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İnsandan insana, genelde kafa-kafa tema-
sında, bazı durumlarda ise kafa derisi ile 
temas etmiş olan nesnelerden (örneğin baş 
örtüsü/şapka/bere,
atkı, saç fırçası, oyuncak hayvanlar vs.).

Bit istilasının ilk kez yaşanması halinde 
çocuk ancak, ebeveynleri gereken tedaviyi 
uygulamış ve yazılı bir tedavi beyannamesi 
ibraz ettiler ise kreşe tekrar kabul edilebilir.
Bit istilasının ikinci kez yaşanması halinde 
ise çocuk, ancak bir doktor belgesi ile kreşe 
yeniden kabul edilebilir.

Tedavi, ilaçlar ile yapılır. Tedavi ile bit ve 
kurtçukların ölmesi hedeflenir. İlk tedavi-
den 8–10 gün sonra daima ikinci bir tedavi 
gereklidir.
Bit yumurtaları, ilacın uygulanmasının ar-
dından saçların ıslak olarak bir bit tarağı ile 
iyice taranması ile giderilir.

• Taraklar, fırçalar, saç tokaları veya saç 
lastikleri sıcak sabunlu suda ince kıllı bir 
fırça ile temizlenmelidir.
• Baş örtüleri, şapka ve bereler ve nevresim 
takımları en az 60° derecede tasarruf 
programı kullanmadan yıkanmalıdır.
• Yıkanamayan çocuk kıyafetleri ve pelüş 
hayvanlar, 3 gün boyunca kapalı bir plastik 
poşette veya 24 saat boyunca -15°C’de 
buzlukta tutulmalıdır.
• Kafa saçı ile temas etmiş olan tüm alanlar 
elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.  

ENFEKSİYON YOLU

BELİRTİLERİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

TEDAVİ

DİĞER ÖNLEMLER

Saç biti istilasına maruz kalındığında 
sosyal tesise gidilemez.  Saç biti istilası 
derhal kreş yönetimine bildirilmelidir. 
Kreşte istila durumu meydana geldiğinde 
tüm ebeveynler çocuklarının kafasında 
bit olup olmadığını incelemelidir. 
Ebeveynler bit istilasını kendileri tespit 
edebilirler. Ebeveynlerin uygun bir tedavi 
uygulamaları ve bunu ayrı olarak yazılı 
şekilde onaylamaları gerekir.

BİLDİRME 
ZORUNLULUĞU

İnsanların saçlı kafalarında 2-3 mm 
büyüklüğünde parazitler. Ağızları ile günde 
birkaç kez kafa derisinden kan emerler. Bu 
da ciddi bir kaşıntıya     neden olabilir.
Bitlerin 0,8 mm büyüklüğündeki oval şekilli 
yumurtaları “bit sirkesi”     olarak adlandırı-
lır. Bunlar saç dibinin yakınında tutunurlar. 
Bit istilası özellikle kulakların arkasında, 
şakak ve ense bölgesinde     iyi görünür. 
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AYRINTILI BİLGİ 
KIDSGOURMET - ANNE BEBEK 
ÇOCUK SAĞLIĞI SAYFASINDA:



ÖPÜCÜK 
HASTALIĞI

Fotoğraflar: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 Created by Freepik

  Boğaz ağrısı1

 Nezle2 Ateş3



Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, 
konuşma yoluyla yayılır (sıkça ağızdan 
ağza temas ile bulaşır).
Temas yoluyla enfeksiyon: Kirli nesne ve 
ellerden bulaşır.

Hastalığın bulaşmasından ortaya çıkmasına 
kadar geçen süre 5 ila 50 gündür.

ENFEKSİYON YOLU

ENFEKSİYON SÜRESİ

AYRINTILI BİLGİ MEDICALPARK 
HASTANESİ SAYFASINDA:

Çocuklar ancak akut belirtilerin sönmesin-
den sonra tekrar kreşe kabul edilebilir. 

