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ICDICD--9 021, ICD9 021, ICD--10 A2110 A21
RabbitRabbit feverfever, , DeerDeer--flyfly feverfever, , OharaOhara diseasedisease, Francis , Francis diseasedisease
Kaynak:Kaynak:

ControlControl of of CommunicableCommunicable DiseaseDisease ManualManual
MaxyMaxy--RosenauRosenau--LastLast PublicPublic HealthHealth & & PreventivePreventive MedicineMedicine
BulaBulaşışıccıı HastalHastalııklarla Savaklarla Savaşş İİlkelerilkeleri
BulaBulaşışıccıı HastalHastalııklarklarıın n İİhbarhbarıı ve Bildirim Sistemi Standart Tanve Bildirim Sistemi Standart Tanıı, , 
SSüürveyansrveyans ve ve LaboratuvarLaboratuvar RehberiRehberi
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BazBazıı öözellikler:zellikler:

YaygYaygıın olmamakla birlikte, an olmamakla birlikte, ağığır seyretme veya r seyretme veya ööllüümle mle 
sonusonuççlanma olaslanma olasııllığıığı bulunan bulunan zoonotikzoonotik bakteriyel bir bakteriyel bir 
hastalhastalııktktıırr
DaDağığıllıım: 30m: 30ooNN--7171ooNN

Kuzey Amerika, Avrupa, Sovyetler BirliKuzey Amerika, Avrupa, Sovyetler Birliğği, i, ÇÇin, Japonyain, Japonya

KKıırsal bir hastalrsal bir hastalııkk
TTüüm yam yaşş gruplargruplarıı ve her iki cinsve her iki cins

BimodalBimodal öözellik: 0zellik: 0--9 ya9 yaşş, 50+ya, 50+yaşş

Fatalite hFatalite hıızzıı %1%1--33
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Endemik olarak vahEndemik olarak vahşşi i memelilermemeliler, evcil hayvanlar (kedi, , evcil hayvanlar (kedi, 
kkööpek, spek, sığıığır), kur), kuşşlar, ballar, balııklar ve klar ve artropodlarartropodlardada bulunabilirbulunabilir

TavTavşşan, kunduz, misk san, kunduz, misk sııççananıı, su faresi, tarla faresi, keneler, baz, su faresi, tarla faresi, keneler, bazıı
sinekler, sivrisineksinekler, sivrisinek

SoSoğğuk ve nemli toprakta uzun suk ve nemli toprakta uzun süüre bulunabilirre bulunabilir
BesiyerlerindeBesiyerlerinde gegeçç üüremesi nedeniyle hremesi nedeniyle hıızlzlıı bbüüyyüüyen yen 
organizmalarorganizmalarıın gn göölgesinde kalabilirlgesinde kalabilir
MevsimsellikMevsimsellik

DoDoğğal alanlardaki insan ve al alanlardaki insan ve artropodartropod hareketlilihareketliliğğii
ABD: MayABD: Mayııs/As/Ağğustos, bahar ve yaz (kene, sinek ustos, bahar ve yaz (kene, sinek ııssıırrığıığı), sonbahar ), sonbahar 
sonu ve ksonu ve kışış (avc(avcııllıık ve tavk ve tavşşan kan küürkrkçüçüllüüğğüü))
SkandinavyaSkandinavya ve Rusya: yaz (sivrisinek)ve Rusya: yaz (sivrisinek)
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Etken, tedavi edilmemiEtken, tedavi edilmemişş hastalarhastalarıın kanlarn kanlarıında hastalnda hastalığıığın n 
ilk 2 haftasilk 2 haftasıında, lezyonda 1 ay veya daha fazla bulunabilirnda, lezyonda 1 ay veya daha fazla bulunabilir
Sinekler 14 gSinekler 14 güün boyunca n boyunca infektifinfektif olabilirolabilir
Keneler yaklaKeneler yaklaşışık 2 yk 2 yııl sl süüren yaren yaşşamlaramlarıı boyunca boyunca infektifinfektif
olabilirolabilir
--1515ooCC’’de dondurulmude dondurulmuşş tavtavşşan eti 3 yan eti 3 yııldan uzun sldan uzun süüre re 
infektifinfektif kalabilirkalabilir
ABD: ABD: infekteinfekte kedilerin kedilerin ııssıırrıık veya tk veya tıırmalamasrmalamasıına bana bağğllıı
vaka artvaka artışışlarlarıı
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BulaBulaşş yolu:yolu:
ArtropodArtropod ııssıırrığıığı
İİnfektenfekte hayvan dokusu/hayvan dokusu/sekresyonusekresyonu//eksudaseksudasıı ile ile mukokutanmukokutanöözz temastemas
İİnfektenfekte hayvanlarhayvanlarıın len leşşleri ile temasleri ile temas
İİnfektenfekte hayvanlarhayvanlarıın kn küürkleri ile temasrkleri ile temas
KontamineKontamine toprak, arpa vb hububat, kuru ot tozlartoprak, arpa vb hububat, kuru ot tozlarıınnıın n inhalasyonuinhalasyonu
KontamineKontamine su tsu tüüketimiketimi
KontamineKontamine su ve toprak ile temassu ve toprak ile temas
İİnfektenfekte hayvan etlerin yeterince pihayvan etlerin yeterince pişşmeden tmeden tüüketilmesiketilmesi
İİnfektenfekte aerosolaerosol inhalasyonuinhalasyonu
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BulaBulaşş yolu:yolu:
Kuzey AmerikaKuzey Amerika

