SAĞLIK NEDĠR?
Fiziksel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik halidir.
TEMĠZLĠK NEDĠR?
Bedenin, gıdanın ve çevrenin “kir” denilen ve sağlığı olumsuz etkileyen yabancı maddeden arındırılması;
temiz olma ve temiz durma halidir.
HĠJYEN NEDĠR?
Bedeni, gıda ve çevreyi sağlığa zarar verebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik tüm etmenlerden arındırmak için
yapılan uygulamalardır.
Sağlıklı olmak adına yapılacak özbakım uygulamaları ve alınacak önlemlerinin tümüne kiĢisel hijyen denir.
KiĢi yada çevrenin temiz görünmesi ile sağlık açısından kabul görecek Ģekilde temiz/hijyenik olması aynı Ģey
değildir. Temizlik uygulamaları ancak kurallar dahilinde gerçekleĢtirildiğinde sağlık açısından kabul edilebilir
bir Ģekilde temizlik ve hijyen sağlar. Temizlik kurallarına uyulmadığında hastalıkların ortaya çıkması
kaçınılmazdır.
HYGĠEA
Mitolojide tıbbın atası sayılan Eskülap'ın kızının adı Hygiea'dır.
Hygiea; sağlığı koruyan ve insanların sağlığının bozulmasını engelleyen
tanrıçadır.
HĠJYEN UYGULAMALARININ AMAÇLARI







Vücuttan salgılanan salgıları, atıkları ve mikroorganizmaları
uzaklaĢtırmak
Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevĢemesini sağlamak
Kas gerilimini azaltmak
Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek
Deri sağlığını korumak
Bireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek, kendine olan
güvenini arttırmak

VÜCUTTA BULUNAN ORGANĠZMA SAYILARI
Ellerde
Alında
Kafa Derisinde
Koltuk Altında
Burun çeperinde
Tükürükte
DıĢkıda

100-1.000 adet/cm²
10.000-100.000 adet/cm²
1 milyon adet/cm²
10 milyon adet/cm²
10 milyon adet /gram
100 milyon adet/gram
1 milyar adet/gram

BELLĠ BAġLI HĠJYEN UYGULAMALARI
EL TEMĠZLĠĞĠ
Vücutta en çok kirlenen ve mikroorganizmalarla en çok temas eden
organdır. Yapılan bir çalıĢmada; insanların %32'sinin tuvalet sonrası ellerini
yıkamadığı, ayak üstü yemek yenilen yerlerde insanların %47'sinin ellerini
yıkamadığı, ellerini yıkayanların %58'si nin sadece su kullandığı
belirlenmiĢtir. Oysa el yıkamanın amacı kimyasal ve fiziksel zararlı ve
hastalık yapıcı mikroorganizmaların uzaklaĢtırılmasıdır.
ELLER NE ZAMAN YIKANMALIDIR?
 DiĢ, ağız, yüz ve göz temizliği yapmadan önce
 Yemek hazırlamadan önce
 Yemeklerden önce ve sonra
 Tuvaletten sonra
 Öksürüp, hapĢırdıktan sonra
 Burnumuzu sildikten sonra
 Kirli, tozlu bir iĢi tamamladıktan sonra
 Hayvanlarla temas ettikten sonra
 Hasta ziyaretinden sonra
 Hiç bir iĢ yapılmasa, hiçbir temas olmasa bile gün içinde sık sık
ELLER NASIL YIKANMALIDIR?
 Akan su altında eller ıslatılmalı
 Sabunlanmalı
 Ellerin bütün yüzeyleri ovalanmalı (en az 22 sn)
 Sıklıkla unutulan alanlara dikkat etmeli (el sırtı, el ayası)
 Akan su altında durulanmalı
 Kağıt havlu-peçete ile kurulanmalı (kurulama mikroorganizma
sayısını azaltır)
Temizliğin sağlanabilmesi için; parmak uçları, tırnaklar, tırnağın
etle ayrıldıktan sonraki bölümü, baĢparmak ve parmak araları
unutulmamalıdır.
Özellikle toplu yaĢanılan yerlerde sıvı sabun kullanılmalıdır.
Kalıp sabunlar kiĢisel temizlik araçları olduğundan ortak
kullanılmamalıdır.
TIRNAK TEMĠZLĠĞĠ
Tırnaklar, kolay kirlenebilir ve etle tırnak arasında kir birikebilir. Bunların düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
Tırnaklar yenmemeli, koparılmamalı, haftada bir yarım ay biçiminde kesilmelidir.

