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ÖZET

Giriş: Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ülkemizde son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Sağlık personeli
bu hastalık için risk grubunda yer almaktadır. Bu çalışmada Kastamonu ili aile hekimlerinin KKKA hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri-
nin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimlerine KKKA hakkında hazırlanmış olan anket formları e-posta
aracılığıyla gönderilerek katılımları istenmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimleri katılmıştır (n= 101). Aile hekimlerinin yaş ortalaması 33.9
± 5.2 yıl olup, 72 (%71.3)’si erkek, 29 (%28.7)’u kadındı. Hekimlik süreleri 9.7 ± 5.3 (1-22) yıl idi. Aile hekimlerinin 74 (%73.3)’ünün
KKKA tanısı alan hastası olmuştu. KKKA bulaş yolları, risk altındaki gruplar ve klinik bulguları konusunda aile hekimlerinin bilgi düzey-
leri yeterliydi, ancak laboratuvar bulguları konusunda bilgi eksikliği bulunduğu tespit edildi. Aile hekimlerinin 70 (%69.3)’i KKKA olan
hastaları takip etmenin mesleklerini yüksek riskli bir iş haline getirdiğini, %100’ü seçme şanslarının bulunması durumunda, KKKA ön ta-
nısı olan hastaları takip etmemeyi tercih edeceğini belirtmişlerdir.

Sonuç: Endemik bölgelerde hastanın ilk başvurduğu hekim olan aile hekimlerinin KKKA konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olması has-
talığın tanı ve takibi açısından önem taşımaktadır. Kastamonu ilindeki aile hekimlerinin KKKA laboratuvar bulguları konusunda bilgi dü-
zeylerinin artırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.
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GİRİŞ

Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) virüsü, Bun-
yaviridae ailesinin Nairovirus türündendir[1]. Etken
virüs insanlara başlıca vektör olan Hyalomma cinsi
kenelerin kan emmesi sırasında bulaşıp, zoonotik in-
feksiyon hastalığı oluşturmaktadır[2].

KKKA klinik olarak ilk kez 1944-1945 yıllarında,
Kırım’da görülmüştür[3]. KKKA Afrika, Asya, Doğu
Avrupa ve Ortadoğu’da yaygın olarak görülen ve
ölümcül olabilen bir hastalıktır[4]. Türkiye’de ilk kez
2002 yılında yaz aylarında Orta Karadeniz bölgesi ve
İç Anadolu bölgesinin Karadeniz bölgesine yakın olan
kesimindeki hastanelere karın ağrısı, bulantı-kusma,
ishal, eklem ve kas ağrıları, ateş ve döküntü şikayet-
leri olan 46 hastadan bazılarından elde edilen serum-
ların 2003 yılında KKKA açısından test edilmesi son-
rasında tanımlanmıştır[5]. T.C. Sağlık Bakanlığı verile-
rine göre hastalığın tanımlandığı 2002 yılı ile 2010
yılı arasındaki dokuz yıllık sürede Türkiye’de doğru-
lanmış toplam 5317 KKKA olgusu bildirilmiş ve bun-

lardan 267 (%5)’si kaybedilmiştir[5]. KKKA’nın ende-
mik olarak görüldüğü illerde hastaları ilk gören hekim
olan aile hekimlerinin hastalık konusundaki bilgi dü-
zeyleri önem taşımaktadır. 

Bu çalışma KKKA’nın endemik olarak görüldüğü
Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile hekimle-
rinin KKKA konusunda bilgi düzeylerinin değerlendi-
rilmesi amacıyla planlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Kastamonu ilinde görev yapmakta olan aile he-
kimlerine KKKA hakkında hazırlanmış olan anket
formları e-posta aracılığıyla gönderilerek katılımları
istenmiştir. Anket formu; aile hekimlerinin yaş ve cin-
siyetleri, meslekte kaçıncı yılda oldukları, KKKA has-
talığının ülkemizdeki yaygınlığı, mevsimsel dağılımı,
bulaşma yolu, inkübasyon süresi, temel klinik ve labo-
ratuvar bulguları, kene çıkarılması, KKKA tanılı has-
taya yaklaşım, kontamine olmuş ortamın dezenfeksi-
yonu ve virüsün bazı temel özelliklerini içeren 16 so-
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SUMMARY
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Introduction: Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) is seen as a major public health problem in our country every year since 2002.
Healthcare workers are among the groups at risk for the disease. In this study, we aimed to detect the general knowledge of family
physicians in Kastamonu about CCHF.

Materials and Methods: Family physicians working in the province of Kastamonu were contacted by email regarding completing a
questionnaire about CCHF.