Hastalığın bulaşıcılık süresi konusunda 
kesin bir şey söylenemez. Virüs, hastalığın 
bulaştığı kişilerde ömür boyu yaşayabilir ve 
zaman zaman tükürük ile yayılabilir.

Zatürre, karaciğer iltihaplanması, menenjit, 
böbrek, eklem ve kalp sorunları, kansızlık.

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

Öksürük, nezle     , göz yaşarması, boğaz 
ağrısı     , yüksek ateş     , boyun lenf bezle-
rinde büyüme, boğaz ve geniz iltihaplanması.
Küçük çocuklarda hastalık genelde herhangi 
bir belirti göstermez.

BULAŞICILIK

KOMPLİKASYONLAR

1

2

3

HASTALIK TABLOSU

Genel hijyen önlemleri, özellikle de el hijyeni.
ÖNLENMESİ



EL, AYAK VE
AĞIZ HASTALIĞI

Fotoğraflar: 1 Ngufra/wikimedia.org • 2 Christian Bart • 3 Florian Brandt/Benutzer:Monti89/wikimedia.org

   Deri döküntüsü1

 Yayılma şekli2 3    Ağızda aftlar



Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, 
konuşma yoluyla bulaşır.
Temas yoluyla enfeksiyon: Kirli nesne ve 
kirli ellerden bulaşabilir (virüsler haftalarca 
dışkı ile dışarı atılabilir).

Çocuklar ancak hastalığın tamamen 
iyileşmesinden sonra kreşe tekrar kabul 
edilebilir. 

ENFEKSİYON YOLU

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

Hastalığın bulaşmasından ortaya çıkmasına 
kadar geçen süre 3 ila 35 gündür.

ENFEKSİYON SÜRESİ

Bulaşma riski ilk haftada özellikle de 
kabarcıklar henüz patlamamışsa en 
yüksek seviyededir.
Virüslerin haftalarca dışkı ile dışarı 
atılmasından dolayı hasta kişilerden 
uzun süre bu hastalık bulaşabilir. Hastalık 
bulaşan yetişkin kişilerde hastalık belirtileri 
pek belli olmaz.

Hastalığın bulaşmasından 1–2 hafta sonra 
avuç içlerinde, ayak tabanlarında, popoda,
diz ve dirseklerde     daha sonra beyaz-gri 
kabarcıklara dönüşen kaşıntılı kırmızı deri 
döküntüsü     .
Aynı zamanda ağız içinde kabarcıklar ve/
veya küçük, ağrılı aftlar     , ateş de eşlik 
edebilir.
Hastalık süreci zararsızdır ve hastalık 
3–6 gün sonra kendiliğinden iyileşir.

BULAŞICILIK

1

2

3

HASTALIK TABLOSU

Enfeksiyon riski iyi bir el hijyeni ile sınırlı 
tutulabilir.

ÖNLENMESİ



MİDE-BAĞIRSAK
HASTALIĞI

Fotoğraflar: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 Shutterstock

Kusma32 Karın ağrısı

Ateş1



Dışkı-ağız yoluyla bulaşan enfeksiyon: Kirli 
nesneler ve kusmuk ile temas veya virüslü 
gıda maddelerinin tüketimi sonucunda 
bulaşabilir.

Hastalığı önleyici en önemli önlem: 
El hijyeni!

Çocuklar belirtilerin kaybolmasından 48 
saat sonra tekrar kreşe kabul edilebilir. 
Başka bir değişle: Çocuğun kusmasının, 
ishalinin, ateşinin bitmesi ve kan dolaşımının 
normale girmesinden ve artık sıkı bir diyete 
gerek duymamasından 48 saat sonra. 

Bebek ve küçük çocuklarda sıvı kaybı 
sonucunda vücut susuz kalabilir.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

KOMPLİKASYONLAR

Hastalığın bulaşmasından ortaya çıkmasına 
kadar geçen süre 6 ila 50 saattir.

