
Hang� hayvanlar kuduzu taşır ?

H e r h a n g �  b � r  m e m e l �  h a y v a n  k u d u z u 

bulaştırab�lmekle b�rl�kte  kuduzun en yaygın 

rezervuarı rakun, kokarca, yarasa, t�lk� ve çakallardır. 

Ayrıca evc�l memel�ler de kuduzu bulaştırab�l�r. 

Küçük rodentler (s�ncap,sıçan, fare, hamster ve 

kobay g�b�) ve tavşan g�b� hayvanlarda dünyada bazı 

ülkelerde kuduz tesp�t ed�lm�şt�r. İnsanlar arasında 

kuduza neden olduğu b�l�nmemekle b�rl�kte bu 

hayvanlar tarafından ısırılma genell�kle hayvan hasta 

ya da herhang� b�r davranış bozukluğu yoksa ve kuduz 

bölgede yaygın değ�lse b�r kuduz r�sk� olarak 

görülmez. 

B�r hayvanın ısırması dışında başka b�r yolla 

kuduza yakalanab�l�r m�y�m ?

Kuduza ısırma dışında maruz kalmalar nad�rd�r. 

Tırmalama veya açılmış kısımlar, açık yaralar ve 

müköz membranların kuduz b�r hayvana a�t tükürük ya 

da d�ğer potans�yel hastalık materyal� �le (bey�n dokusu 

g�b�) bulaşması ısırma dışındak� maruz kalmaları 

oluşturmaktadır. Nad�ren yayınlarda ısırma dışındak� 

bulaşmaya maruz kalma sonrası korunmada 

göster�lmekted�r. 

Kuduz v�rusunun nefesle alınmasıyla da potans�yel 

b�r ısırma dışı bulaşma yolu oluşturmaktadır. Ancak 

laboratuar çalışmaları dışında çoğu k�ş�n�n b�r kuduz 

v�rusunu nefesle alma �ht�mal� çok düşüktür.

D�ğer temaslardan b�r kuduz hayvanın sev�lmes� yada 

kuduz b�r hayvanın kan �drar ve dışkısıyla b�r bulaşma 

söz konusu olmaz  ve korumaya gerek yoktur.

Yarasalar kuduzu bulaştırır mı ?

Evet. Yarasalar memel�ler g�b� kuduza duyarlıdır 

ancak yarasaların çoğu hasta değ�ld�r. B�r 

yarasaya bakarak kuduz olduğunu söylemek 

mümkün değ�ld�r. Bu durumda hastalık laboratuar 

testler�yle doğrulanab�l�r. Kuduz r�sk� m�n�mum 

düzeyde olsa b�le en �y�s� h�çb�r yarasaya elle 

dokunmamaktır.

Maruz kalma önces� korunma : 

Maruz kalma önces� aşılama veter�ner Hek�mler, 

hayvan bakıcıları, bazı laboratuar çalışanları g�b� 

yüksek r�sk grubu �çer�s�ndek� k�ş�ler, ve kuduz 

taşıyab�len hayvanlarla sürekl� temas hal�nde 

olab�lecek k�ş�lere uygulanmaktadır.

Hastalıktan şüphelend�ğ�n�zde ac�l olarak 

İlçe Müdürlükler�ne haber verel�m.
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KUDUZ
Kuduz; genell�kle hastalığı taşıyan b�r hayvanın 

ısırmasıyla bulaşan memel�ler�n önleneb�l�r b�r v�ral 

hastalığıdır. Kuduz vakalarının büyük b�r çoğunluğu 

rakun, kokarca, yarasa ve t�lk� g�b� yaban� hayvanlarda 

görülmekted�r.Daha sık olarak ked�, köpek ve sığırlarda 

görülmekted�r.

Olası bir maruz kalma sonrasi ne yapilmali ? 
Olası bir kuduz hayvana maruz kalınmış ise, yara 
bölgesi sabun ve su ile iyice yıkanmalı ve acilen tıbbi 
yardım aranmalıdır. Sağlık h�zmetler� sağlayan b�r� yara 
�le �lg�lenecek ve kuduza maruz kalma r�sk�n� tay�n 
edecekt�r. 

Kuduzun yayılmasını önlemek �ç�n neler 

yapab�l�r�z ?

-Tüm ked� ve köpekler�n zamanında aşılarını yaptırın. 