YÜZ, BOYUN TEMĠZLĠĞĠ
Hergün akĢam yatmadan önce ve sabah kalkıldığında yüzün su ve sabunla yıkanması gerekir. Kullanılan
sabunun yüzü kolayca temizleyen ve cildin kurumasına yol açmayan özellikte olmasına özen gösterilmelidir.
DĠġ AĞIZ TEMĠZLĠĞĠ
KiĢisel hijyenin en önemli parçalarından biri ağız ve diĢ
temizliğidir. Ağız ve diĢ hijyenini aksatmak diĢ çürümelerine
neden oluruz.
DiĢler günde en az iki kez, kahvaltısı sonrası ve yatmadan
önce, üç dakika etkili bir Ģekilde fırçalanmalıdır. DiĢ
fırçalamada uygun olan az macun, sık fırçalamadır. DiĢ
fırçalamak için nohut büyüklüğünde macun yeterlidir. DiĢ
fırçası kiĢiye özeldir. Altı ayda bir kez yenilenmelidir.

BURUN TEMĠZLĠĞĠ
Gece yatmadan önce ve her sabah bol su ile ve sümkürerek yapılmalıdır. Burnu karıĢtırmak, pek çok
mikrobun el ve el yolu ile ağız ve sindirim sistemine bulaĢmasına ve bu yolla bulaĢıcı hastalıkların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle burun temizliği için kiĢi yanında temiz bir mendil her zaman
bulundurmalıdır.
KULAK TEMĠZLĠĞĠ
Kulak arkasından baĢlayarak kulak kepçesi biriken kirler su ve sabunla temizlenmeli, kulak yolu giriĢinde
biriken akıntılar havlu kağıt/peçete ile silinmelidir. Kulak içine kulak temizleme çöpü veya baĢka bir Ģey
sokulmamalıdır. Sıklıkla kullanılan pamuklu kulak çubukları kulak yolu zedelenmesine ve iltihaplara neden
olabilmektedir.
KOLTUK ALTI TEMĠZLĠĞĠ
Vücudun açık yerlerine dıĢ ortamda bulunan toz ve kir birikmektedir. Her yaĢ grubunda ayrı nitelik ve
yoğunlukta olmakla birlikte çalıĢırken ve uykuda koltuk altları sürekli olarak terlemektedir. Ter salgısı zararlı
mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Koltuk altı temizliği esas olarak banyoda tamamlanmalıdır.
Deodorantlar ise temizlik amaçlı değil ama sosyal amaçlı kullanılabilir.

SAÇ TEMĠZLĠĞĠ
BaĢ saçlı deride kıl köklerinde bulunan bezlerden salınan maddeler yaĢa ve cinsiyete göre farklılık oluĢtursa da
yağlı bir özellik taĢımaktadır. Saçların düzenli bir biçimde yıkanması ile bu yağlar ve kirler
uzaklaĢtırılmaktadır. Aynı zamanda saçların fırçalanması ya da taranması ile de kir ve tozlar ve yine doğal yağ
birikintileri kısmen uzaklaĢtırılabilmektedir.
Normal olarak saçlar hafta da en az iki kere yıkanmalıdır. Yıkandıktan sonra bol su ile durulanmalıdır.
Saçlar, düzenli taranmıĢ ve uygun bir biçimde kesilmiĢ olmalıdır. Saç temizliğinde kullanılan taraklar kiĢisel
olmalı ve sık aralıklarla sıcak sabunlu su ile yıkanmalıdır.
Saçların yıkanmasında kullanılan sabun ve Ģampuanların içerisinde bulunan bazı maddeler saçlı deride tahriĢe,
allerjik reaksiyonlara yol açabilir. Gözün parlak bölümünde matlaĢmaya da neden olabilir. Bu nedenle sabun
ve Ģampuan Ģeçiminde niteliği bilinmeyen maddelerden kaçınılmalıdır.
PARAZĠTLER
Saçlı deride ve vücutta bit, uyuz gibi bir takım parazitler hastalık oluĢabilir. Bu hastalıklara neden olan
asalaklar, yakın temasla, baĢkalarının giyeceklerinin giyilmesi ve bireysel temizlik araçlarının kullanılması ile
bulaĢabilir.
Bit nedir? Sirke nedir?
 Saç bitleri sadece insan saçında yaĢayan ve üreyen çok küçük
kanatsız, gri parazitlerdir.
 Saç bitinin küçük, beyazımsı yumurtalarına sirke denir ve sirke
diye adlandırılan yumurtaları görmek bitin kendisini görmekten
daha kolaydır.
 Sirkeler genellikle saçın enseye yakın, kulakların arkasında ve
baĢın arkasındaki bölümlerinde bulunur.
 Sirkeler kir veya kepek gibi kolaylıkla saçlardan temizlenmez ve el
ile kolaylıkla saçlardan ayrılmaz.
 Saç bitleri insan vücudu dıĢında sadece 48 saat yaĢayabilirken,
sirkeler ise 10 gün insandan ayrı yaĢayabilir.
Bit ve sirke ile kepek arasındaki farklar
 Kepek üfleyince veya hafif dokununca uçar; ama bit yumurtası
(sirke) saça yapıĢık olduğu için uçmaz.
 Kepek iki tırnak arasında ezilirse ses çıkmaz ama bit yumurtası
(sirke) ezildiğinde 'çıt' sesi çıkar.
 Kepek daha parlak, bit yumurtası (sirke) daha mattır.