Fışkırır tarzda kusma     , sulu ishal ve karın 
krampları     .
Hastalığın başlangıcında sıkça soğuk 
algınlığı belirtileri ve orta dereceli ateş     
meydana gelir.
Belirtiler,çoğu zaman 12 ila 48 saat sonra 
tekrar kaybolur.

HASTALIK TABLOSU
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AYRINTILI BİLGİ MEDİKAL 
AKADEMİ SAYFASINDA:



KIZIL HASTALIĞI
Fotoğraflar: 1 Alicia Williams/wikimedia.org • 2 SyntGrisha/wikimedia.org • 3 Created by Freepik
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   Deri döküntüsü1



Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, 
konuşma yoluyla ve kirli gıda maddeleri 
veya nesnelerden de bulaşabilir.

Orta kulak ve sinüs iltihabı, zatürre, 
bademciklerde apse, kan zehirlenmesi, 
kusma, ishal, kanama 

Kalp ve böbreklerde hasar, romatizmal 
ateş, merkezi sinir sistemi alanında hasar. 
Geç kalınmadan başlanılan bir antibiyotik 
tedavisi, ikincil hastalıkların ortaya çıkma 
riskini azaltır. 

Hastalık kendini gösterdiğinde daha fazla 
yayılmasını önlemek için antibiyotik tedavisi 
uygulanmalıdır. Genel hijyen önlemlerine 
uyulması önemlidir.

Kızıl hastalığına yakalanan kişiler kreşe 
gidemez.
Çocuklar, antibiyotik tedavisinin başlama-
sından itibaren 2. günde ve herhangi bir 
hastalık belirtileri görünmez ise tekrar kre-
şe kabul edilebilirler.
Tedavi uygulanmadığında ise kreşe ancak 
belirtilerin kaybolmasından ve en erken 14 
gün sonra başlanılabilir.

Hastalık, antibiyotik tedavisine başlanılma-
dığında en az 3 hafta, antibiyotik tedavisi 
uygulandığında ise en fazla 24 saat bulaşıcı 
olma özelliğine sahiptir.

ENFEKSİYON YOLU KOMPLİKASYONLAR

GEÇ DÖNEM 
KOMPLİKASYONLARI

ÖNLENMESİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
Mide bulantısı, kusma, titreme, yüksek 
ateş, boğaz ağrısı     , kızarmış ve çoğu 
zaman üzerinde sarı renkli yamaların 
bulunduğu şiş bademcikler.
Damakta kırmızı lekeler gözükebilir. Dil, 
başlarda şiş ve beyaz bir tabaka ile kaplıdır, 
ardından kırmızı lekeler oluşur     .
1–2 gün sonra genelde leke şeklinde deride
döküntü     başlar. Bu döküntü vücudun üst 
kısmında başlar ve aşağıya doğru yayılır 
(ağız çevresi, avuç içleri ve ayak tabanları 
hariç). Döküntü 6-9 gün sonra kaybolur.
Kızıl hastalığına birkaç kez yakalanılabilir. 
Kızıl hastalığı, neredeyse belli olmayan çok 
hafif şekilden çok ağır şekillere kadar 
kendini gösterebilir.
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AYRINTILI BİLGİ 
MEDICALPARK HASTANESİ 

SAYFASINDA:



GÖZ NEZLESİ
Fotoğraflar: 1 P33tr/wikimedia.org • 2 Tanalai/wikimedia.org

Kızarık göz1

İltihaplı göz2



Damlacık enfeksiyonu: Yüze karşı öksürme 
ve hapşırma.
Temas yoluyla enfeksiyon: el-göz teması,
özellikle göz nezlesi kaşıntısı olduğunda.

