
HASTALIK ÇIKIŞ ve SÖNÜŞ RAPORU DÜZENLEME TALİMATI

Madde 1-Tanımlar

Haber Alma Tarihi : Hastalığın ilk kez yazılı yada sözlü olarak haber verildiği veya duyulduğu tarihtir.

Varış ve Kordon Tarihi; Hükümet Veteriner Hekiminin hastalık mahalline hastalıkla ilgili ilk gittiği tarihtir.

Çıkış Tarihi; Hayvan sahibinin veya bakıcısının verdiği bilgiler doğrultusunda hastalığın ilk belirtilerinin görüldüğü tarihtir.

Haber Alma Şekli; Hastalığın yazılı veya sözlü haber verilme şeklidir.

Sirayetten Şüpheli; Ahır veya sürüde hastalığın açık ve tam olmayan hastalık belirtisini gösteren hayvanları ifade eder.

Sirayete Maruz; Hastalığın bulaşma ihtimali olan hayvanları ifade eder.

Hastalanan; Hastalığın açık belirtilerini gösteren, test edilen veya laboratuvar sonucuna göre hasta olduğu anlaşılan hayvanları ifade eder.

Varışa Kadar Tutulan; Varış ve kordon tarihinden önce hastalığa yakalanan hayvanları ifade eder.

Varışa Kadar Ölen; Varış ve kordon tarihinden önce ölen hayvanları ifade eder.

Varışa Kadar Öldürülen; Varış ve kordon tarihinden önce öldürülen hayvanları ifade eder.

Varışa Kadar Kesilen; Varış ve kordon tarihinden önce kesilen hayvanları ifade eder.

Başından Sonuna Kadar Tutulan; Hastalığın çıkış tarihinden hastalığın sönüşüne kadar geçen zaman diliminde hastalığa yakalanan hayvanları ifade eder.

Başından Sonuna Kadar Ölen; Hastalığın çıkış tarihinden hastalığın sönüşüne kadar ölen hayvanları ifade eder.

Başından Sonuna Kadar Öldürülen; Hastalığın çıkış tarihinden hastalığın sönüşüne kadar öldürülen hayvanları ifade eder.

Başından Sonuna Kadar Kesilen; Hastalığın çıkış tarihinden hastalığın sönüşüne kadar kesilen hayvanları ifade eder.

Teşhis Tatbikatı Yapılan; Hastalığın teşhisi amacıyla marazi madde ile kan serumu alınan veya tüberkülin ile mallein tatbik edilen hayvanları ifade eder.

Teşhis Edilen; Klinik ve laboratuvar muayeneleri sonucunda veya test uygulanması sonucun müsbet çıkan hayvanları ifade eder.

Tedavi Edilen; Hastalığın çıkış tarihinden hastalığın sönüşüne kadar geçen zaman diliminde yapılan tedavi sonucunda tamamen iyileşen hayvanları ifade eder.

Aşılanan; Hastalığa karşı aşılanan hayvanları ifade eder.

Filyasyon; Hastalığın bulaşma yolu ve şeklini ifade eder.

Kordonun Kaldırıldığı Tarih; Son iyileşme veya ölümden sonraki Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde yer alan yasal sürenin bitimini takip eden gündür.

İhbari Mecburi Hastalık Çıkış Kararının Alınması

Madde 2- Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğine göre klinik teşhis veya test sonucu veya laboratuvarda gelen rapora istinaden hükümet veteriner hekimi hastalıkla

ilgili raporunu hazırlayarak Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna sunar. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu hastalık çıkış kararını alarak komşu köy/mahalle, ilçe ve illere

bildirir. Hükümet veteriner hekimi hastalık çıkış raporunu düzenleyerek Bakanlığa ve bağlı olduğu enstitüye göndermekle yükümlüdür.

İhbari Mecburi Hastalık Sönüş Kararının Alınması

Madde 3- Kordon altına alınan yerlerdeki hayvanların sağlık durumları hakkında; hükümet veteriner hekimleri yaptıkları kontrollerde hastalığın söndüğü ve bulaşma

tehlikesinin olmadığını tespit ettiklerinde kordonun kaldırılması için hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bir rapor sunar.

Bu rapora istinaden hayvan sağlığı zabıtası komisyonu Yönetmelikte gösterilen her hastalık türüne ait kordon müddeti sonunda kordonun kaldırılmasına karar verir ve

kararını komşu köy, ilçe ve illere bildirir

Hastalığı takiple görevli hükümet veteriner hekimi hastalıklı yerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırdıktan sonra Hastalık Çıkış ve Sönüş Raporunu düzenleyerek

Bakanlığa ve bağlı olduğu enstitüye göndermekle yükümlüdür.

Hastalık Çıkış ve Sönüş Raporu Aşağıdaki Şekilde Düzenlenir

Madde 4-Salgın hayvan hastalığı ile ilgili Bakanlık İl/ İlçe Müdürlüğünce düzenlenecek sönüş

raporunun sağ üst köşesine Rapor tarihi ve Rapor no belirtilir.

