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Giriş… 

 

Ebola virüs hastalığı (EVH), Ebola virüsünün neden olduğu kanamalı bir hastalıktır. Virüs ilk olarak 

1976’da Sudan ve Kongo’daki salgınlarda saptanmış ve Kongo’daki bir ırmağın adından esinle  

“Ebola” adı verilmiştir. Virüs yarasalardan geçiyor, önce deride küçük zedelenmeler (lezyonlar) 

gelişiyor, sonra lenf düğümlerine, karaciğere ve dalağa yayılıyor. 

 

Hastalık yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı yakınmaları ile başlıyor. 

Ardından bulantı, kusma, döküntü geliyor. Daha sonra böbrek ve karaciğer işlevleri bozuluyor ve 

kanamalar (iç ve dış) başlıyor. Eğer hastalar klinik belirtilerin ortaya çıkışını izleyen 14. gününü 

geçirmiş ise sağkalım şansı daha yüksektir. Hastalarda görülen yaygın kanama, ödem ve şoka 

neden olmaktadır. Virüs, hastanın bağışık sisteminden kendisini saklayabilmektedir. 

Ebola virüsü insanlara hasta hayvanların organ, doku, kan, salgıları ile yakın değinmeyle bulaşır. 

Afrika’daki yağmur ormanlarında hasta veya ölmüş şempanze, goril, maymun, meyve yarasası  

ve antiloptan bulaştığı kayda girmiştir. İnsandan insana geçiş de bütünlüğü bozulmuş deri veya 

mukozanın bulaşlı insanların kan ve beden sıvılarıyla doğrudan değinmeyle veya bu tür sıvılarla 

bulaşlı çevreden de (dolaylı yolla) olabilmektedir. 

Ebola virüs hastalığından ölenlerin cenaze töreninde, ölen kişinin bedeni ile doğrudan değinme de 

bulaşta rol oynayabilir. 

Hastalarda klinik bulguların gelişiminden başlayarak ölene dek virüs çoğalmasını sürdürür.   

Ölüm, sıklıkla klinik bulguların gelişimini izleyen 9-10. günler sonrasında septik şok,  

çoklu organ yetmezliği ve yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) bozukluğu ile olur. 

 

Hastalıktan iyileşen erkekler menilerinde (semen) 7 haftaya dek virüsü taşıyabilir. 

 

********** 

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine dayanarak ebola salgınında olgu sayısının 

4366'ya, ölümlerin ise 2218'e ulaştığını bildirmesi 16 Eylül 2014 günü idi. Aradan 5 hafta geçti ve 

eldeki sayılar 2 kattan çok büyüdü! 

 (http://haber.tr.msn.com/saglik/ebola-vir%C3%BCs%C3%BC-h%C4%B1zla-yay%C4%B1l%C4%B1yor-3, 16.9.14)  

http://www.ahmetsaltik.net/
mailto:profsaltik@gmail.com
http://haber.tr.msn.com/saglik/ebola-vir%C3%BCs%C3%BC-h%C4%B1zla-yay%C4%B1l%C4%B1yor-3
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Sağlık Bakanlığı ve hatta Dünya, yukarıdaki gibi abartılı önlemlerle kamuoyunu daha da ürkütüyor. 

Biz Türkiye olarak bu sahnelere alışığız. Kırım – Kongo Kanamaı Ateşi yıllardır ülkemizin 

sorunlarından. O hastalığa çok benziyor Ebola.. Alınacak önlemleri böylesine uzaysı giysiler 

ölçeğinde büyütmemek gerek. Halkta yersiz aşırı korku tepkisi doğuruyor. Sağlık çalışanlarına  

Ebola virüs hastalığına yakalananların izlem ve sağaltımında, “Standart enfeksiyon denetim 

önlemleri”ne yeterince uyulmazsa, yakın temas ile meslek hastalığı bulaşı olmaktadır.  

(Bu virüsle lab. çalışmalarında “Biyogüvenlik Düzeyi 4 İzolasyon İşlemleri” zorunludur.) 

  

Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüsün yayılma hızı artarken alınan önlemlerin salgını önlemeye 

yetmediğini de eklemişti. Bölgenin ekonomik ve siyasal yapı göstergelerindeki kötüleşmeler 

sonucunda, başta temel gıda maddeleri olmak üzere fiyatların yükseltmesinden ve halkın yetersiz 

gelirnin daha da düşmesi sonucu beslenme bozukluklarının artmasından endişe ediliyordu.  

Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre Türkiye'de ebola virüsü bulaşı henüz görülmedi.  

 

Ebola virüsü hastalığının (EVH) özgün bir sağaltımı ve aşısı yok 

 

“Ebola kanamalı ateşi” tanısından önce KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi), sıtma, dizanteri, 

kolera, tifo, leptospiroz, riketsiyozis, hepatit, menenjit ve öbür viral kanamalı ateşli hastalıklar 

dışlanmalıdır. 