En önemli hijyen önlemi: El hijyeni! Sosyal 
tesisteki tüm kişiler için öncelikli olarak 
geçerlidir!
Eller, her göz temasından sonra sıvı  
sabunluktaki sabun kullanılarak iyice 
yıkanmalı ve kağıt peçete ile kurulanmalıdır. 
Hastalığın bulaşma riskinin yüksek olmasın-
dan dolayı hasta kişiler kreşe gitmemelidir.

Gerekli önlemlerin belirlenmesi için göz 
nezlesi vakaları Sağlık Dairesi’ne (Gesund-
heitsamt) bildirilmelidir.
Çocuğun kreşe gidip gidemeyeceği 
konusunda tedaviyi üstlenen göz 
doktoru karar verir.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

HASTALIK TABLOSU

Hastalığın bulaşmasından meydana 
çıkmasına kadar yaklaşık 2 ila 10 gün geçer.

Göz nezlesi genelde tek taraflı olarak başlar.
Belirtileri ise hızlandırılmış kan dolaşımı ve 
böylece konjonktiva zarının kızarması     , 
şişmesi, göz yaşı salgılanmasında artış, 
kaşıntı, gözde yabancı bir cisim var gibi bir 
his, yanma ve kısmen ciddi ağrılardır. Bunun 
dışında gözde iltihap     da oluşabilir.
Bu iltihap gözde 4 haftaya kadar kalabilir 
ve gözde, çoğu zaman başka sonuçlara yol 
açmayan komplikasyonlara neden olabilir.
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AYRINTILI BİLGİ 
DÜNYAGÖZ HASTANESİ 

SAYFASINDA:



BOĞMACA 
ÖKSÜRÜĞÜ

Fotoğraflar: 1 Created by Freepik• 2 Created by Freepik • 3 Created by Freepik

  Ciddi öksürük1

Nezle2 Ateş3



Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, 
konuşma yoluyla bulaşabilir.
Temas yoluyla enfeksiyon: Kirli ellerden 
bulaşabilir.

Mümkün olan en erken zamanda aşı 
yapılmalıdır! 
İlk aşı 2, 3 ve 4 aylıkken ve 11–14 aylıkken 
yapılmalıdır. Aşı, 5–6 yaşlarında ve 9–17 
yaşları arasında tazelenmelidir.

Çocuklar, antibiyotik tedavisi uygulanma-
dığında tipik öksürüğün başlamasından en 
erken 3 hafta sonra, antibiyotik  tedavisi 
uygulandığında ise en erken 5 gün sonra 
tekrar kreşe başlayabilirler.  
Kreş, hastalık vakalarını derhal Sağlık Dai-
resi’ne (Gesundheitsamt) bildirmelidir.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

Hastalığın bulaşmasından meydana 
çıkmasına kadar yaklaşık 7 ila 20 gün geçer.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

Hastalığın bulaşıcılığı, daha ilk belirtilerin 
ortaya çıkmasından birkaç gün önce başlar 
ve tipik öksürüğün başlamasından 3 hafta 
sonrasına kadar sürebilir. Antibiyotik kulla-
nımı bulaşıcılık süresini 5 güne indirebilir.

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
Süresi: birkaç hafta, hatta birkaç ay.
1. aşaması: İlk haftada hafif ateş     , nezle     , 
hafif öksürük gibi gribe benzer belirtiler.
2. aşaması: 6 haftaya kadar atak şeklinde 
öksürük     , buna ıslık şeklinde nefes alma 
sesi ve kusma da eşlik eder.
3. aşaması: Öksürük ataklarının geçmesi 6 
haftaya kadar sürebilir. 
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Aşı olmamış bebekler için hayati teh-
like oluşturur: Zira bebekler, boğmaca 
öksürüğünün tipik hastalık tablosunu 
göstermez, bunun yerine solunum dur-
ması yaşarlar.

KOMPLİKASYONLAR



KABAKULAK
Fotoğraflar: 1 Created by Freepik • 2 wikimedia.org

Ateş1

2 Yanaklarda 
şişkinlik



Damlacık enfeksiyonu: Konuşma, hapşırma, 
öksürme ve tükürük bulaşan nesneler 
yoluyla yayılır.