Bit ve sirke ile ilgili doğrular yanlıĢlar
 Saç bitinin görülmesi kesinlikle kiĢisel temizlik ve hijyenle ilgili değildir.
 Sadece çocuklar değil büyükler de bitlenebilir.
 Saç bitinin bulaĢması; kalabalık yerlerde yaĢama ile iliĢkilidir. ġapka, tarak, havlu, saç tokası, kulaklık gibi
eĢyaların paylaĢımı sonucu veya toplu taĢım araçlarında baĢın yaslandığı yerlerden bulaĢabilir. Bu nedenle
öğrenciler kiĢisel eĢyalarını paylaĢmak konusunda mutlaka bilinçlendirilmelidir.
 Hayvanlardan insanlara bit bulaĢması son derece nadirdir.

DĠKKAT! Bir bireyin saç derisini sık sık kaĢıması saç bitini akla getirmelidir.
PARAZĠTE MARUZ KALDIYSANIZ…
KiĢisel Tedavi
 Bireysel tedavide doktorun önereceği bir ilaç içindeki aydınlatıcı bilgileri dikkatlice okunarak
uygulanmalıdır.
 Bu ilaçlar yumurtalar üzerinde bir kerede etkili olmaz, belirtilen periyotlara tam olarak uyarak tekrar
tekrar kullanmak gerekir.
 Ġlacı tüm aile bireyleri tedavi periyoduna tam olarak uyarak ve aynı periyotla kullanmalıdır.
 Ġlaçla birlikte verilen sık diĢli bir tarakla tüm saçlar özenle taranarak yumurtaların saçtan ayrılması
sağlanmalıdır.
 Oniki aylıktan küçük bebeklerde, hamile ve emzikli annelerde, kafa derisinde yara bulunan kiĢilerde
mutlaka doktora baĢ vurarak tedavi uygulanmalıdır.
 Bit ilacı kullandıktan sonra saçları kurutmamak 1-2 gün içinde saçı tekrar yıkayıp ilacın etkinliğini
azaltmamak gerekir.
 Bit ilacının önerilenden daha sık kullanılmanın bir yararı yoktur.
 Bit ilacı dıĢında haĢarat ilacı, eter ve gaz yağı ürünler kullanmak yanlıĢtır.
Koruyucu Önlemler
 Sirke ve bitlerle bulaĢtığı düĢünülen eĢyaların temizlenmelidir.
 Giysiler, çarĢaflar, havlular sıcak/kaynar suda yıkayarak kızgın ütü ile ütülenmelidir.
 Yıkanamayan tüylü oyuncaklar, kulaklıklar ve Ģapkalar kuru temizleme yöntemi ile temizlenmeli
veya en az iki hafta sıkıca kapatılmıĢ bir plastik torbada tutulmalıdır. Bit yumurtaları en fazla 2 hafta
içinde ölmektedir.
 Taraklar, fırçalar, saç tokaları 50-60 °C olan sıcak suda veya saç için kullanılan ilaçta en az 10 dakika
bekletilmelidir.
 Evin diğer bölümleri; halılar, yastıklar, örtüler, kumaĢ kaplı mobilyalar ve hatta araba koltukları
elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Bu iĢlemden sonra elektrik süpürgesi de temizlenmelidir.

