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Bu dokuman, Dr. Dilek Aslan ve Dr. Hakan Altıntaş’ın katkılarıyla, Dünya Sağlık Örgütü web sayfalarında yer alan dokümanlardan yararlanılarak 24.8.2014 tarihinde 

hazırlanmıştır.  
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Dünyada Ebola hastalığı ile ilgili her geçen gün farklı bir gelişme yaşanmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 24 Ağustos 2014 tarihinde web sayfasında yayınlanmış bilgi notuna ilişkin kimi 
ayrıntılar aşağıda yer almıştır:1 
 

 Hasta bireylerin ve/veya hayvanların vücut sıvı/salgıları ile doğrudan temas sonucu 
bulaşmanın olduğu hastalık Afrika’da bazı ülkelerde salgınlara neden olmuştur/olmaktadır.  

 Hastalığın bulaşması açısından en riskli gruplar sağlık çalışanları, hastaların aile bireyleri 
ve yakınları, hastalarla ya da hastalık nedeniyle ölenlerle yakın teması olan kişiler olarak 
tanımlanır.  

 Doğru ve zamanında kontrol ve korunma programları hastalığın geçişini önlemeye; 
destekleyici tedavi ise ölümlerin azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir. Bu önlemlerin 
hastanelerde, evlerde, hastalık nedeniyle kayıpların olduğu cenaze merasimleri ile ilgili 
süreçlerde alınması önerilmektedir. 

 Hastalığın vahşi hayvanlar arasında, özellikle memeliler arasında salgınlara neden olduğu 
bilinir. Ebola mikrobunun olası konakçıları arasında maymun gibi primatlar, yarasalar, 
küçük kemirgenler, bir çeşit fare, bir antilop çeşidi yer almaktadır. Geçmiş salgınların 
başlangıcının insanların vahşi hayvanlarla avlanma, bulaşın olduğu hayvanlardan et 
hazırlama sırasındaki temaslarıyla gerçekleştiği, sonrasında da insandan insana bulaşın 
olduğu rapor edilmiştir. Bugün görülen salgınların ne yazık ki insandan insana geçiş 
sonucu oluştuğu bilinmektedir. 

 Gıda güvenliği kuralları gıdaların hazırlama ve pişirme aşamalarında başarı ile 
uygulandığında Ebola mikrobunun geçişinin olmadığı bildirilmiştir. Gıda güvenliği 
kavramının; gıdaların temizliği, kişisel hijyen (temizlik) kurallarının tam anlamıyla 
uygulanması, pişmiş ve pişmemiş gıdaların ayrı ayrı saklanması, gıdaların uygun/yeterli 
ısıda pişirilmesi, uygun ısıda ve yerde saklanması, gıdaların temizliği sırasında güvenli su 
kaynaklarının kullanılması gibi adımlarının olduğu her zaman hatırlanmalıdır. 2  Ebola 
mikrobu pişirme sayesinde etkinliğini yitirir.  

 Temel kişisel hijyen kurallarına uymak hastalıktan korunmak için bir başka önemli adımdır. 
Temel öneriler arasında düzenli olarak el yıkamak, bulaş olan hayvan teması öncesi ve 
sonrası kıyafetleri değiştirmek yer almaktadır. 

 Hasta hayvanların KESİNLİKLE TÜKETİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR. 

                                                           
1 http://www.who.int/csr/disease/ebola/note-ebola-food-safety/en/ 
2 http://www.who.int/topics/food_safety/en/ 