11. ila 14. ay arasında aşı (genelde kızamık, 
kızamıkçık ve suçiçeği ile birlikte kombine 
aşı maddesi olarak), ikinci aşı ilkinden 
hemen 4-6 hafta sonrasında yapılabilir.

Çocuklar en erken hastalığın ortaya 
çıkmasından itibaren 9 gün sonrasında 
kreşe tekrar kabul edilebilir.
Hastalar ile temas etmiş olan kişiler 18 gün 
boyunca kreşe gidemez.
Bu durum, kişilerin daha önce kabakulak 
geçirdiklerini kanıtlamaları ya da aşılı 
olmaları durumunda geçerli değildir.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLMEHastalığın bulaşmasından meydana çık-

masına kadar yaklaşık 12 ila 25 gün geçer.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

Vücuttaki tüm salgı bezlerine bulaşabilir.
Kabakulak virüsü, gençlerde ve yetişkin 
erkeklerde testisleri istila ederek kısırlığa 
neden olabilir.

Bulaşma riskinin en yüksek olduğu dönem: 
Hastalığın ortaya çıkmasından 2 gün 
öncesinden 4 gün sonrasına kadar.
Bu süre 9 güne kadar da uzayabilir.

KOMPLİKASYONLAR

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
Süresi: 3-8 gün
Ateş     , baş ve karın ağrısı, iştahsızlık, 
kusma (pankreas etkilendiğinde), tipik 
kulak altı bezi şişmesi     , genelde başlarda 
tek tarafta (yanaklar şiş, kulak memeleri 
kalkık olur).
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KIZAMIKÇIK
Fotoğraflar: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 wikimedia.org

Ateş1

Bağ ağrısı2     Deri döküntüsü3



Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, 
konuşma yoluyla bulaşır.

Kızamıkçık aşısı (vücut aşıya olumsuz tepki 
göstermiyor). İlk aşı 11 ila 14 aylıkken, ikinci 
aşı ise 4–6 hafta sonrasında yapılmalıdır.

Kızamıkçık geçiren bir çocuk, hastalık 
belirtileri sona erdikten sonra tekrar 
kreşe kabul edilebilir.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

Hastalığın bulaşmasından meydana çık-
masına kadar yaklaşık 14 ila 21 gün geçer.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

Hastalık, daha deri döküntüsü başlamadan 
bir hafta öncesinden deri döküntüsü başla-
dıktan bir hafta sonrasına kadar bulaşıcıdır.

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
Ateş     , baş ağrısı     , yüz bölgesinde 
başlayan geçici deri döküntüsü     , ense 
kısmında lenf bezleri şişmesi, eklem 
şikâyetleri. Hastalık, çoğu zaman gribe 
benzer bir seyir gösterir, ancak bundan 
farklı olarak yüksek derecede bulaşıcıdır.
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Doğmamış bebek için yüksek risk 
oluşturur! Çocukta çok çeşitli hasarlar 
ve genelde kalıcı ağır engellere yol açan 
kızamıkçık embriyopatisi. Bu hasarlar 
örn. doğuştan itibaren kalp anomalisi, 
göz hastalıkları, işitme engelleri ve sinir 
sisteminde hasarlardır.

GEBELİK



KIZAMIK
Fotoğraflar: 1 Created by Freepik • 2 Christian Bart • 3 wikimedia.org

   Deri döküntüsü3İlk bulaşma2

1 Ateş/nezle



Damlacık enfeksiyonu: Öksürük, hapşırma, 
konuşma ve boğaz ve burun salgıları ile 
temas yoluyla bulaşabilir.
Kızamık virüsü yüksek derecede bulaşıcıdır. 
Sonuç olarak kısa bir temastan sonra dahi 
bir enfeksiyon meydana gelebilir.

