KUDUZLA MÜCADELE
Köpek ve kedilerin her yıl
aşılanmaları gerekir. Koruyucu
aĢı ile hayvanlar 3 aylık olduktan
sonra aĢılanır ve ortalama 1 yıl
korur. Hayvan sahiplerinin, köpek
ve kedilerine kuduz aĢısı
yaptırmaları 5996 sayılı kanun
gereğince zorunludur aksi
takdirde idari para cezası
verilmektedir.

BĠZE DÜġEN GÖREVLER
Aşılarını düzenli yaptırmalıyız.
Isırık vakası veya Ģüpheli gördüğümüz
hayvanları Ġl/Ġlçe Gıda,Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine,
Belediyelere ve Sağlık Kurumlarına
bildirmeliyiz. Kuduz konusunda toplum
sağlığı için hem kendimiz, hem de
çevremizdekileri bilinçlendirmeliyiz..
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KURUMLARA DÜġEN GÖR
GÖREVLER
EVLER
Belediyeler tarafından
sokak hayvanları için bakım,
rehabilitasyon ve müĢahede
merkezleri oluĢturulmalı, köpekler
kısırlaĢtırılıp, aĢılanmalı, bakımları
yapılarak, sahiplendirilmelidir.
Sahipli hayvanlara ise tasma
takılmalı ve aĢı karneleri düzenli
tutulmalıdır.

Her türlü dilek, öneri ve
Ģikayetleriniz için :
www.giresuntarim.gov.tr
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KUDUZ HASTALIĞI

KUDUZ HASTALIĞI NEDĠR ?
Tüm sıcak kanlı hayvanların
beyninde yerleĢen ve oradan sinirler
yoluyla tükrük bezlerine
gelerek salyadan yaraya
bulaĢan akut seyirli, daima
ölümle son bulan bulaĢıcı
viral bir hastalıktır.
Hastalık Köpek, Kedi,
Sığır, Koyun, Keçi, At, EĢek gibi evcil,
Tilki, Kurt, Çakal, Fare, Sincap,
Sansar, Gelincik gibi yabani
hayvanlarla insanlarda görülür.
İhbarı mecburi hastalıktır.
HASTALIK NASIL BULAġIR ?
Bulaşma kuduz bir
hayvanın ısırması,
tırmalaması veya
salyasının yaraya
bulaşması ile geçer.
Virus, sinirler yoluyla
beyine gider, yerleĢir ve
orada çoğalır, çoğalan
virus tekrar sinirler
yoluyla tükrük
bezlerine gelir ve
salyaya geçer.

HASTALIĞIN BELĠRTĠLERĠ
NELERDĠR?
Sakin devre: Köpeklerin huyu
değiĢir, sahiplerini tanımaz, evden
uzaklaĢır, kornea refleksi
kaybolmuĢtur. 2-3 gün sürer
Saldırgan devre: Hayvan
huzursuzdur, sağa sola
saldırır, ses ve ıĢıktan
rahatsız olur, havayı ısırır
gibi yapar, salyasını
yutamadığı için ağzından
bol salya akar, hayvan bu
devrede ölür.
Felç devresi: Felç bütün vücuda
yayılır, alt çene düĢer,
dil ağzının bir
tarafından dıĢarı
sarkmıĢtır, yemek
yiyemez, su içemez ve
1-2 gün gün içinde
hayvan ölür.

Kuduza yakalanmış
hayvanlar 3-14 gün
içinde mutlaka ölür.

KUDUZ VEYA KUDUZ ġÜPHELĠ
HAYVAN TARAFINDAN ISIRILAN BĠR
ĠNSANDA NELER YAPILMALI ?

Isırık bölgesi bol sabunlu su
veya antiseptik solüsyonlar ile
temizlenmelidir. Temizleme ile
bulaĢmıĢ olan virusların yaklaĢık
yarısı yara bölgesinden
uzaklaĢtırılmıĢ olur.
Yara bölgesi beyine yakın
ise en kısa sürede bir sağlık
kuruluşuna başvurmalıdır.
Diğer bölge ısırıklarında bu
süre 0-36 saat en fazla 72 saat
olmalıdır. Isırılan kiĢilerin,
aĢılama
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ISIRAN KUDUZ ġÜPHELĠ
HAYVAN HAKKINDA
YAPILMASI GEREKENLER ?
Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine, Belediyelere ve
Muhtarlıklara derhal bildirilir. Hayvan,
Veteriner Hekimin denetimi altında, 10
gün süreyle gözetim altına alınır.