 Çocuklarınızın saçlarını sık sık kontrol edin.
 BaĢında bit bulunan çocuklar uygun tedaviye baĢlanana kadar okula
gönderilmemelidir.

AYAK TEMĠZLĠĞĠ
Ayaklar çorap ve ayakkabı içinde
terlediğinden, her akĢam düzenli olarak su
ve sabunla yıkanmalı, çok iyi bir Ģekilde
kurulanmalıdır. Yıkama iĢlemi yerine
getirilmez ise ayak sağlığını bozacak
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayaklar
uygun Ģekilde ve yeterince
temizlenmediğinde, mantar gibi hastalıklar
ve çeĢitli alerjik reaksiyonlar
oluĢabilmektedir.

Çoraplar her gün değiĢtirilmeli, naylon ve suni ipekten yapılmıĢ çoraplar yerine pamuk, bambu, merserize
gibi doğal dokulu ürünler tercih edilmelidir. Ayaklarda aĢırı terleme ve koku mevcut ise bir doktora
danıĢılmalıdır.
Ayak tırnaklarının bakımı düzenli olarak yapılmalı ve düz biçimde kesilmelidir. Ayak tırnakları yarım ay
Ģeklinde kesilirse, tırnak batması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Ayak sağlığı, genel vücut sağlığı ile yakından iliĢkilidir. Çocuk, genç, eriĢkin tüm insanların normal duruĢunun
sağlanmasında ayakkabı Ģeçimi çok önemlidir; çünkü sağlıksız ayakkabılar duruĢ özelliğini ve yürüyüĢ ahengini
bozar, ayaklarda Ģekil bozukluğuna, kemik deformasyonuna, nasırlara ve yaralara neden olabilir.
Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeli :













Her iki ayak birlikte denenmeli
Oturarak değil, ayaktayken ve yürüyerek denenmeli
Eğer ayaklardan birisi diğerinden daha uzunsa ve geniĢse uzun ve geniĢ olana göre seçilmeli
Ayak parmaklarının ayakkabı içinde rahat hareket edip etmediği kontrol edilmeli
BaĢ parmak ile ayakkabının burnu arasında 1-1.5 cm kadar boĢluk olmalı
Sivri burunlu ve dar olmamalı
Yapıldığı malzeme dayanıklı, esnek, hafif ve yumuĢak olmalı
Ayakkabının havayı geçiren ama suyu geçirmeyen malzemeden yapılmıĢ olmalı
Tabanı yerin pürüzlerini hissettirmeyecek kadar kalın olmalı ve soğuğu geçirmemeli
Topuk yüksekliği taban kalınlığının 2-4 katını geçmemelidir.
Yaz mevsiminde ayakkabı alırken havanın sıcak olmasına dikkat edilmeli
KıĢ mevsiminde giyilecek ayakkabı tabanının kaymayan malzemeden yapılmıĢ olmasına dikkat edilmeli



Ayakkabının derisinin yumuĢaklığının korunması için de sürekli bakımı yapılmalı, yağlanmalı ve
boyanmalıdır.

.