En etkili koruma aşılama ile sağlanır. İlk 
aşı 11 ila 14 aylıkken, ikinci aşı ise 2. yaşın 
dolmasına yakın yapılmalıdır.
Aşı, ergenlerde, 18-21 yaş arası gençlerde 
ve yetişkin kişilerde hasta kişi ile temastan 
itibaren 3 gün içinde dahi yapılabilir.
Kızamık geçiren bir kişi, ömür boyu koruma 
altındadır.

Kızamık vakaları derhal kreş yönetimine 
bildirilmelidir! Yönetim ise Sağlık Dairesi’ni 
(Gesundheitsamt) haberdar eder.
Çocuklar ancak hastalık belirtilerinin 
tamamen kaybolmasından sonra, ancak en 
erken tipik kızamık döküntüsünün meydana 
gelmesinden itibaren 5 gün sonra tekrar 
kreşe kabul edilebilir. 
Kızamık geçiren bir kişi ile aynı evde 
yaşayan kişiler, kreşe 14 gün boyunca 
gidemezler. İki kez aşılama yapılmış veya 
daha önce kızamık hastalığının geçirilmiş 
olma durumları bu kuralın dışında tutulur.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ
KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

Hastalığın bulaşmasından meydana çık-
masına kadar yaklaşık 8 ila 14 gün geçer.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

Zatürre, ortak kulak iltihabı ve beyin
iltihabı meydana gelebilir. 
Kızamık, bağışıklığı zayıf kişiler için 
hayati tehlike oluşturur!

Hastalık, tipik kızamık döküntüsünün 
meydana gelmesinden 5 gün önce ve 
döküntünün meydana gelmesinden itibaren 
4 gün boyunca bulaşıcıdır. Bulaşma riski, 
döküntünün ortaya çıkmasından hemen 
öncesinde en yüksek seviyededir.

1. aşama: Hastalığın bulaşmasından 8–12 
gün sonra ateş     , öksürük, nezle, gözlerde 
iltihaplanma, geniz ve damakta kızarıklık 
ve sıkça ishal meydana gelir. Ağız içinde 
grimsi-beyaz lekeler (koplik lekeleri).
2. aşama: 14.–15. günden sonra tipik 
kızamık döküntüsü (kahverengi-pembemsi 
cilt lekeleri     , yüz bölgesi ve kulak 
arkalarından başlar     ). Döküntü 
yaklaşık 4–7 gün sürebilir.

KOMPLİKASYONLAR

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
1

2

3



SUÇİÇEĞİ
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1 Ateş

Kaşıntı2    Deri döküntüsü3



“Uçan enfeksiyon” da denir. İleri derecede 
bulaşıcı olan virüsler, havanın cereyan 
yapması ile birkaç metre mesafeye kadar 
bulaşabilir.

Suçiçeği aşısı. İlk aşı 11 ila 14 aylıkken 
yapılmalıdır. İkinci aşı ise bundan en az 
4–6 hafta sonra yapılmalıdır.

Çocuğun ne zaman kreşe gidebileceğine 
doktor karar verir.
Hasta kişiler ile temas eden aşı olmamış ya 
da sadece bir kez aşı olmuş kişiler 16 gün 
boyunca kreşe gidemezler.

ENFEKSİYON YOLU

ÖNLENMESİ

KULUÇKA SÜRESİ

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

Hastalığın bulaşmasından meydana 
çıkmasına kadar yaklaşık 8–28 gün geçer, 
genelde bu süre 14–16 gündür.

AYRINTILI BİLGİ T.C. SAĞLIK 
BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ SAYFASINDA:

Genel: Nadir durumlarda zatürre, kanamaya 
eğilim gibi veya merkezi sinir sisteminin 
eşlik ettiği komplikasyonlar meydana gelir.
Bağışıklığı zayıf veya ağır cilt hastalıkları 
(örn. nevrodermit) olan kişilerde hastalık, 
ağır bir şekilde seyreder.

