
GÖÇ VE 

BULAŞICI HASTALIKLAR



Katılımcılar

• Göç ve bulaşıcı hastalık ilişkisini açıklayabilmeli

• Toplumda bulaşıcı hastalık risk faktörlerini söyleyebilmeli 

• Toplumda risk gruplarını tanımlayabilmeli

• Genel korunma önlemlerini söyleyebilmeli

• Bulaş yoluna göre alınması gereken önlemleri açıklayabilmeli

• Risk değerlendirmeye yönelik kişiye özel öykü alabilmeli

• Salgın yapma potansiyeli olan hastalıklara özel yaklaşımı açıklayabilmeli

ÖĞRENME HEDEFLERİ



Bireysel Özellikler 
+

Orijin Ülkede 
Kazanılmış 

Hastalıklar + 

Göç Sürecince 
Kazanabilecek 
Hastalıklar +

Göç Edilen Ülkede 
Sağlık Riskleri

Ülkesinde daha sağlıklı olan bir göçmen

sağlıksız bireye dönüşebilir

Göçmen Sağlığı



İki bölge arasındaki hareket eden

popülasyonun büyüklüğü

Göçün türü

Göçen grubun özelliği

Orijin ve ulaşılan yer arasındaki

hastalık prevalans farklılığı

Göç Aşamasında İnfeksiyon Riskleri



Düzenli göçmenlerde                risk 

Genel ulaşım yollarını 

kullananlarda        risk 

İnsan kaçakçılığı

Düzensiz göçmen         risk 

Göç Aşamasında İnfeksiyon Riskleri – Göç Türü



• HASSAS 
GRUPLAR

• Kadınlar

• Çocuklar

• Yaşlılar 

• Risk grupları

• Aşısız çocuklar-adölesan ve erişkinler

• Kalabalık, sağlıksız ortamda yaşayanlar

• Sağlık hizmetine ulaşma yollarını 

bilemeyenler

• Kayıt dışı yaşayanlar

Göç Aşamasında İnfeksiyon Riskleri
İnfeksiyon Riski Yüksek Gruplar



Yüksek 

prevalans

Benzer 

prevalans

Yüksek 

prevalans
Düşük 

prevalans

ORİJİN 

ÜLKE
HEDEF ÜLKE

Benzer 

prevalans

Düşük

prevalans

Göç Aşamasında İnfeksiyon Riskleri
Prevalans Farkı



Bireysel faktörler

- Biyoloji-genetik

- Göçmen statüsü

- Sağlık inanç/davranış

- Daha önceki hastalıklar

- Yolda kazanılan hastalıklar

Ülkedeki hastalık prevalansı

Kalış  süresi

Yaşam koşulları

Barınma, iş, kamp koşulları

Sosyal/ekonomik faktörler

Sağlık hizmetine ulaşım

Kültürel farklık

Hijyenik farklılık

Eğitim

+

Göç Sonrasında İnfeksiyon Riskleri



TEDİRGİNLİK KAYNAĞI

• İnsan hareketleri

• Vektörlerin taşınma olasılığı 

• Geçmişteki salgınlar 

Bazı ülkelerde 

• İnfeksiyon hastalıkları yönünden tarama

• Dışlama

GÖÇ



• Tüberküloz

• HIV/AIDS

• Aşıyla önlenebilir hastalıklar

• Hepatit B, hepatit C

• Paraziter hastalıklar

• Su ve besinle bulaşabilen enfeksiyonlar

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar



Gelişmiş ülkelerde olguların çoğu göçmen gruplar arasında

Göçmenlerden toplumdaki diğer kişilere geçişi az

Göçmen topluluğu içindeki geçiş daha fazla

Sağlık sistemi herkes için erişilebilir olmalı

Erken tanı ve tedavi sağlanmalı

Tedaviye uyum sorunu var

İlaç direnci göz ardı edilmemeli

Göçmenlerden geçişe ait yeterli veri yok

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

TÜBERKÜLOZ



• DSÖ yüksek bölgeden gelenlere tarama öneriyor

• Tüm göçmenler yasal statüsüne bakılmaksızın tüberküloz tanı

tedavisi sağlanmalı

• Aktif tedavisi sağlanmadan sınır dışı edilmemeli

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

TÜBERKÜLOZ



Orijin ülke, transit ülke ve hedef ülkedeki koşullar

Sosyokültürel faktörler; sosyal yaşamdan ayrılma

Sosyoekonomik faktörler 

kötü çalışma koşulları, yasal ve sosyal koruma olmayışı, ayrımcılık

Sağlık hizmetine erişimde güçlükler ve ayrımcılık

önleme, test ve tedavi

Bireysel faktörler

yaşam tarzı, riske maruz kalma, riskli davranışlar

Göçmenler HIV/AIDS açısından hassas gruplar arasındadır

Dışlayıcı politika uygulanması ölümü artırıyor

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

HIV/AIDS



• Suriye’de hepatit B ve hepatit C prevalansı Türkiye’ye benzer

• Bölgesel ve kişisel faktörlere göre risk değişebilir

• Göçmenlerde bilgi azlığı mevcut

• Çoğunlukla test yapılmıyor veya kaçınıyorlar

• Risk durumlarına göre tarama stratejisi belirlenmeli

• Eğitim şart !