 

EVH’nın günümüze dek lisans almış aşısı ve özgül bir sağaltımı yoktur. Hastalar sıklıkla bulantı, 

kusma, kanamalar nedeniyle ciddi sıvı-elektrolit yitiği içindedir. Ağır hastalar yoğun bakım desteği 

gerektirir.  

 

Virüsün yayılması ve çoğalması, konağın (virüsü alanın) bağışık yanıtında yetersizlikleri,  

pıhtılaşma bozuklukları, dolaşım sistemi bozukluğu, kan basıncı düşmesi ve son olarak  
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şok ve çoklu organ yetmezliği ile ölüme neden olur. 

 

Önemli olan, kişinin virüse karşı beden savunma sisteminin, bağışık yanıtın güçlendirilmesidir. 

Bu da salgın bölgesi insanlarında yok.. Söz konusu ülkeler, BM Kalkınma Programı (UNDP) İGİ - 

İnansal Gelişim İndeksi  (HDI) sıalamasında diplerdeler. Emperyalizmin acımasız sömürüsünün 

ürünü YoksullaşTIRma (yatay ve dikey) ve yoksunlaştırma, gelir dağılımındaki uçurumlar,  

ağır yaşam koşulları, kirletilen ve yıkıma uğratılan çevre, tarımsal – hayvansal besin üretiminin 

nitelik ve nicelikçe gerilemesi ve toplum beslenmesinin bozulması.. başlıca hazırlayıcı etmenlerdir 

ve bu bilgiler genel geçer gerçeklerdir. 

Ebola virüsü bulaşlı (enfekte) şempanze, goril, maymun, yarasa gibi yabanıl (vahşi) hayvanlardan 

insanlara bulaşıyor. İnsandan insana geçiş, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozanın (ağız, burun 

içi zarlar gibi) bulaşlı insanların kan ve beden sıvılarıyla doğrudan değinimiyle (temasıyla) olur.  

Ayrıca hastanın beden salgılarıyla bulaşlı (kontamine) çevresel araç-gereçle de bulaşma olabiliyor. 

2-21 günlük kuluçka süresinin ardından yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ve kas ağrısı, halsizlik, ishal, 

kusma, karın ağrısı, iştahsızlık belirtileriyle ortaya çıkıyor. Ağır olgularda bedende yaygın döküntü, 

gözlerde kızarıklık, öksürük, nefes almakta güçlük, boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, hıçkırık,  

beden içinde ve dışında kanamalar, karaciğer ve böbrek yetmezliği görülüyor.  

Bilindiği gibi ebola virüsü bulaşının özgün bir sağaltımı yok. Bu gerçek öbür virüs bulaşları için de 

büyük ölçüde geçerli. Burada önemli olan ‘bağışık sistem'in kişinin virüse karşı savunma gücüdür. 

Bedenin savunma sistemini güçlendiren etmenlerin başında yeterli ve dengeli beslenme geliyor. 

 

Aşısı ve özgül sağaltımı olmadığı için, hastalığın risk etmenlerinin iyi bilinmesi ve kişisel koruyucu 

önlemler alınması önemlidir. Başlıca etkili yol doğru el yıkamadır. Riskli bölgelere gidilmemeli, 

oralardan gelenler için Sağlık Bakanlığınca kara –hava – deniz sınır giriş - çıkış kapılarında  

tüm önlemler alınmalıdır. Genel Beden direncini yüksek tutmaya çaba göstermelidir.  

Spor, beslenme, stres yönetimi.. 

 

Salgın ekonomiyi de vuruyor 

BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun açıklamsına göre, bölgedeki ebola salgını tarım üretimini 

olumsuz etkilemektedir. Hastaların sektörden uzak kalmasıyla emek-yoğun üretim azalmakta  

ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmatadır. Afet bölgesi halkının hareketlerinin 

sınırlanmasıyla gıda maddelerinin pazarlanması olumsuz etkileniyor. Karmaşa ortamında  

gıda ürünlerinin stoklanması, gıda kıtlığı ve kimi ürünlerin fiyatlarının aşırı yükselmesi de  

gözlenen acı gerçekler. 

Salgın 4 ülkenin ekonomisini de vurdu. Yatırımcılar Ebola korkusundan bölgeyi terk etmeye  

ve Batı Afrika'daki ülkelerin gelirlerinde düşme başladı. Halk açlıkla tehlikesiyle de yüzyüze. 