TUVALET ALIġKANLIĞI VE TEMĠZLĠĞĠ
Düzenli tuvalet alıĢkanlığı, sindirim sisteminin düzgün çalıĢması için gereklidir.
Tuvaletten sonra mutlaka temizlik yapılmalıdır.
Tuvalet temizliğinde mümkünse su ve tuvalet kağıdı kullanılmalı;
anal bölge temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır.
Bu iĢlem bittiğinde eller mutlaka etkili bir biçimde yıkanmalıdır.
Tuvalet kullanmadan önce ve sonra sifon çekilmelidir.
DERĠ TEMĠZLĠĞĠ
Deri vücudun dıĢ yüzeyini kaplayan önemli bir yapıdır. Özellikle deri yüzeyinde biriken mikroorganizmaların,
yığılan kirlerin, ter ve diğer bileĢiklerin uzaklaĢtırılması için su ve sabun kullanılarak banyo yapılması
gerekmektedir. Banyo yaparak hem bedensel temizlik sağlanır, hem de ruhsal bir rahatlama olur.
Ter, yağ ve diğer salgılar ile deri üzerindeki mikroorganizmalar, toz, çamur ve giysi atıkları birleĢerek kir
denilen tabakayı meydana getirir. Tüm bunlar banyo ile vücuttan uzaklaĢtırılabilir. 35°C - 40°C sıcaklıktaki su
ve sabun ile derinin ovulması kirin akıtılmasını sağlar. DuĢ yaparak yıkanmak, küveti doldurarak yıkanmaktan
daha sağlıklıdır. Yıkanma sırasında bazı araç ve gereçler (lif, kese vb.) derideki döküntü ve hücrelerin
uzaklaĢtırılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu malzemeler soyucu ve tahriĢ edici Ģekilde kullanılmamalıdır.
Tüm bu ürünler kiĢisel kullanım içindir.
Daha sonra temiz, ütülenmiĢ iç çamaĢırlar giyilmeli ve iç çamaĢırlar her gün değiĢtirilmelidir.
GĠYECEKLER
Sağlığın korunabilmesi giyeceklerin hava, mevsim ve sıcaklık Ģartlarına uygun olması gerekir. Giyeceklerin
anti-alerjik ve teri emebilecek malzemeden yapılmıĢ olması tercih edilmelidir. Özellikle iç çamaĢırları pamuklu
kumaĢlardan yapılmıĢ olmalı ve mümkünse her gün değiĢtirilmelidir.
Ġç çamaĢırlar, yatak kıyafetleri, yatak çarĢafları, yastık kılıfları haftada bir kez değiĢtirilmeli; yüksek ısıda (70°C
ve üzerinde) yıkanmalı ya da kaynatılmalıdır. Ġç çamaĢırları, özellikle vücuda temas eden yüzeyleri kızgın ütü
ile ütülenmelidir. Böylelikle hastalık yapıcı mikroorganizmalar ölmesi yani dezenfeksiyon sağlanır.
Ġnsan vücudu soğuğa ve iklim koĢullarına korumasızdır. Bu nedenle sağlığı koruyabilmek için bölgenin iklim
koĢullarına göre giyinmek gerekir. Soğuk mevsimlerde bir kaç kat giyinmek; koyu renk, kalın ve yünlü
kumaĢları seçmek, eldiven, Ģapka-bere kullanmak önemlidir. Kat kat giyinmek, soğuğun etkisini azaltır ve
bulunulan farklı mekanlarda ortamlar arası sıcaklık farklarına göre giysi katlarının azaltılmasını mümkün kılar.
Sıcak mevsimlerde ince, açık renkli, hafif, daha az terleten ve bol giysiler tercih edilmelidir. Pamuk, keten ve
ipek kumaĢlar sıcak mevsimler için uygundur.
Ġklime, ortama ve çalıĢma ile sağlık koĢullarına göre giyinmeye uygun giyinme denir.

