
Şark Çıbanı
( KUTANÖZ LEİSHMANİASİS )

Şark Çıbanından korunmak için;

• Kapalı giysiler giyilmeli ve güneş battıktan sonra 
açık alanda fazla kalınmamalı,

• Pencerelere kum sineğinin (tatarcık) geçmeyeceği 
dokuda sineklik teli takılmalı,

• Yatağınızın etrafına kum sineğinin (tatarcık) 
geçemeyeceği dokuda cibinlik asılmalı,

• Sinek kovucular kullanılmalı,

• Kapalı ortamlarda hava akımı oluşturacak 
vantilatör gibi cihazlar kullanılmalı,

• Gübreler ve çöpler açıkta bırakılmamalı,

• Ahırlarınız evinizden uzak yerlere yapılmalı,

• Evleriniz ve hayvan barınaklarınız sıvanmalı, 
kireçle badana yapılıp sık sık temizlenmeli.

Evinizin yakınındaki 
su birikintilerini kurutun !!!

“1 metrekare alanda onbinlerce 
kum sineği (tatarcık) yumurtası 

bulunabilir”

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Şark Çıbanı,
kum sineğinin
(tatarcık, yakarca,
yakarcık, güpdüşen)
sokması sonucu bulaşan 
bir deri hastalığıdır.

Yüz, eller, ayaklar ve kollar gibi açıkta kalan yerlerinizde;
• Genellikle  ağrısız,
• Sivilce şeklinde başlayıp giderek büyüyen,
• 1 aydan daha uzun süre devam eden yaralar var ise;

    Hastalık tedavi edilmediğinde;
• Ciltte ömür boyu kalacak izler bırakır,
• İltihaplı yaraya konan kum sineği,
     hastalığı başka insanlara bulaştırır.

Geceleri ise 
ortaya çıkar ve 

insanlar için tehlike
oluşturur.

Kum sineği (Tatarcık);
Gündüzleri,

Ahırlarda, bodrumlarda, 
Gübre yığınlarında,
Ağaç kovuklarında, 
Duvar çatlaklarında 

ve kemirgen yuvalarında saklanır.

Hastalık; yüz, eller ve ayaklar gibi 
giysiyle örtülmeyen vücut bölgelerinde 

daha sık görülür.

EN YAKIN
SAĞLIK KURULUŞUNA

BAŞVURUN !

HASTALANIRSANIZ
MUTLAKA TEDAVİ OLUNUZ !
Şark Çıbanı tedavisinde kullanılan ilaçlar 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

ÜCRETSİZ 
olarak karşılanmaktadır.

Şark Çıbanı,
kum sineğinin
(tatarcık, yakarca,
yakarcık, güpdüşen)
sokması sonucu bulaşan 
bir deri hastalığıdır.

Yüz, eller, ayaklar ve kollar gibi açıkta kalan yerlerinizde;
• Genellikle  ağrısız,
• Sivilce şeklinde başlayıp giderek büyüyen,
• 1 aydan daha uzun süre devam eden yaralar var ise;

    Hastalık tedavi edilmediğinde;
• Ciltte ömür boyu kalacak izler bırakır,
• İltihaplı yaraya konan kum sineği,
     hastalığı başka insanlara bulaştırır.

Geceleri ise 
ortaya çıkar ve 

insanlar için tehlike
oluşturur.

Kum sineği (Tatarcık);
Gündüzleri,

Ahırlarda, bodrumlarda, 
Gübre yığınlarında,
Ağaç kovuklarında, 
Duvar çatlaklarında 

ve kemirgen yuvalarında saklanır.

Hastalık; yüz, eller ve ayaklar gibi 
giysiyle örtülmeyen vücut bölgelerinde 

daha sık görülür.

EN YAKIN
SAĞLIK KURULUŞUNA

BAŞVURUN !

HASTALANIRSANIZ
MUTLAKA TEDAVİ OLUNUZ !
Şark Çıbanı tedavisinde kullanılan ilaçlar 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

ÜCRETSİZ 
olarak karşılanmaktadır.