Dolayısıyla bölgenin sağlık çalışanı ve tıbbi araç-gereç yanında artan temel gıda maddelerine de 
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ivedi gereksinimi var. Uluslararası toplumun ve yardım kuruluşlarının bölgenin gereksinimlerini 

geniş kapsamlı değerlendirmesi gerekiyor..  Fakat öğreniyoruz ki, Obama bölgeye salgınla savaş için 

üç bin “asker” yollayacakmış! Anlaşılıyor ki, ciddi bir toplumsal karmaşa var ve kolluk önlemi 

zorunlu. Yangın çıkmadan insancıl – paylaşımcı – destekleyici.. (a priori, pro-aktif) önlemler yok, 

itfaiyecilik yapılıyor (a posteriori, re-aktif)). 

 

********** 

'Modern dünyanın en kötü sağlık krizi' 
 
DSÖ, Batı ve Orta Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınını, modern dünyanın 
en kötü sağlık krizi olarak niteledi.  

 

 

    http://www.ntvmsnbc.com/id/25543791/, 13.10.14  

 
Filipinler'in başkenti Manila'da bir konferansa katılan DSÖ Başkanı Dr. Margaret Chan, Batı ve  
Orta Afrika'da patlak veren Ebola salgınının, "modern zamanlarda rastlanan en ciddi ve şiddetli 
sağlık krizi" olduğunu belirtti. Kamuoyunu salgın hastalık konusunda eğitmeyi, "iyi bir savunma 
stratejisi" olarak tanımlayan Dr. Chan,  
 

 Herhangi bir salgının neden olduğu harcamaların % 90'ının, "halkın enfeksiyona karşı 
sakınılmasına yönelik organize olmamış, yersiz çabalardan kaynaklandığını" belirtti.  
DSÖ, Ebola salgınında beş binden çok kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. 

 

Burada, DSÖ Başkanı Dr. Chan’ın tırnak içine aldığımız ve koyu dizdiğimiz uyarısına dikkat edilmeli. 

 

Halkın bulaşıcı hastalıkardan korunmasına yönelik önlemler yeterli olsa, salgında yapılan gereksiz 

harcamaların % 90’ından sakınmak olası. Apaçık, salgın öncesi (öngelen) kapsamlı sağlık – sosyal – 

ekonomik.. önlemlerin yeterince alınmadığının kabulü ve saptanması.  

Dolayısıyla sağlık ve hastalık içiçe.  

 Sağlık sorunlarının 1 numaralı nedeni, küre genelinde süregelen YOKSULLUK!  

http://www.ntvmsnbc.com/id/25543791/
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DSÖ uzmanları Prof. Beaglhole ve Prof. Bonita bu kanıdalar ve çarpıcı verilere dayanmaktalar 

(Beaglehole R, Bonita R. Public Health at the Crossroads, p. 278, Cambridge Univ. Press 2nd ed. 2004) 

 

********** 

 

Batı Afrika’nın 4 yoksul ülkesi (Gine, Liberya, Sierra Leone ve Nijerya) onca yoksulluk ve 
yoksunlukları yanı sıra bir de EBOLA virüsü bulaşı (enfeksiyonu) ile boğuşmaktalar.. Gine’de 
başlayan salgın Liberya, Nijerya ve Sierra Leone’ye dek yayıldı. Mart 2014’te sorunun adı kondu : 
Ebolavirüs salgını Demokratik Kongo (Zaire), Kongo, Uganda, Fildişi Sahilleri, Güney Sudan ve 
Gabon da salgın alanı. (http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html)  
 

 
 
Elbette sonuçlar çok ağır hatta yıkıcı.. Uluslararası toplumun teknik sağlık önlemlerine ek olarak, 
insancıl ekonomik yardım yapması da bekleniyor bu ülkelere.. Türkiye açısından ise,  
SAĞLIK BAKANLIĞI eşgüdümünde Hükümetin geniş kapsamlı bilimsel önlemleri titizlikle 
sürdürmesi gerekiyor. Bilim Kurulu’nun kararlarını eksiksiz uygulayarak.. Burada günlük politikaya, 
hot zota zerrece yer yok. Bilimsel akılcılık dışında her yol çıkmaz sokak! AKP hükümetini ciddi ciddi 
uyarmak isteriz; sakın ola ki, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları dışına çıkmasınlar.  
(Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberi- Bilim Kurulu Çalışması, 2014 T.C. Sağlık Bakanlığı) 

 

Salgından korunmak için halkımızın genel sağlık düzeyinin yükseltilerek bağışık direncinin 
artırılması gerekir ama bu hemen sonuç alınacak bir eylem – makro hedef değildir. Halktan yana 
ulusal beslenme – gelir – tarım – gıda – eğitim .. önlemlerini bir bütün olarak uygulamayı gerektirir. 
Bunun için de hükümetlerin küresel piyasaların güdümünden mutlaka sıyrılarak değindiğimiz 
alanlarda SOSYAL POLİTİKALAR izlemekten başka seçenekleri yoktur. 
(Ebola virüsü hızla yayılıyor!, http://ahmetsaltik.net/2014/09/16/ebola-virusu-hizla-yayiliyor/) 

 

Yineleyelim     : 

 Ebola salgınını tetikleyen nedenler olarak tartışma gündeminde olanlar çoğunlukla  

biyolojik değil; ekolojik ve ekonomik-sosyal-siyasal-kültürel nedenlerdir. 

