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Patientinformation och förhållningsregler 
Tuberkulos, översättning till turkiska 
 
Verem konusunda hastalar için bilgiler 
 
Hastalar için bilgi ve talimatlar. İsveç Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Altında 
Tutma Derneği tarafından yayımlanmış Bulaşıcı Hastalık Önleme broşürü.
Bulaşma nasıl gerçekleşir?  
Vereme bakteriler yol açar. Hastalık genellikle, bulaşıcı akciğer veremi bulunan bir kimsenin 
öksürerek çevresindeki havaya bıraktığı bakterilerin solunması yoluyla bulaşır. Bakterilerin 
bulaşması ile hastalığın görülmesi arasında uzun bir süre geçebilir.  
 
Etkili ilaçlar vardır  
Vereme karşı etkili ilaçlar vardır, ama ilaçlar hemen etki göstermez. Dolayısıyla, bulaşan 
bakterilerden bütünüyle kurtulmanız zaman alır.  
Geçecek bu süre içinde bakterileri başkalarına da bulaştırmamanız önemlidir. İlaçlarınızı size 
verilen reçeteye göre ve almanız gereken süre boyunca almanız şarttır. Bulaşıcı olmaktan 
çıktıktan sonra çoğu kez bütünüyle normal bir hayat sürebilirsiniz. Genel olarak, yalnızca kısa 
bir süre için hastalık izni almanız gerekir.  
Verem, kamu sağlığı açısından bir tehlike olarak görülür; dolayısıyla, bakterilerin bulaşmış 
olabileceği başka kişileri bulmak için bir “temas saptama” işlemi yapmamız gerekir. Yakınlarınız 
ve sık olarak gördüğünüz başka kimseler tüberkülin testi yapılması ve genelde röntgen de 
çekilmesi için çağırılırlar. Sizin temas saptama işlemine yardımcı olma yükümlülüğünüz, 
çağırılanların da muayene olma yükümlülüğü vardır.  
 
Başkalarına bakteri bulaştırmamak için aşağıdaki talimatlara uymanız gerekir: 
- Tedavinizden sorumlu doktorun gerekli gördüğü randevulara gitmeli ve testleri yaptırmalısınız. 
- Tedavinizden sorumlu doktorla görüşmeden, kullandığınız ilaçları değiştiremezsiniz. 
- Doktorunuzu değiştirmek istiyorsanız, tedavinizden sorumlu doktora haber vermeniz gerekir. 
 
Bulaşıcı durumdayken aynı zamanda:  
- Başkalarıyla aynı yatak odasında yatmamalısız  
- Küçük çocuklarla, hamile kadınlarla, ya da aşılanmamış olan ya da bağışıklığı az kimselerle 
birlikte olmamalısınız.  
Evinizde ve dışarıda bulubilirsiniz, ama aile üyeleriniz dışındaki kimselerle kişisel temastan 
kaçınmalısınız. Evinize misafir de davet etmemelisiniz. 
 
Bu kurallara uyma yükümlülüğünüz vardır 
Hastalığınız, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na (Smittskyddslagen) göre kamu sağlığı açısından 
tehlike oluşturan bir hastalıktır. Dolayısıyla, doktorunuzun vereceği talimatlara uyma 
yükümlülüğünüz vardır. Talepte bulunduğunuz takdirde, Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Altında 
Tutma alanında uzman olan doktor (smittskyddsläkaren) talimatları yeniden gözden geçirmek 
zorundadır. Bu gözden geçirme gerçekleşene kadar, size verilen talimatlara uymalısınız. 
Bulunduğunuz yerdeki ana belediyede (landsting) Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Altında Tutma 
uzmanı olarak görev yapan doktorun (smittskyddsläkaren) adresi aşağıdadır: 
 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
 
www.nll.se/smittskydd
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