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İSHALLİ HASTALIKLARI ÖNLEME ve AĞIZDAN SIVI TEDAVİSİ HAFTASI 
 

1-7 TEMMUZ 

 

İshal, günde üç ve daha fazla, ya da alışılmıştan daha sık sulu veya çok yumuşak dışkı yapmaktır. İshalle 

birlikte çocuklarda kusma, karın ağrısı, ateş olabilir.1 

 

İshallerin çoğu hafif bir hastalık olarak gelişmekte ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Bu 

hastalık tablosuna “Akut ishal”, 2-3 haftadan uzun süren durumlara ise “kronik ishal” denmektedir. Akut 

ishaller daha çok mikrobik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. 

 

İshal genellikle virüsler, bakteriler ve parazitler gibi mikropların neden olduğu barsak enfeksiyonudur. 

Enfeksiyon kötü hijyen koşulları sonucu yiyeceklere veya içme suyuna bulaşabilir, bazen de kişiden kişiye 

yayılabilir. Ayrıca diş çıkarma, alerji, antibiyotik tedavisi, üst/alt solunum yolu enfeksiyonları, doğuştan 

olan bazı hastalıklar gibi nedenlerle de ishal oluşabilir.2 

 
İshal tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Dünyada her yıl 5 yaş altı çocuklarda yaklaşık 1,7 milyar 

ishal vakası vardır. İshalli hastalıklar, 5 yaş altındaki çocuklarda ölümlerin önde gelen ikinci nedenidir ve 

her yıl yaklaşık 525 000 çocuğun ölümünden sorumludur. Bu ölümlerin en önemli nedeni sulu dışkı 

nedeniyle olan sıvı kaybıdır. İshalli hastalıklar önlenebilen ve tedavi edilebilen hastalıklar arasındadır.1 

 

İshalli hastalıklar besin alımının ve emiliminin azalmasına, yetersiz beslenme, enfeksiyona karşı direncin 

azalması ve fiziksel büyümenin bozulmasına yol açmaktadır. İshal beş yaşın altındaki çocuklarda 

malnütrisyonun önde gelen bir nedenidir.3 

 

İshal, özellikle 6 ay-2 yaş arası çocuklarda çok yaygındır. Çünkü bu yaşlarda beslenme alışkanlıkları, ek 

besinlerle beslenme ve dış ortamla temas daha fazla olmaktadır. İlk 6 ay anne sütü dışında başka gıda 

almayan bebeklerde ishal görülme ihtimali azdır. İshal yılın her mevsimi olabilir. Ancak yiyeceklerin daha 

çabuk bozulması, tatil yerlerinde temizlik kurallarının tam uygulanamaması, beslenme alışkanlıklarının 

değişmesi ve sinekler nedeniyle yaz aylarında daha sık görülür.2 

 

İshalin önlenmesine yönelik temel önlemler;1 

 

✓ Güvenli içme suyuna erişim 

✓ Sabunla el yıkama 

✓ Yaşamın ilk altı ayı için sadece anne sütü 

✓ İyi kişisel hijyen ve gıda hijyeni 

✓ Enfeksiyonların yayılımı hakkında sağlık eğitimi 

 

Ayrıca serin havalarda sıkça görülen ishal nedenlerinden biri olan Rotavirüs enfeksiyonlarına karşı 
da aşı önerilmektedir.  
 
1 [Internet] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/ Erişim Tarihi: 30.06.2017  
2 [Internet] http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/duyuru/1-7-temmuz-ishalli-hastaliklarin-onlenmesi-ve-agizdan-sivi-tedavisi-haftasi/579  
Erişim Tarihi: 30.06.2017 
3 [Internet] https://www.cdc.gov/safewater/publications_pages/proven.pdf Erişim Tarihi: 30.06.2017 
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İshal tedavisinde üç önemli ilke ishalle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin mümkünse ağız yoluyla geri 

konması, beslenmenin sürdürülmesi ve hastanın zamanında ishalin yönetimi açısından hekime 

götürülmesidir.1 Yani çocuğun sık sık su ve sulu gıdalarla beslenmesi gerekmektedir. 
 

Çocuklarda görülen ishal vakalarının büyük çoğunluğu hafif-orta derecede ishal vakalarıdır. Bu durumda 

daha sık su içirilmesi, alıyorsa anne sütüne ve beslenmeye devam edilmesi ve çocuğun susuzluk bulguları 

bakımından izlenmesi yeterlidir. Orta derecedeki ishal vakalarında çocuklar huzursuzdur ve çok susarlar. 

Bu durumdaki ishallerde su kaybının neden olduğu dehidratasyonu önlemek için çocuğa her zamankinden 

çok su ve sulu gıdalara verilmeli ve beslenme kesilmemeli, uygun gıdalarla beslenmeye devam edilmelidir. 

Özellikle sıvı olarak ayran, taze sıkılmış meyve suları, yemek olarak pirinç lapası, patates, şeftali, muz gibi 

gıdalar önerilmektedir. Eğer çocuk 6 aylıktan büyükse ishal paketleri (ağızdan verilen şeker-tuz eriyikleri) 

kullanılarak da tedavi edilebilmektedir.2 İshal olanlara kolalı içecekler, gazlı içecekler verilmesi yanlış ve 

tehlikeli olabilir. İshal sırasında verilen gıda maddeleri sindirimi kolay, enerji verici, taze hazırlanmış 

olmalıdır. 

 

Ülkemizde ishale bağlı ölümleri önlemek amacıyla ülke genelinde 1986 yılından beri “İshalli Hastalıkların 

Kontrolü Programı” yürütülmektedir. Bu program kapsamında sağlık kuruluşlarında 0-5 yaş grubu 

çocuklardaki ishalli hastalıklarda olabilecek dehidratasyonunu önlemek üzere ücretsiz ağızdan şeker tuz 

eriyiği paketi (AŞTE) desteği sağlanmaktadır.4 

 

Özellikle ishal görülme sıklığında artış görülen yaz günlerinde, ishalden korunma konusunda el, gıda 

hijyenin, mutfak temizliği, su ve besin hijyeni, ağızdan sıvı tedavisinin öneminin vurgulanması ve halkın 

konuya duyarlılığının artırılması amacıyla, 2003 yılında yayınlanan genelge ile 1-7 Temmuz arası “İshalli 

Hastalıkların Önlenmesi ve Ağızdan Sıvı Tedavisi Haftası” olarak kutlanmaktadır.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 [Internet] http://www.saglik.gov.tr/TR,11067/ishalli-hastaliklarin-kontrolu-genelgesi-2004--52.html Erişim Tarihi: 30.06.2017 
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