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İlgi

: 19/01/2017 tarihli ve 13588366-134.99-48 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile dünyada avian influenza (kuş gribi/ influenza A/ H5N1-H5N8)
görülmekte olduğu ve bu konuda alınması gereken önlemler ve uygulamalar bildirilmiştir.
Hayvanlarda avian influenza tespit edilmesi durumunda insan sağlığına yönelik Halk
Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılması gereken çalışmalar ve bu kapsamda bu bölgelerde
görevli hekimler ile birlikte, il genelindeki tüm hekimlerin bilgilendirilmeleri amacı ile
güncellenmiş olan "Kanatlı Hayvanlarda Kuş Gribi Tespit Edilen Bölgelerde Yapılması
Gereken Çalışmalar" konulu bilgi notu yazımız ekinde yer almaktadır.
Bu kapsamda avian influenza görülmesi durumunda alınacak tedbirlerle birlikte profilaksi
uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Profilaksi başlanması gereken kişiler :









Son 10 gün içerisinde aşağıdaki aktivitelerde bulunan kişiler :
Ölü veya hasta kanatlı hayvanlarla (tavuk, horoz, hindi, ördek, kaz, kuğu) veya
bunların dışkı ve vücut sıvılarıyla temasta (dokunma, kesme, yolma, pişirmeye
hazırlama yoluyla) bulunan kişiler,
Ölü veya hasta kanatlı hayvanların bulunduğu kapalı kümeslere giren kişiler,
Ölü veya hasta kanatlı hayvanın bulunduğu kapalı ortamlarda (ev, tesis, kümes, ahır
vb.) 1 saatten fazla bulunan kişiler,
Kontamine yüzey (karkas hayvan, vücut parçaları ve iç organları ya da dışkı ile
kirlenmiş), kesme, parçalama veya pişirmeye hazırlamada kullanılan aletler (bıçak,
kesme tahtası vb.) ile doğrudan temas eden kişiler.
Hayvan itlaf ekibinde olup korunma önlemleri almamış kişiler için koruyucu
(profilaktik) ilaç kullanımı kişisel korunma önlemlerinin yerine geçmez. İtlaf ekibinin
koruyucu ekipman kullanması zorunludur.
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Gebeler ve emziren anneler için de yukarıdaki riskli durumlar söz konusu ise ilaç ile
profilaksiye başlanması gerekir.

- Profilaktik ilaç günde iki kez kullanılmalı ve profilaksiye temas riski olduğu sürece devam
edilmelidir.
- Profilaksi, bilinen son temastan 5 gün sonrasına kadar sürdürülmelidir.
- Tüm temaslılar, profilaksi başlanmış olsa bile, son temastan sonraki 10 gün boyunca sağlık
personeli tarafından takip edilmelidir.
- Yakın temaslının temaslısına profilaksi başlanmasına gerek yoktur.
- Yakın temas yok ise bölgede hastalık görülmüş olması profilaksi başlanmasını gerektirmez.
- Avian influenza ile karşılaşma riski yüksek olan kişilere (itlaf ekibi, laboratuvar çalışanları
gibi) mevsimsel influenza aşısı yapılması önerilmektedir.
- Gelişmeler ve güncellemeler için www.grip.gov.tr adresi takip edilmelidir.
Çalışmaların yürütülmesinde bilgi notlarının kullanılması, sağlık personelinin
bilgilendirilmesi ve temaslı takip çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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