Madde 5- İhbari mecburi hayvan hastalığının adı belirtilir.

Madde 6- Hükümet veteriner hekimleri sorumluluk alanlarında çıkan ihbari mecburi hayvan hastalığı nasıl haber aldıklarını ( telefonla, sözlü veya yazılı ) ve haber alma

tarihini açık bir şekilde belirtmelidir.

Madde 7- Bir yerde salgın hayvan hastalığı çıktığı ihbarını alan hükümet veteriner hekimi en geç 24 saat içerisinde en seri vasıta ile hastalık mahalline varıp kordon

koymakla yükümlüdür. Hükümet veteriner hekimi, salgın hastalığı haber aldığı tarih ile hastalık yerine varış ve kordon koyması arasındaki zamanın 24 saati geçmemesi

gerekmektedir.

Madde 8- Salgın hastalık ihbarını alan hükümet Veteriner Hekimi, mahallinde yaptığı muayene sonunda ihbarı mecburi hastalık listesi içerisinde kabul edilen

hastalıklardan olduğu tespiti halinde, çıkış tarihi bölümüne semptomların görüldüğü tarih yazılacaktır.

Madde 9- İhbarı mecburi hastalığın teşhisi amacıyla laboratuvara gönderilen marazi maddenin laboratuvarda incelendikten sonra hastalık teşhis edildiğinde düzenlenen

rapor, hastalık çıkan Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Bu rapor üzerindeki tarih ve no Hastalık Çıkış ve Sönüş Raporuna işlenmelidir. Klinik teşhis ve test

sonucuna göre hastalığın çıkışına karar verilmişse yine Raporda belirtilmelidir.

Madde 10- İhbari mecburi hayvan hastalığının çıktığı odağın bağlı bulunduğu il, ilçe, köy ve mahallesine kadar ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Madde 11- Salgın hayvan hastalığının çıktığı mahalde bulunan ve çıkan hastalıktan etkilenebilecek olan hayvan türlerinden hastalığın başlangıcından sönüşüne kadar olan

süreçte hastalığa tutulan, ölen, öldürülen, sirayete maruz, tedavi edilen, teşhis edilen ve aşılananlar/test edilenler rakamsal olarak ayrıntılı ifade edilmelidir.

Söz konusu hastalığın aşısı mevcutsa sirayete maruz bağışık olmayan duyarlı hayvanların, hastalığın başlangıcından sönüşüne kadar olan süreçte mutlaka aşılanması /

şüphelilerin test edilmesi gereklidir.

Madde 12- Hastalığın görüldüğü mahaldeki hayvanlarda kullanılan aşı-serum ve biyolojik maddelerin adı, seri no ve uygulama tarihleri belirtilmelidir.

Madde 13- Hastalık görülen mihraktaki eşya ve malzemeler ile barınma yerlerinin dezenfeksiyonunda ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçların isimleri açık

şekilde yazılmalıdır.

Madde 14- Salgın hayvan hastalığı çıkan yerdeki Hükümet Veteriner Hekimi hastalığın bulaşma yolu ve şeklini(Filyasyon) araştırarak sönüş raporunda belirtilmelidir.

Madde 15- 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda ihbarı mecburi hastalıklarla ilgili belirtilmiş olan kordon süreleri ( son iyileşme veya ölümden sonra )



dikkate alınarak, hastalık ve bulaşma tehlikesinin yok olduğuna karar verilmesini takiben gerekli temizlik ve dezenfeksiyondan sonraki tarih hastalık sönüş raporuna

kordonun kaldırıldığı tarih olarak yazılmalıdır.
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Madde 16- Salgın hayvan hastalığı görülen mahalde hastalığın çıktığı tarihten sönüşe kadar olan süreçte sorumlu hükümet veteriner hekimince yapılan mücadele ve

eğitim çalışmaları için kalınan günlerin tarihleri belirtilmelidir.

Madde 17- Salgın hayvan hastalığı görülen mahalde hastalığın çıktığı tarihten sönüşe kadar olan süreçte sorumlu hükümet veteriner hekimince yapılan çalışmalar ve

alınan tedbirler; Kordon, Tecrit, Karantina ve Eğitim gibi şıklardan hangileri ise X işareti ile gösterilir.

Madde 18- Salgın hayvan hastalığı çıkan İlin bağlı olduğu Araştırma Enstitüsü ile birlikte yapılan herhangi bir epidemiyolojik survey çalışması varsa hastalık sönüş

raporunda belirtilmelidir. Bu sönüş raporunun bir örneği ilin bağlı olduğu araştırma enstitüsüne gönderilmelidir.

Madde 19- Hastalık Sönüş Raporunun sağ alt köşesinde hastalığı takip ve raporu tanzim eden veteriner hekimin adı-soyadı, diploma ve sicil numaraları ile imzası

bulunmalı; sol alt köşesinde de hayvan sağlığı şube müdürünün adı- soyadı, imzası ve resmi mühür ile tasdik ettiği görülmelidir.


