
Kategori I

 Hayvana dokunma veya 
besleme

 Sağlam derinin yalanması

Kategori II

 Çıplak derinin hafifçe sıyrılması 
(deri altına geçmeyen yaralanmalar)

 Kanama olmadan küçük tırmalama 
veya zedeleme

Kategori III
 Deriyi zedeleyen tek veya çok sayıda 

ısırma ve tırmalamalar 
 Mukozaların, açık cilt yaralarının hayvanın 

salyası ile temas etmesi 
 Lezyonun kafa, boyun, parmak uçları gibi 

sinir uçlarının yoğun olduğu bölgelerde 
olması

Kategori IV

 Kuduza yakalanma ihtimali olan 
yabani hayvan türleri ile riskli 

temas

Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır.

HAYIR/BİLİNMİYOR

Diğer Temaslar:

0., 3., 7. 
günlerde birer 
doz ve 14-28. 

günler arasında 
bir doz daha 
olmak üzere 
toplam 4 doz 

ya da
 0., 7., 21. 

günlerde olmak 
üzere 2.1.1. 

şeması

Hayvanın hastalık 
belirtisi göstermesi 
dahil, herhangi bir 

nedenle ölümü, 
kaçması ya da ortadan 

kaybolması durumunda

Temas sonrası aşı profilaksisi 
uygulanır:

0., 3., 7. günlerde birer doz ve 14-28. 
günler arasında bir doz daha olmak 

üzere toplam 4 doz ya da 
0., 7. ve 21. günlerde olmak üzere 

2.1.1 şeması.
*İmmunglobulin uygulanmasına 

gerek yoktur.

HAYIR

Aşılamaya hemen 
başlanır: 

0., 3., 7. günlerde 
birer doz ve 14-28. 
günler arasında bir 

doz daha olmak 
üzere toplam 4 doz.

İlk doz aşıdan sonra en geç 7 
gün içinde immunglobulin 

yapılır.

Kuduz Riskli Temasa Maruziyet 

Temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz 
aşısı yapılmış mı?

Herhangi bir işlem yapılmasına 
gerek yoktur.

 Yara bakımı,
 Antibiyotik profilaksisi,
 Tetanoz profilaksisi değerlendirilir.

HAYIR HAYIR

EVET EVET EVET EVET

 Yara bakımı,
 Antibiyotik profilaksisi,
 Tetanoz profilaksisi değerlendirilir.

 Yara bakımı,
 Antibiyotik profilaksisi,
 Tetanoz profilaksisi değerlendirilir.

Hayvanın gözlemi yapılabiliyor 
mu?

EVET

HAYIR

Temas eden evcil hayvanın son bir yılda kuduz 
aşısı yapılmış mı?

HAYIR/BİLİNMİYOR

Hayvanın gözlemi yapılabiliyor mu?

HAYIR

Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır.

 Aşılamaya hemen başlanır: 0., 3., 7. 
günlerde birer doz ve 14-28. günler 
arasında bir doz daha olmak üzere toplam 
4 doz.

 İlk doz aşı ile birlikte hemen 
immunglobulin uygulanır.

Aşılamaya hemen başlanır: 0., 3., 7. günlerde 
birer doz ve 14-28. günler arasında bir doz daha 

olmak üzere toplam 4 doz.

İlk doz aşıdan sonra 
en geç 7 gün içinde 

immunglobulin 
yapılır.

Kedi ve köpekler için 
10 günlük gözlem 

sonucunda hayvan 
sağlıklı ise aşılama 

durdurulur.

Hayvanın hastalık belirtisi 
göstermesi dahil, herhangi bir 

nedenle ölümü, kaçması ya 
da ortadan kaybolması 

durumunda

Kedi ve köpekler 
için 10 günlük 

gözlem 
sonucunda 

hayvan sağlıklı 
ise herhangi bir 
işlem yapılmaz.

Provakasyon 
ile 

gerçekleşen 
küçük 

kanamasız 
kedi 

tırmalaması:
Herhangi bir 

işlem 
yapılmasına 

gerek yoktur.

EVET

EVET

Hayvanın 10 gün gözlemi yapılır.

Kedi ve köpekler 
için 10 günlük 

gözlem 
sonucunda 

hayvan sağlıklı 
ise aşılama 
yapılmaz.

Hayvanın 
hastalık belirtisi 

göstermesi 
dahil, herhangi 

bir nedenle 
ölümü, kaçması 
ya da ortadan 

kaybolması 
durumunda

Aşılamaya hemen başlanır: 0., 3., 
7. günlerde birer doz ve 14-28. 

günler arasında bir doz daha olmak 
üzere toplam 4 doz aşı ile birlikte 

immunglobulin uygulanır.
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