SAĞLIKLI BESLENME
YaĢamımız için gerekli olan gıdaları, elde edildikleri
kaynaklara göre iki gruba ayırabiliriz:
1- Süt, yumurta, peynir, et, tavuk balık gibi hayvansal
kaynaklı gıdalar.
2- Sebze, meyve, pirinç, mercimek, kuru fasulye gibi
bitkisel kaynaklı gıdalar.
Bu gıdaların her birinin içinde vücudumuza farklı
yararlar sağlayan maddeler bulunmaktadır.
Bu maddelere besin öğesi denir. Besin öğeleri; protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve sudur.
Vücudumuzun bileĢimi de bu besin öğelerinden oluĢmaktadır. Organlarımızın düzenli olarak çalıĢabilmesi ve
günlük iĢlerimizi sağlıklı sürdürebilmek için bu öğelerin her birinden her gün almamız gereklidir. Aldığımız
miktarların yetersiz veya fazla olması sağlığımızı etkiler. Bu nedenle gün boyu tükettiğimiz gıdaların türüne,
miktarlarına ve en önemlisi de güvenilir (sağlıklı) olup olmamasına dikkat etmemiz gerekmektedir.
GÜVENĠLĠR GIDA NEDĠR?
Temiz, bozulmamıĢ ve içinde sağlığa zararlı maddeler bulundurmayan
gıdadır.
Gıdaların kirlenmesini ve sağlığa zararlı hale gelmesini önlemek için
gıdaların satın alımından tüketimine kadar geçen tüm aĢamalarında
temizlik ve hijyen kurallarına uymamız gerekmektedir.
Temizlik; gıdanın ve gıda ile temas eden yüzeylerdeki görünür kirlerin
ortamdan uzaklaĢtırılmasıdır.
Hijyen; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmeninden
arındırılmasıdır.
GIDALARIN KĠRLENMESĠNE YOL AÇAN ETMENLER
Gıdaların kirlenmesi; gıdada bulunması istenmeyen her hangi bir Ģeyin gıdalarda bulunmasıdır. Gıdalarımız 3
Ģekilde kirlenebilir.
1- Fiziksel Kirlenme
Fiziksel kirlenmeye gıda olmayan yabancı maddeler, cam kırıkları, saç, sinek vb. neden olabilir.
2- Kimyasal Kirlenme
Kimyasal kirlenmeye gıdaların yetiĢtirilmesi sırasında kullanılan tarım ilaçları, yemek yenilen tabak, çatal vs.
gibi araçların iyi durulanmaması nedeniyle üzerlerinde kalan deterjanlar, gıda ambalajında kullanılan özellikle
renkli plastikler vb. neden olabilir.
3- Biyolojik Kirlenme
Biyolojik kirlenmeye en fazla neden olan etmen, gıdaları kirleterek gıda aracılığı ile oluĢan hastalıklara ve
gıda zehirlenmelerine sıklıkla yol açan bakterilerdir.

BAKTERĠLER ve ÖZELLĠKLERĠ
Bakteriler gözle görülmeyen mini canlılardır.
Her yerde yaĢayabilirler (gıdaların çoğunda,
derimizin üzerinde, tırnaklarımızda, saçlarımızda
ve her türlü yüzeyde).
Çoğu bakteri, bize zararlı olmayabilir.
Ancak gıdalar ve sağlığımız için esas tehlike,
gıdalara bulaĢtıktan sonra uygun koĢullarda üreyerek
hastalık yapan bakteriler yani patojen bakterilerdir.
Patojen bakteriler zararlıdır. Bunlar, sıcak ve nemli ortamda açıkta uzun süre bırakılan besinlerde hızla
üreyerek gıdaların sağlığımızı bozucu hale gelmesine neden olurlar. Bakteriler o kadar minik canlılardır ki
ancak 2000 tanesi yan yana geldiğinde bir toplu iğne baĢı büyüklüğüne ulaĢırlar Bakteriler uygun koĢullarda
hızla ürerler ve tek bir bakteriden 7 saat içinde 2 milyon, 12 saat içinde 1 milyar bakteri oluĢur. Bakteriler oda
sıcaklığında hızla ürerler. Bu yüzden beslenme saati için bir gün önceden hazırlanan yiyeceklerin (özellikle et,
süt, yumurta ve bunlardan hazırlanmıĢ yiyecekler) hemen buzdolabına kaldırılması, mutfak tezgahında
/masasında bekletilmemesi gerekir.
Bakteriler Gıdalara Nasıl BulaĢır ve Kirletir?
Bakteriler, gıdalara bulaĢabilmeleri için mutlaka bir aracıya
gereksinim duyarlar. Bu aracılar, özellikle insanlar ve
hayvanlardır. Ayrıca toz, toprak, haĢere, kemirgen ve diğer
hayvanlar, çöpler, kirli araç-gereçler, yüzeyler ve giysiler de
bakterinin gıdalara bulaĢmasına yardım eden aracılardandır.
Ġnsan bir çok zararlı bakterinin kaynağıdır.
 Derideki ufak yara, kesik ve çatlaklarda,
 Saç, sakal ve giysilerinde
 Sümük ve tükürüklerinde,
 Tuvalet sonrası yıkanmamıĢ ellerinde çok sayıda bakteri
bulunur.
Bakteriler gıdalara çapraz bulaĢma adı verilen yolla da ulaĢabilir.
Çapraz bulaĢma temiz bir yiyeceğe gıda olmayan ve bakteri
içeren etmenlerden bakteri bulaĢmasıdır. Çapraz bulaĢma yolu ile
bakteriler; yemek hazırlarken kullanılan kirli araç-gereçlerden,
kirli ellerden, doğrama tahtalarından, mutfak tezgahı, mutfak
önlüğünden, yemek hazırlarken giyilen giysilerden, öksürme ve
hapĢırmadan kaynaklanan damla/tükürüklerden de gıdalara
bulaĢabilir.