Kene, sinek, hayvan/leKene, sinek, hayvan/leşş
SkandinavyaSkandinavya ve Baltve Baltıık Bk Böölgesilgesi

Sivrisinek Sivrisinek 
Avrupa ve AsyaAvrupa ve Asya

TavTavşşan, fare, san, fare, sııççan, an, kontaminekontamine su ve topraksu ve toprak
JaponyaJaponya

TavTavşşan avan avıı ve kve küürkrkçüçüllüüğğüü, yenmesi, yenmesi
İİsvesveçç

Tarla faresi (tarTarla faresi (tarıım im işşççileri)ileri)
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Korunma ve KontrolKorunma ve Kontrol

ÇÇevreye yevreye yööneliknelik
Hasta hayvanlarHasta hayvanlarıın n tesbititesbiti, , ııslahslahıı ve imhasve imhasıı
İİnfektenfekte hayvan ve lehayvan ve leşşlerin talerin taşışınmasnmasıınnıın engellenmesin engellenmesi
SaSağğllııklklıı iiççme ve kullanma suyu same ve kullanma suyu sağğlanmaslanmasıı

Bireye yBireye yööneliknelik
SaSağğllıık ek eğğitimiitimi
HastalarHastalarıın belirlenmesi ve uygun san belirlenmesi ve uygun sağğaltaltıımmıı
CanlCanlıı atenatenüüee aaşışı uygulanmasuygulanmasıı: : laboratuvarlaboratuvar ççalalışışanlaranlarıı
Karantina: uygulanmazKarantina: uygulanmaz
TemaslTemaslıı immimmüünizasyonunizasyonu: : endikeendike dedeğğildirildir

SaSağğllıık yetkililerine bildirimk yetkililerine bildirim
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SaSağğllıık Ek Eğğitimiitimi

Hedef gruplarHedef gruplar
KKıırsal alanda yarsal alanda yaşşayanlarayanlar
ÖÖzel gruplarzel gruplar

AvcAvcıılarlar
KKüürk hayvanrk hayvanıı avcavcıılarlarıı
DoDoğğal yaal yaşşam araam araşşttıırmacrmacıılarlarıı
OperasyonelOperasyonel askeri birlikleraskeri birlikler

SaSağğllıık k ççalalışışanlaranlarıı
DoktorlarDoktorlar
LaboratuvarLaboratuvar ççalalışışanlaranlarıı
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Kene ve sinek Kene ve sinek ııssıırrığıığından korunmandan korunma
ÖÖzellikle riskli bzellikle riskli böölgelerde bulunacaklarlgelerde bulunacaklar
Koruyucu nitelikte giysi kullanKoruyucu nitelikte giysi kullanıımmıı

SSııkkıı dokunmudokunmuşş pantolon, pantolon, ççoraporap
ÜÜretim aretim aşşamasamasıında nda permetrinpermetrin iiççerikli erikli akarisitakarisit uygulanuygulanıımmıı

BBööcek kovucularcek kovucularıın kullann kullanıılmaslmasıı
Giysi ve derinin sGiysi ve derinin sıık kontrolk kontrolüü ve uzaklave uzaklaşşttıırmarma

Hayvan ve leHayvan ve leşşlerin doku, lerin doku, sekresyonsekresyon ve ve eksudalareksudalarıı ile ile 
temastan korunmatemastan korunma

ÖÖzellikle avczellikle avcıılar ve klar ve küürk hayvanrk hayvanıı avcavcıılarlarıı
SSıızdzdıırmaz eldiven kullanrmaz eldiven kullanıımmıı
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Evcil kedi ve kEvcil kedi ve kööpeklerin peklerin akarasitlerleakarasitlerle kenelerden uzak kenelerden uzak 
tutulmastutulmasıı
Etkenle Etkenle ççalalışıışılan lan laboratuvarlardalaboratuvarlarda maske, smaske, sıızdzdıırmaz rmaz 
eldiven, koruyucu giysi ve negatif baseldiven, koruyucu giysi ve negatif basıınnççllıı kabin kullankabin kullanıımmıı
TavTavşşan ve kemirici etlerinin yeterli pian ve kemirici etlerinin yeterli pişşirme sonrasirme sonrasıı
ttüüketimiketimi

ÖÖzellikle sebzelerle birlikte pizellikle sebzelerle birlikte pişşirmekten kairmekten kaççıınmanma

TularemiyeTularemiye babağğllıı ööllüümlerde yapmlerde yapıılacak otopsilerde lacak otopsilerde bulabulaşştantan
korunmakorunma
TularemiliTularemili hastalarhastalarıın vn vüücut scut sııvvıılarlarıı ile ile kontaminekontamine giysi, giysi, 
ççararşşaf vb materyale standart hastane dezenfeksiyonu af vb materyale standart hastane dezenfeksiyonu 
uygulanmasuygulanmasıı
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HastalHastalıık riski olduk riski olduğğu du düüşşüünnüülen blen böölgelerde lgelerde ççalalışışan saan sağğllıık k 
personelinde, personelinde, öözellikle doktorlarda zellikle doktorlarda farkfarkıındalndalııkk yaratyaratıılmaslmasıı
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DDüüşşmanmanıı yenmek istiyorsan onu yenmek istiyorsan onu 
izle ve izle ve ööğğren...ren...
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