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Çocukların verem hastalığına yakalanma riskleri yetişkinlere göre çok daha
büyüktür. Çocukların yaşları ne kadar
küçük olursa, hastalığa yakalanma
riski o denli artar.
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Verem Nedir?
Verem (tüberküloz), bakterilerin (mikobakteriler)
sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.
Bu hastalık, tedavi uygulanmadığında ölüme bile
yol açabilen, ciddi bir hastalıktır.
En çok akciğer organımız verem hastalığına
yakalanır; ancak hastalığın başka organlara da
saldırması söz konusu olabilir. Küçük çocukların
ise, verem menenjitine (beyinzarı iltihabı) yakalanma riskleri çok yüksektir.
Hastalığın tipik belirtileri, hastalığın ilk evresinde
görülmeyebilir. Aşağıdaki yakınmalar hastalığın
varlığına işaret olabilir:
Öksürme
Ateş
Uykusuzluk
Kilo

ve halsizlik

kaybı

Geceleyin

terleme

Bir kişide verem hastalığı tanısı konduğunda,
Enfeksiyonlara Karşı Mücadele Yasasına göre
Sağlık Kurumuna bildirim yapılması zorunludur.
Sağlık Kurumu bunun üzerine belli kriterlere göre
söz konusu hastalığa yakalanmış olan kişiyle
yakın temas halinde bulunmuş olan tüm kişileri
tespit eder. Bu şekilde hastalığın yayılması önlenmeye çalışılır.

Hastalanmış olan küçük çocuklar, öksürükleri yetişkinlere göre daha zayıf
olduğu için genellikle başkaları için
bulaşıcı olmazlar.

Hastalık nasıl bulaşır ve enfeksiyon nasıl
tespit edilir?
Vereme yakalanmış olan bir kişinin öksürmesi,
aksırması veya hatta konuşması suretiyle bakteriler havada yayılabilir ve hasta kişinin doğrudan
yakınında bulunan başka kişilerce solunabilir
(buna damlacık enfeksiyonu denir).
Verem bakterilerinin bulaşıp bulaşmadığı ancak
hasta kişiyle temasın gerçekleştiği günden 6 ila
8 hafta sonra kesin olarak tespit edilebilir. Bunun
için bir cilt ya da kan testi uygulanır.
Verem bakterileri oldukça yavaş büyüdükleri için, hastalığın yakınmalarla ortaya çıkması
çoğunlukla aylar, bazı durumlarda yıllar bile sürer.
Hastalığın bulaşmış olmasına rağmen hiç ortaya
çıkmaması da mümkündür.
Bir verem hastalığının tanısı, akciğerin röntgen
görüntüleri çekilerek ve bronşların salgısında
verem bakterileri saptanarak kesin olarak konur.
Küçük çocuklarda çoğu zaman mide sıvısı da incelenir.

Çocuğum vereme yakalanmış olan
bir kişiyle temas halindeydi – ne
yapmalıyım?
Sağlık Kurumunuzdan Danışmanlık Hizmeti Almak
Vereme yakalanmış olan tüm kişiler sağlık kurumuna bildirilir. Sağlık Kurumu kısa zaman içinde sizinle irtibata geçecektir. Yine sorularınız
olursa çocuk doktorunuza da başvurabilirsiniz.
Hastalığı Önlemek
5 yaşından küçük çocuklar vereme yakalanmış
olan bir kişiye temas ettikten hemen sonra
muayene edilmeli ve destekleyici ilaç tedavisi
almalıdır. Bu çocuklarda 8 ila 12 haftadan sonra tamamlayıcı bir muayene yapılması gereklidir.
Daha büyük çocuklarda tedaviye derhal
başlanıp başlanmayacağı hastalığa yakalanma riskine göre karar verilmelidir. Bunlarda
hasta kişiyle en son temasın gerçekleştiği
günden 6 ila 8 hafta sonra hastalığın bulaşıp
bulaşmadığı kontrol edilir.
Uzman Doktor Tarafından Tedavi Edilmek
Sağlık Kurumundan bilgilendirildikten sonra çocuğunuz genellikle bir çocuk doktoru
tarafından veya çocuk hastanesinde tedavi görecektir.

Verem hastalığının önlenmesinin en
etkili yolu, önleyici ilaç tedavisinin
yapılmasıdır.