-Evc�l hayvanınızı yaban� hayvanlarla temasa 

gelmemes� �ç�n d�rek gözet�m altında tutun. Eğer evc�l 

hayvanınız yaban� b�r hayvan tarafından ısırılmış �se 

ac�len hayvanınız �ç�n b�r Veter�ner Hek�m arayın.  

-Çevren�zde herhang� başıboş b�r hayvan görürsen�z 

yerel hayvan kontrol merkez�n� arayın. Bu tür hayvanlar 

aşılanmamış olab�l�r ve hastalıkla çevren�z� bulaştırab�l�r. 

-Bakamayacağınız �sten�lmeyen evc�l hayvanlarınızın 

sayısını azaltmak �ç�n hayvanlarınızı kısırlaştırın.

-Başıboş hayvanlarla d�rek temastan kaçının.

-Yaban� hayvanlardan uzak durun.

-Vahş� hayvanları h�çb�r zaman ed�nmey�n ve ev�n�ze 

get�rmey�n.

-Ev ve d�ğer yaşanılan alanlara bu hayvanların g�r�ş� 

önlenmel�.

Kendi  evc i l  hayvanımı  kuduzdan nası l 

koruyabilirim ?

Hayvanınızı kuduzdan koruyabilmeniz için birkaç şey 

vardır. 

Düzenli bir şekilde Veteriner Hekimi ziyaret edin ve 

tüm kedi ve köpeklerinizi kuduza karşı zamanında 

aşılatın 

Ev içinde dahi kedi ve köpeklerinizi sürekli gözlem 

altında tutun

 İsteni len özeni  yada düzenl i  aşı lamalar ı 

yaptıramayacağımız istenilmeyen evcil hayvanların 

sayısını azaltmak için hayvanlarınızı kısırlaştırın.

Son olarak kendi çevrenizdeki tüm başıboş 

hayvanların ortadan kaldırmak için hayvan kontrol 

merkezlerini arayın.

Evcil hayvanımı niçin kuduz aşısı yaptırmak 

zorundayım ?

Kuduz olaylarının büyük çoğunluğu vahş� hayatla 

meydana geld�ğ� halde evc�l  hayvanlara maruz 

kalmalarının b�r sonucu olarak b�rçok �nsan kuduz aşısı 

yaptırmaktadır. Bu durum evc�l hayvanlardak� kuduzun 

ön lenmes �n �n  büyük b � r  ma l �ye t �n �n  o lduğunu 

göstermekted�r. Yaban� hayvanlarda evc�l hayvanlardan 

daha fazla kuduz görülürken evc�l hayvanlarla �nsanların 

teması daha fazladır. Kend� ev�m�zdek� hayvanlarımıza 

yada d�ğer hayvanlara kuduz b�r yaban� hayvanın ısırması 

�le bulaşab�lmekted�r. Kuduz evc�l hayvanlara dağıldığında 

�nsanlar �ç�nde r�sk artmaktadır. Bu nedenle evdek� 

hayvanları b�r Veter�ner Hek�me düzenl� olarak 

aşılatmalıyız.

Çevredek� b�r ked� ben� ısırırsa ne yapayım ?

Herhang� b�r hayvanın ısırması durumunda hemen tıbb� 

yardım almalısınız. Ked� yada köpek s�z� ısırdığında 

sağlıklı görülür �se sah�b� tarafından  10 gün gözlem altında 

tutulur. Isıran hayvan ısırma sırasında hasta �se yada 10 

günlük karant�na esnasında hastalanıyorsa hastalık 

bel�rt�ler� b�r Veter�ner hek�m tarafından değerlend�r�lmel� 

ve aşı koruması hakkında doktor tavs�yeler� alınmalıdır. 

Karant�na esnasında hastalık bel�rt�ler� gösterm�yorsa 

ısıran hayvanın ısırdığı esnada kuduz olmadığına kanaat 

get�r�l�r.

Evc�l hayvanımı yaban� b�r hayvan ısırırsa ne 

yapayım ?

 Test etme �mkanı olmayan b�r  yaban� et y�yen, memel� 

yada b�r yarasa b�r hayvanı ısırmış yada tırmalamışsa 

kuduza maruz kalmış olarak kabul ed�lmel�d�r. B�r kuduz 

hayvan tarafından  ısırılmış aşılanmamış ked� veya 

köpek hemen ötenaz� �le öldürülmel�d�r. Eğer bunun 

yapılmasını �stem�yorsanız hayvan 6 ay çok t�t�z b�r 

�zolasyona alınmalı ve serbest bırakılmadan 1 ay önce 

aşılanmalıdır. 
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