Results: Family physicians attended this research in Kastamonu (n= 101). Their mean age was 33.9 ± 5.2 years. Seventy-two (71.3%)
were male and 29 (28.7%) were female. The duration of working years of the physicians was 9.7 ± 5.3 (1-22). Seventy-four of the
family physicians reported having CCHF-diagnosed patients. When the questionnaires were evaluated, it was seen that family physi-
cians have sufficient knowledge about the transmission routes, risk groups and clinical findings of CCHF. However, their knowledge
regarding the laboratory findings of CCHF was inadequate. Seventy of the family physicians stated that the risk of their jobs increases
when they follow CCHF patients and that, given a choice, they would prefer not to examine patients with CCHF.

Conclusion: In regions endemic for CCHF, patients first present to their family physicians. Thus, it is important that the family physi-
cians have adequate knowledge about the diagnosis and follow-up of the disease. It is concluded that the knowledge of the family
physicians in Kastamonu about the laboratory findings of CCHF should be improved.

Key Words: Crimean-Congo hemorrhagic fever, Family physician



rudan oluşmaktaydı. Katılımcıların anket formunda
soruların cevaplarını doğru ya da yanlış şeklinde işa-
retlemeleri istenmiştir. Anket cevaplarını içeren veri-
ler Stata 11.0 (College Station, Texas, USA) istatistik
programına aktarılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR

Çalışmaya Kastamonu ilinde görev yapmakta olan
aile hekimleri katılmıştır (n= 101). Aile hekimlerinin
yaş ortalaması 33.9 ± 5.2 yıl olup, 72 (%71.3)’si er-
kek, 29 (%28.7)’u kadındı. Hekimlik süreleri 9.7 ±
5.3 (1-22) yıl idi. Ankete katılan aile hekimlerinin 67
(%66.3)’si KKKA konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
madığını düşünmekteydi. KKKA hakkında bilgi edin-
me kaynağını 101 (%100) hekim hizmet içi eğitim ola-
rak belirtti. Aile hekimlerinin 74 (%73.3)’ünün KKKA

tanısı alan hastası olmuştu. KKKA bulaş yolları, risk al-
tındaki gruplar ve klinik bulguları konusunda aile he-
kimlerinin bilgi düzeyleri yeterliydi, ancak laboratuvar
bulguları konusunda bilgi eksikliği bulunduğu tespit
edildi (Tablo 1-4). Hekimlerin 18 (%17.8)’i KKKA şüp-
heli hasta kanı veya vücut sıvılarıyla temas etmiş ortam
dezenfeksiyonunda 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu
kullanımının yetersiz olduğunu belirtmişti. Ayrıca 17
(%18.8) aile hekiminin KKKA nedeniyle ölen hastala-
rın defin işlemlerine ilişkin bilgi eksikliği bulunduğu
saptandı (Tablo 2). Aile hekimlerinin 70 (%69.3)’i
KKKA olan hastaları takip etmenin mesleklerini yük-
sek riskli bir iş haline getirdiğini, %100’ü nozokomiyal
bulaş riski bulunduğunu ve seçme şanslarının bulunma-
sı durumunda, KKKA ön tanısı olan hastaları takip et-
memeyi tercih edeceğini belirtmişlerdir (Tablo 5).
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Tablo 1. Aile hekimlerinin KKKA hastalığı hakkındaki bilgi düzeyi

Aşağıdaki ifadeler hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz Doğru Yanlış

KKKA hastalığı viral kaynaklı kanama ile seyreden bir hastalıktır. 101 (%100) -

Hastalık KKKA virüsünün insan vücudunu infekte etmesi sonucunda gelişir. 101 (%100) -

KKKA virüsü insan vücuduna keneler aracılığıyla bulaşabilir. 101 (%100) -

Bütün keneler KKKA virüsünü taşıyıp bulaştırabilirler. 40 (%39.6) 61 (%60.4)

KKKA hastalığı özellikle yaz aylarında sık görülen bir hastalıktır. 101 (%100) -

KKKA hastalığının kuluçka süresi kene ısırması sonrasında 1-10 gündür. 101 (%100) -

Vücuda yapışmış olan keneler üzerine keneyi öldürücü bir madde dökülerek - 101 (%100)
öldürülüp, çıkarılmalıdır.

KKKA virüsü dış ortama dayanıklı bir virüstür. - 101 (%100)

Kırsal ve ormanlık alanlara gidenlerin kapalı giysiler giyinmeleri ve 101 (%100) -
vücudun açıkta kalan yerlerine korunma amaçlı kene kovucu (repellent) etkisi olan 
böcek kovucu ilaçlar sürmeleri gerekir.

KKKA: Kırım-Kongo kanamalı ateşi.

