

B) Sıtma 

C) Kuduz 

D) Toksoplazmozis 

E) Brusella 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi toksoplazmozisin bulaşma yollarından biri değildir? 

A) Enfekte bir kedinin dışkısı ile temas eden ellerin ağza götürülmesi 

B) Enfekte bir hayvan etinin iyice pişirilmeden yenmesi 

C) Paraziti barındıran besin maddelerinin iyice yıkanmadan yenmesi 

D) Etkenin deriyle temas etmesi 

E) Enfekte bir anneden hamilelik sırasında bebeğe bulaşma  

 

5. Kedi ve köpekten uzak durmayı gerektiren hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıtma 

B) Kist hidatik 

C) Burucellozis  

D) Dizanteri 

E) Toksoplazmozis 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki hastalıkların hangisi su ve besinlerle bulaşmaz? 

A) Kolera 

B) Epidemik sarılık 

C) Tifo 

D) Basilli dizanteri 

E) Tetanoz 

 

2. Aşağıda epidemik sarılık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İleri dönemlerde paraliziler görülür. 

B) Karaciğer hassas ve ağrılıdır.  

C) Yağlı yiyeceklerden tiksinti vardır. 

D) Deride kaşıntı olur. 

E) Sarılık döneminde çocuklarda geçici iyileşme görülür. 

 

3. Kuduz etkeni olan virüs vücutta aşağıdaki yollardan hangisi ile yayılır? 

A) Solunum yolu 

B) Lenf yolu 

C) Kan yolu 

D) Sinir yolu 

E) Deri yolu 

 

4. Aşağıda şarbon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Şarbon yaralarına kesinlikle dokunulmaz. 

B) Şarbon yaralarının sonrasında skatris kalır. 

C) En çok ölüm akciğer şarbonunda görülür. 

D) Plesantal olarak bebeğe bulaşabilir. 

E) Şarbon etkeni en çok deride yerleşir. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalar sonucu oluşan, kasılmalarla seyreden akut 

toksik bir hastalıktır? 

A) Difteri 

B) Tetanos 

C) Toksaplazma 

D) Erizipel 

E) Kızıl 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi 5-50 yaş arası görülen epidemik menenjitin 

etkenidir? 

A) Hemofilus infulanza 

B) Ponomokoklar 

C) Steptekoklar 

D) Meningokoklar   

E) Herpes 

 

7. Aşağıda verilen hastalık ve belirtisi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 

A) Kolera - Pirinç suyu görünümde dışkı 

B) Amipli dizanteri - Bezelye ezmesi şeklinde dışkı 

C) Tifo - Ağaç çileği jölesi şeklinde dışkı 

D) Basili dizanteri - Cam macunu gibi dışkı 

E) Hepatit B - Kanlı müküslü dışkı 

 

8. Süt, taze peynir, yağ, çökelek ve çiğ etlerin yenmesi ile bulaşan insan vücuduna 

girdikten sonra lenf düğümleri, kan, dalak ve kemik iliğini tutan zoonoz hastalık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tifo 

B) Kolera 

C) Brusellozis 

D) Toksoplazmozis 

E) Botilusmus 

 

9. Kedi, köpek gibi hayvanların dışkısı ile kirlenen yiyecek ve eşyaların kullanılması ile 

insanlara bulaşan ve gebelerde düşüklere neden olan hastalık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sıtma 

B) Botilusmus 

C) Menejit 

D) Toksoplazma 

E) Brusela 
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10. Aşağıdakilerden hangisi AİDS’in bulaşma yollarından değildir?  

A) Cinsel temas 

B) Anneden bebeğe plesanta yoluyla 

C) Hasta kişilere dokunmak, el sıkışmak 

D) Kanla bulaşık alet kullanımı 

E) Kan nakli 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

CÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

3 C 

4 B 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 D 

4 D 

5 B 

6 D 

7 A 

8 C 

9 D 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 65 

KAYNAKÇA 
 BAYRAM Ziya, Leyla DEMİR, Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı, Ankara,  

2009.  

 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Hastalıkları Modülü 761CBG019, MEB 

 KARADAVUT Semra, Seher AHRAZ, Hastalıklar Bilgisi, İhlas Gazetecilik, 

A.Ş-İstanbul, 2006.  

 NEYZİ Olcay, Türkan ERTUĞRUL, Pediatri, Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 

1993. 

 YEO Wilf, İç Hastalıkları, Güneş Kitapevi LTD.ŞTİ. Ankara, 2001.  

 

KAYNAKÇA 