Hastalık, kabarcıkların meydana gelmesinin 
1–2 gün öncesinden kabarcıkların başlama-
sından itibaren yaklaşık 7 gün bulaşıcıdır.

KOMPLİKASYONLAR

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
Hafif ateş     ve soğuk algınlığı belirtileri. 
Vücudun tamamında, parti parti olmak 
üzere içi sıvı ile dolu kabarcıklar oluşur     . 
Hastalık seyrinin ağırlığı, kişiden kişiye 
farklı olabilir.

1

2

Gebelik: Gebe kişi aşılı değil ise veya 
kendisi de henüz suçiçeği geçirmemiş 
ise hastalığın seyri tehlikelidir. Erken 
gebelik döneminde doğmamış bebekte 
sakatlığa veya düşük yapılmasına 
neden olabilir. Doğumdan kısa bir süre 
öncesinde veya doğumdan kısa bir süre 
sonra hastalığın yaşanması durumunda 
yeni doğan bebekte hayati tehlike oluş-
turan bir suçiçeği hastalığı yaşanabilir. 

GEBELİK



UYUZ
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1 Kaşıntı

2   Deri içinde parazit Yayılma şekli3



Yakın vücut teması (kucaklaşma, aynı 
yatakta uyuma, havluları ortak kullanma)  
sonucunda bulaşabilir.

Uyuz parazitinin neden olduğu bulaşıcı bir 
deri hastalığıdır. Dişi parazitler, yumurtala-
rını derinin karniye tabakasına bırakır 
ve deriyi yiyerek deride yaklaşık 2,5 cm 
uzunluğunda yollar açar     . Parazitler 
taşıyıcıdan ayrıldığında 1–2 gün boyunca 
21 derece sıcaklıkta yaşayabilir.

Çocuklar doktor tedavisi ve belirtilerin 
kaybolmasından sonra kreşe tekrar kabul 
edilebilir. Uyuz vakaları derhal kreş 
yönetimine bildirilmelidir. Yönetim ise 
derhal Sağlık Dairesi’ni (Gesundheitsamt) 
haberdar eder.
Hastalığın daha da yayılması ve nüksetme-
sinin önlenmesi için hasta kişiler ile temas 
eden kişiler de tedaviyi sürdüren doktora 
görünmelidir.
Yazılı bir doktor onayı gereklidir!

ENFEKSİYON YOLU

HASTALIK NEDENİ

KULUÇKA SÜRESİ

Deride hafif yanma ve kişiden kişiye değişen 
kaşıntı     . Bu kaşıntı yatağın sıcaklığı ile 
artabilir.
Sivrisinek sokmasına benzeyen ve kaşıma 
sonucunda iltihap toplayabilen küçük, kır-
mızı noktalar.
Genelde ayak ve el parmaklarının arasındaki 
deri bölge, dirseklerin bükülen tarafı ve el 
bilekleri, parmak eklem bölgeleri, ayakların 
iç kenarları, koltuk altları ve/veya iç çama-
şırı bölgesi istila edilir     .

KREŞE TEKRAR 
KABUL EDİLME

Hastalığın bulaşmasından meydana 
çıkmasına kadar yaklaşık 4–5 hafta geçer.
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AYRINTILI BİLGİ DERİ VE 
ZÜHREVİ HASTALIKLAR 
DERNEĞİ SAYFASINDA:

Hastalık tedavi edilmediği sürece bulaşıcıdır.
Çamaşırlar 60 derecede yıkanarak, kimyasal 
temizlemeye tabi tutularak veya 1 haftalı-
ğına plastik torbalara konularak parazitler 
öldürülebilir.
Döşemeler, mobilyalar ve halıları iyice sü-
pürün ve toz torbasını derhal atın.

BULAŞICILIK

HASTALIK TABLOSU
1

2