Tablo 2. Aile hekimlerinin KKKA şüphesi ile hastaneye başvuran hastaya yaklaşımları

KKKA şüphesi ile hastaneye başvuran hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır? Doğru Yanlış

Hastaneye yatırılmalıdır.  82 (%81.2) 19 (%18.8)

Temas izolasyon önlemleri alınmalıdır.  101 (%100) -

Hasta ile temas sırasında önlük kullanılmalıdır.  83 (%82.2) 18 (%17.8)

Hasta ile temas sırasında eldiven kullanılmalıdır.  101 (%100) -

Hasta ile temas sırasında maske kullanılmalıdır.  101 (%100) -

Hasta kanı veya vücut sıvıları ile temas etmiş ortam dezenfeksiyonunda 83 (%82.2) 18 (%17.8)
1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanımı yeterlidir. 

Hastanın ölümü durumunda ceset yıkandıktan sonra 1/10 çamaşır suyu ile 82 (%81.2) 19 (%18.8)
spreylenmeli ve tabutla 2 m derine gömülmelidir.

KKKA: Kırım-Kongo kanamalı ateşi.
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Tablo 3. Aile hekimlerinin KKKA hastalığının klinik belirtileri hakkındaki bilgi düzeyleri

KKKA hastalığının klinik belirtileri nelerdir? Doğru Yanlış

Ateş yüksekliği  101 (%100) -

Dizüri 15 (%14.9) 86 (%85.2)

Baş ağrısı  101 (%100) -

Kanama 101 (%100) -

Bulantı ve kusma 101 (%100) -

Kabızlık 15 (%14.9) 86 (%85.2)

İshal 101 (%100) -

Halsizlik 101 (%100) -

Yaygın kas ağrısı 101 (%100) -

İştahsızlık 101 (%100) -

KKKA: Kırım-Kongo kanamalı ateşi.

Tablo 4. Aile hekimlerinin KKKA hastalığının laboratuvar bulguları hakkındaki bilgi düzeyleri

KKKA hastalığının laboratuvar bulguları nelerdir? Doğru Yanlış

Lökopeni 50 (%49.5) 51 (%50.5)

Lökositoz 46 (%45.5) 55 (%54.5)

Anemi 15 (%14.9) 86 (%85.2)

Vitamin B12 eksikliği 30 (%29.7) 71 (%70.3)

CK yüksekliği  70 (%69.3) 31(%30.7)

LDH yüksekliği 67 (%66.3) 34(%33.7)

Ferritin azalması 31 (%30.7) 70 (%69.3)

Trombositopeni 101 (%100) -

ALT/AST yüksekliği  84 (%83.2) 17 (%16.8)

Fibrinojende azalma 35 (%34.7) 66 (%65.4)

Kan kültüründe üreme 36 (%35.6) 65 (%64.4)

İdrar kültüründe üreme 36 (%35.6) 65 (%64.4)

KKKA: Kırım-Kongo kanamalı ateşi, LDH: Laktat dehidrogenaz, ALT: Alanin aminotransferaz, AST: Aspartat aminotransferaz.

Tablo 5. Aile hekimlerinin aşağıdaki ifadeler hakkındaki düşünceleri

Aşağıdaki ifadeler hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz Doğru Yanlış

KKKA’nın nozokomiyal bulaş riski vardır. 101 (%100) -

İnfekte kan ve doku ile temas eden sağlık çalışanları temastan sonraki 101 (%100) -
14 gün boyunca ateş ve semptomlar yönünden günlük olarak izlenmelidir.

KKKA’ya karşı insanlar için etkin ve güvenilir bir aşı henüz mevcut değildir. 67 (%66.3) 34 (%33.7)

KKKA’lı hasta takibi yapmak, mesleğimi yüksek riskli bir iş durumuna getirmiştir. 70 (%69.3) 31 (%30.7)

KKKA’nın nasıl bulaştığına ilişkin herşeyi bilmeme karşın, yine de bu 16 (%15.8) 85 (%84.2)
hastalığa yakalanmaktan korkuyorum.

Eğer seçme şansım olursa, KKKA ön tanısı olan hastaları 101 (%100) -
takip etmemeyi tercih ederim.

KKKA: Kırım-Kongo kanamalı ateşi 



TARTIŞMA

KKKA hastalığı; ilk tespit edildiği 2002 yılından
bugüne kadar, hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olan
kenelerin aktif hale gelmesi sonucu, nisan ve ekim
ayları arasında ülkemizde önemli bir halk sağlığı so-
runu olmaya devam etmektedir[6]. T.C. Sağlık Ba-
kanlığı tarafından endemik ve sporadik olguların gö-
rüldüğü bölgelerde, hekimlere yönelik eğitim faali-
yetleri, hane ziyaretleriyle yüz yüze halk eğitimleri
yapılmaktadır[6].

