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Bulaşıcı Hastalık (Communicable
Disease, Contagious Disease) ;

özel bir enfeksiyöz etkenin ya da onun 
toksik ürünlerinin, bir kaynaktan duyarlı bir 
kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak 
geçmesiyle oluşan hastalıktır.



Bulaşıcı Hastalıkların Önemi

� Toplum düzeninin bozulması

� Sağlık hizmetlerinin sunumunda 
bozulma

� Ölüm ve sakatlıkların olması

� Ekonomik yapının etkilenmesi

� Hastalıkların dünya çapında 
yayılabilmesi



Enfeksiyon Zinciri

Kaynak

Bulaşma 
Yolu Konakçı

Çevre



Enfeksiyon, bir etmenin konakçının üzerine gelip 
yerleşmesi ve orada çoğalmasıdır.

Enfeksiyon Kaynağı: Enfeksiyon etkeninin 
üzerinde yaşadığı, ürediği, yaşamını 
sürdürebilmek için bağımlı olduğu, duyarlı bir 
konakçıya geçebilecek şekilde çoğaldığı insan, 
hayvan, bitki ya da toprak gibi varlıkların tümüne 
denir.



Enfeksiyon Etkeninin Özellikleri

Enfektivite: Etkenin konakçıya ulaşabilme ve dokulara 
yerleşip üreyebilme özelliğidir.

Virülans: Patojen organizmanın hastalık oluşturabilme 
yeteneğidir.

Patojenite: Etkenin konakçının vücudundaki dokularda 
oluşturabildiği patolojik reaksiyonlardır. Klinik hastalık 
şiddetidir.



Örnek:

� Kuduz: Enfektivite: Düşük

Patojenite: Yüksek

Virulans: Yüksek

� Poliomyelit: Enfektivite: Yüksek

Patojenite: Düşük

Virulans: Orta düzeyde



Biriktirici (Rezervuar): Bir enfeksiyon etmeninin 
doğal yerleşim yeri.

Örn. Veba için kemiriciler

Etkili bir kontrol için biriktirici ve enfeksiyon 
kaynağının özellikleri bilinmelidir !!!



Taşıyıcı (Portör): Klinik olarak hastalık belirtileri 
göstermeyen enfekte kişiler.

HIV (+) kişiler, tifo portörleri...

Bulaşkanlık: Mikroorganizmanın bir kişiden 
öbürüne bulaşma yeteneği.



Bulaşma Yolu

� Doğrudan bulaşma

a) Doğrudan dokunma

* Öpme
* Cinsel ilişki
* Gebelik
* Doğum

b) Dolaylı dokunma
* Kan nakli

c) Damlacık yayılması

� Dolaylı bulaşma
a) Araçlar
b) Vektörler
c) Hava yolu

* Damlacık 
çekirdeği



Konakçı

Bir enfeksiyon etkeninin büyüme ve çoğalması 
için uygun yer sağlayan insan ya da hayvanlara 
denir.

Giriş Yolu: Deri

Mukoza

Solunum yolu

Sindirim yolu

Kan yolu



Çevre

� Genel sanitasyon 

� Hava kirliliği

� Yoğun yaşanan yerler

� Uzun süreli kapalı kalan yerler

� Yoksulluk



Endemi: Belirli bir coğrafik bölgede ya da 
toplumda bir hastalığın nispeten yüksek 
insidans ya da prevalans göstermesidir.

Sporadi: Enfeksiyon hastalığının tek tük 
görülmesidir.



Epidemi (Salgın): Bir bölgede ya da toplumda 
hastalık olgularının o bölge için normal 
beklenenden daha çok görülmesidir.

1- Patlayıcı epidemiler (Kolera vb)

2- Bulaşıcı epidemiler (Kızamık vb)

Pandemi: Bir enfeksiyon hastalığının ülke 
sınırlarını aşarak ülkelerarası yayılımıdır.

AIDS, Kolera pandemisi



Epideminin oluşumunu belirleyen olgu 
sayıları;

� Etkenin tipi,

� Etkenle karşılaşan toplumun büyüklüğü 
ve tipi,

� Karşılaşmalarla ilgili deneyimler,

� Hastalık oluşumunun yer ve zamanına 

göre değişir.



Epideminin Đncelenmesi ve Kontrolü

� Epidemi varlığının saptanması

� Tanının kesinleştirilmesi

� Hastaların Yer-Kişi-Zaman özelliklerinin 
saptanması

� Verilerin analizi

� Kontrol önlemlerinin uygulanması

� Bulguların yayınlanması

� Đleri araştırmalar



Ülkemizde hastalık bildirim şeması

SAĞLIK OCAĞI

SAĞLIK GRUP BŞK.LIĞI

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

ÖZEL HEKĐM

HASTANE



Uluslararası Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

� Kolera

� Veba

� Sarı Humma