 Ebola salgını; sağlığın ekolojik, siyasal, sosyal ve kültürel boyutunu ortaya koyan  

bir salgın olarak da adlandırılabilir.  
(Ebola Virüs Hastalığı, Dr. Duygu Öcal, AÜTF Halk Sağlığı AbD Semineri, 15.9.2014) 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html
http://ahmetsaltik.net/2014/09/16/ebola-virusu-hizla-yayiliyor/
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Salgını tetikleyen nedenler.. 

 

Ormansızlaştırma politikaları, sert ve uzun süreli kuraklık, İç savaş (Sierra Leone, Liberya), 

Yoksulluk, Sağlık hizmetlerinde yıkım ve yetersizlikler; Hükümete, kamu görevlilerine ve 

uluslararası kurumlara olan güvensizlik; Salgının hafife alınması, ulusal ve uluslararası düzeyde 

gecikmiş ve etkin olmayan denetim önlemleri.. 

 

Ekolojik başlıkta ormansızlaştırma ve uzun süreli sert kuraklık tartışmaları gündemde.. 

Orman arazilerinin sistemli olarak yağmalanması, ağaç kesimleri, küçük orman köylüsünün 

mülksüzleştirilmesi politikalarının özellikle Gine ormanlık bölgesinin büyük oranda  

ortadan kalkmasına yol açtığı dile getiriliyor.. 

 

Sınır ülkelerde uzun süredir yaşanan iç savaş nedeniyle Sierra Leone, Liberya ve Cote d’lvoire’den 

Gine’ye göç eden onbinlerce sığınmacının ev yapmak için orman arazisini kullanması,  

ormanların yok edilmesinde etkili olmuştur. Ormanların derinliklerine dek sızan girişimlerin 

(avlanma oyunları, ağaçların kömür yapımı için kullanımı, açılan mineral madenleri, vb.) etkisi ile 

yabanıl hayvanların tehdit altında kaldığı, birçok primatın (goril, şempanze vb.) yaşam ortamının 

ortadan kalktığı tartışılıyor.. 

1989’dan bu yana süren iç savaş; 400 binden çok kişinin ölümü, bir milyondan çok kişinin göçü, 

otuz binden çok çocuğun savaşa katılması, onbinlerce kadın ve kız çocuğuna karşı tecavüzün  

silah olarak kullanılması ile kriminal bir savaş olarak anılıyor.. 

(Mehmet Zencir. Ebola salgınını tetikleyen ekolojik-sosyopolitik nedenler. 
http://siyasihaber.org/yazilar/ebola-salginini-tetikleyen-ekolojik-sosyopolitik-nedenler-mehmet-zencir) 

********** 

 

Bağlarken… 

 

Hastalığın başlangıç belirtileri özgül olmadığınan, erken tanı her zaman kolay ve olanaklı olmuyor.  

Bu yüzden sağlık çalışanlarının bütün hastalar için olması gerektiği gibi standart uygun korunma önlemlerini 

almaları önemsenmelidir. Bunlar temel el hijyeni, solunum yolu hijyeni için koruyucu donanım (uygun 

maske) kullanımı güvenli enjeksiyon uygulamaları ve güvenli gömme (defin) uygulamalarıdır. Hastalar ile  

bir metreden daha yakın değinmelerde yüzü koruyucu maske, uzun kollu önlük ve eldiven giyilmelidir. 

 

4 Eylül 2014’te ilk aşı denemesi 39 yaşında bir kadın hastada yapılmıştır. Bu aşı önce yalnızca maymunlarda 

denenmiştir. Sonucu henüz bilmiyoruz.. (Ebola Virüs Hastalığı, Dr. Duygu Öcal, AÜTF Halk Sağlığı AbD 

Semineri, 15.9.2014) 

 

Ebola enfeksiyonu için etkili sağaltım ve aşı olmadığından, hastalığı ve ölümleri azaltmak için tek yol 

toplumu risk etmenleri ve koruyucu önlemler hakkında eğitmektir. Ayrıca metinde sıklıkla yer verdiğimiz  

kişi ve toplum sağlığını koruyup geliştirecek tıbbi, sosyal, ekonomik, kültürel ömlemlerin bütüncül bir poitika 

çerçevesinde sürekli olarak yürütümüdür. 

http://siyasihaber.org/yazilar/ebola-salginini-tetikleyen-ekolojik-sosyopolitik-nedenler-mehmet-zencir