Bizim çalışmamızda aile hekimlerinin KKKA has-
talığının bulaş yolları, risk altındaki gruplar ve klinik
bulguları konusunda bilgi düzeyleri yeterliydi. Ülke-
mizden yapılan bir çalışmada, Bulut ve arkadaşları
üçüncü basamak sağlık kuruluşunda yaptıkları anket
çalışmasında hastalığın kuluçka süresi, klinik ve labo-
ratuvar bulguları gibi konularda sağlık çalışanlarının
bilgi düzeylerini bizim çalışmamızla benzer oranlarda
yüksek bulmuşlardır[7]. Yılmaz ve arkadaşları da üçün-
cü basamak sağlık kuruluşunda yaptıkları çalışmada
bizim çalışmamızla benzer oranları bulmuşlardır[8].
Çalışmamızda aile hekimlerinin hastalığın laboratuvar
bulguları konusunda bilgi eksikliği olduğu tespit edildi.
Rhnavardi ve arkadaşları İran’da sağlık çalışanları ile
yaptıkları anketin sonucunda sağlık personelinde
KKKA ile ilgili bilgi ve doğru tutumun beklenenden az
olduğunu belirtmişlerdir[9]. Sheikh ve arkadaşları da
Pakistan’da sağlık çalışanlarının hastalığın klinik görü-
nümleri ve bulaş yolları konusundaki bilgi düzeyinin
düşük olduğunu göstermişlerdir[10].

Bir hastalık hakkındaki bilgi seviyesinin düşük ol-
ması bu hastalığı sağlık personeli için olumsuz etkiler
yapan bir hastalık haline getirirken aynı zamanda bu
hastalığı yaşayan kişilere olan yaklaşımda aksamalara
neden olmaktadır. Çalışmamızda aile hekimlerinin
özellikle hastalığın laboratuvar bulguları konusunda
bilgi yetersizliği tespit edilmiş olup, aile hekimlerinin
sahada hastalığı ve hastayı ilk gören hekim olmaları
nedeniyle bu konuda yeterli donanım ve bilgi sahibi
olmaları konusundaki çalışmaların artırılması gerekti-
ği kanaatindeyiz.

Günümüzde özellikle kan yoluyla bulaşan KKKA
gibi hastalıklar sağlık çalışanlarının meslek hastalığı
haline gelmiştir[7]. Literatürde 1976 yılından itibaren
Pakistan, Dubai, Irak, Güney Afrika, Arnavutluk,
Moritanya, İran ve Türkiye’den sağlık çalışanları ara-
sında bazıları da ölümcül sonuçlanan hastane kay-

naklı olgular bildirilmiştir[11]. Sağlık çalışanlarına
KKKA infeksiyonu bulaşı ve ölümler, toplumdaki sal-
gınlara paralel olarak ortaya çıkmaktadır[3,11]. İnfek-
te kana maruz kalan sağlık çalışanlarının %8.7’sinde
ve iğne yaralanması olanların %33’ünde hastalık ge-
lişmektedir[12,13]. İnfeksiyonun hava yoluyla bulaşı
Rusya’da bazı olgularda kuşkulanılmış olsa da, dokü-
mante edilememiştir[14]. Bizim çalışmamızda solu-
num yolu ile bulaş olabilir cevabı veren aile hekimle-
rinin oranı %20 idi. Korunmada eldiven, uzun önlük,
maske ve gözlük gibi bariyer önlemleri mutlaka kulla-
nılmalıdır[12]. Çalışmamızda da aile hekimlerinin ta-
mamı KKKA tanılı hasta takibinde temas izolasyon
önlemlerinin alınması gerektiği konusunda bilgi sahi-
biydi (Tablo 2). Ülkemizde salgından sonra risk altın-
da bulunan sağlık çalışanları serolojik olarak taranmış
ve sağlık çalışanlarında infeksiyon saptanmamış-
tır[12,15]. Bu durum bariyer önlemlerine uyumun yük-
sek olmasıyla ilişkili bulunmuştur[12]. Yüksek riskli te-
mas sonrasında maruz kalan kişinin tam kan sayımı
ve biyokimya testleri ile takip edilmesi ve oral ribavi-
rin ile profilaksi tedavisi öneriler arasında yer almak-
tadır[12,14]. Bizim çalışmamızda aile hekimlerinin
%100’ü seçme şansları olması halinde bulaş açısın-
dan yüksek riskli olması nedeniyle KKKA ön tanılı
hasta takip etmek istemediklerini belirtmişlerdir.

Sonuç olarak; endemik bölgelerde hastanın ilk
başvurduğu hekim olan aile hekimlerinin KKKA ko-
nusunda bilgi düzeylerinin yeterli olması hastalığın er-
ken tanı ve takibi açısından önem taşımaktadır. Kas-
tamonu ilindeki aile hekimlerinin KKKA hastalığı
özellikle laboratuvar bulguları konusunda bilgi düzey-
lerinin artırılması gerektiği görüşüne varılmıştır.
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