Bakteriler Gıdalara BulaĢırsa Ne Olur?
 Zararlı bakteriler gıdalara bulaĢtıktan sonra hızla üremeye baĢlayarak gıdanın bozulmasına neden olurlar.
 Bazı bakteriler gıdalara bulaĢtıktan sonra kendileri için uygun koĢullarda spor adı verilen bir kılıf
oluĢturarak daha güçlü ve dayanıklı hale gelirler.
 Bakteri veya bakterinin zehri ile kirlenmiĢ bir gıdanın yenmesi sonucunda ishal, bulantı, kusma, Ģiddetli
karın ağrısı gibi Ģikayetler baĢlar ve hastalık söz konusu olur. Bu Ģikayetlere bazen ateĢ de eklenebilir.
 Bu gibi durumlarda ishal ve kusmayı artıracak düĢüncesiyle hiçbir Ģey yememek yanlıĢ bir davranıĢtır.
Ġshali kontrol altına almanın en iyi yolu: Bol miktarda temiz içme suyu, ayran, taze sıkılmıĢ elma suyu gibi
içecekleri tüketmek; yoğurt, pirinç lapası, haĢlanmıĢ patates gibi gıdaları yemek ve dinlenmektir.
 Bir gıdanın bozulduğundan Ģüphe ediliyorsa asla tüketmemek gerekir.
 Gıda zehirlenmesine yol açan bakteriler gözle görülmez, kokmazlar ve tatları algılanmaz.
Gıda Zehirlenmesinden Korunmak Ġçin…
 KiĢisel temizliğe,
 Gıdanın temizliğine
 Gıda ile temas eden araç gereç temizliğine dikkat etmek gerekir.
 Yemek hazırlamadan ve yemek yemeden önce ve yemekten sonra mutlaka el yıkamak gerekir.
HĠJYENĠK GIDA
Hijyenik bir gıda, temiz, bozulmamıĢ ve içinde sağlığa zararlı maddeler bulundurmayan gıdadır.
 Açıkta satılan gıdalar hem temiz değildir, uygun koĢullarda bulunmadıkları için bozulmuĢ olabilirler.
Açıkta satılan gıdaları tüketmek doğru değildir.
 Etiketinde üretim izni olmayan ürünleri tüketmek doğru değildir.
 Son kullanma tarihi geçmiĢ gıdaları tüketmek doğru değildir.
 Süt, yoğurt, köfte ve yumurta gibi gıdaları mutfak masası/ mutfak tezgahı üzerinde bırakmak doğru
değildir. Çünkü bu tür protein içeriği yüksek besinler oda sıcaklığında çok çabuk (En fazla 2 saat)
bozulurlar. Buzdolabında saklanmalıdır.
 Çiğ ve piĢmiĢ veya piĢirilmeye gerek duyulmadan yenecek gıdaları birbirinden ayrı yerlerde
hazırlanmalıdır. Böylece çiğ gıdalarda bulunan bakterilerin piĢmiĢ gıdalara geçiĢini önlemiĢ olur.
 Buzdolabının kapağını gereğinden uzun süre açık bırakmak doğru değildri.
 Sebze ve meyveleri bol suda iyice yıkanmalıdır.
 Yemeklerinizin iyi piĢirilmelidir.
 Yere düĢen yiyecekleri yemek doğru değildir.
 Yere düĢen çatal, kaĢık vb. kullanmak doğru değildir.
 ÇizilmiĢ, çatlamıĢ veya kırık tabak ve bardakları kullanmak doğru değildir.
 BoĢ kutu, paket veya çöpleri mutfak tezgahında bekletmek doğru değildir.
 Paketli ürünleri raftan alıp temizlemeden buzdolabına yerleĢtirmek doğru değildir.

Sağlıklı günler dileriz.