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

HEPATİT B ve HEPATİT C



• Hepatit A

• Hepatit B

• Kızamık

• Suçiçeği

• Kabakulak

• Kızamıkçık

• DTB

• Poliomyelit

• …

Rutin aşılama programı kesintiye uğramış olabilir

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

AŞIYLA ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR



• En sık karşılaşılan paraziter hastalıklar

• Giardiasis, kutanöz leishmaniasis (şark çıbanı) ve ekinokokkosis (kist hidatik)

• Giardiyaz ve diğer fekal-oral yolla bulaşan parazitler ile kist hidatik prevalansı ülkemize

benzer

• Kamp ve benzeri toplu koşullarda yaşayan bu kişilerde karşımıza çıkan bit ve uyuz

salgınlarıyla da karşılaşılması olası

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

PARAZİTER HASTALIKLAR



Yıl Tarama Sayısı

2012 28.533
2013 50.901
2014 30.987
2015 36.861
2016 20.855

TOPLAM 168.137

Suriyeli Misafirlerde Yapılan Sıtma Taraması (2012-2016)

Sanılanın aksine 

sıtma sık karşılaşılan hastalıklardan birisi değil

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

PARAZİTER HASTALIKLAR



Yıl Vaka Sayısı

2012 117
2013 3094
2014 2672
2015 825

2016* 1086
TOPLAM 7794

Suriyeli’lerde Kutanöz Leishmaniasis Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı (2012-2016*)

En önemli paraziter hastalık şark çıbanı

Volkan tarzında ülsere ve ağrısız yaralara dikkat !

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

PARAZİTER HASTALIKLAR





• Risk oluşturabilecek hastalıklar

• Tifo

• Kolera; Irak’ta 2810’dan fazla olgu (Kasım 2015-)

• Hepatit A

• Şigelloz

Güvenli içme/kullanma suyu ve gıda temini

Hijyen, sürveyans

• Vektör kontrolü

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

SU VE BESİNLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR



29 Nisan 2011’den –
2012 yılı sonuna kadar

2013 2014 2015
2016

(Aralık )
TOPLAM

Sulu İshal 5.376 12.769 28.910 54.107 56.896 158.058
Kanlı İshal 9 31 12 0 7 59
Hepatit A 718 509 40 25 62 1.354
Solunum Yolları Enfeksiyonu

47.665 239.776 252.169 332.720 426.879 1.299.209

Geçici Barınma Merkezlerinde tespit edilen bulaşıcı hastalıkların yıllara göre sayıları

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

SU VE BESİNLERLE BULAŞAN HASTALIKLAR



• Özellikle çocuklarda solunum yolu ve gastrointestinal sistem infeksiyonlarına

yatkınlık

• Bu gruplar arasında özellikle hassas gruplarda daha ağır hastalık olabilir

• Kötü hijyenik koşullar; deri infeksiyonlarına yatkınlık

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

DİĞER ENFEKSİYONLAR



Öyküde özellikler

• Rutin öyküye ek:
• Ülkede bulunma süresi
• Daha önce bulunduğu ülke-bölgeler
• Aşılanma öyküsü
• Daha önceki infeksiyon hastalığı öyküsü
• Birlikte yaşadığı kişilerde hastalık ve semptomlar
• Hayvan temas öyküsü
• Sinek-böcek ısırığı
• Su kullanımı
• Güvenli gıda öyküsü
• Yaşam koşulları
• Riskli cinsel temas
• Kan transfüzyonu, antibiyotik kullanımı,diğer ilaçlar 

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

YAKLAŞIM



• Her hastada alınması gereken önlemler

• Kan, tüm vücut sıvıları(semen, vajinal sekresyonlar, serebrospinal, sinovial,
plevral, peritoneal, perikardial ve amniyotik sıvılar), bütünlüğü bozulmuş deri,
mukoz membranlar için

• Her hastanın enfekte olduğu kabul edilmeli ve bu nedenle her türlü müdahale sırasında
standart önlemlere mutlaka uyulmalıdır

• el hijyen uygulamaları ve eldiven kullanımı

• hastanın ve yapılacak işlemin özelliğine göre cerrahi maske ve koruyucu gözlük

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

STANDART ÖNLEMLER



Genel İnfeksiyon kontrol ve önleme yaklaşımları

• El Hijyeni 

• Patojenlerin geçişini azaltmada en etkin yöntem

• Su ve sabunla en az 40-60 sn

• Alkol-bazlı el dezenfektanı ile 20-30 sn

• Hastalara da eğitim verilmeli

Göçle İlişkili Enfeksiyonlar

STANDART ÖNLEMLER



Semptomlara göre 
önlemler



• Göçmene duyarlı sağlık sistemi

• Sürveyans Sistemi-Veri toplama-Analiz

• Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi

• Gerekirse karantina ve izolasyon

• Monitorizasyon

• Bağışıklama

• Erken tanı ve tedavi

• Eğitim,farkındalık

• Hijyenik koşullar, güvenli su-gıda

• Ülkeler arası-sektörler arası işbirliği

ÖZET



TEŞEKKÜRLER…


