Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ με αντιλυσσικό εμβόλιο τους σκύλους σας!
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ σκύλους ελεγμένους, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από βαλκανικές
χώρες και Τουρκία!
ΑΠΟΦΥΓΗ οποιασδήποτε σωματικής επαφής με ζώο της άγριας πανίδας!

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμ. ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ
Τηλ. 2102125725—2102125727
www.minagric.gr

Τι είναι:
Η λύσσα είναι μια
ζωοανθρωπονόσος, που οφείλεται
σε διάφορα στελέχη του ιού
Lyssavirus (ραβδοϊός).
Η λύσσα προσβάλλει όλα τα
θερμόαιμα θηλαστικά και στον
άνθρωπο η νόσος παίρνει τη μορφή
εγκεφαλίτιδας.
Ποια ζώα είναι ευάλωτα να
προσβληθούν από λύσσα;
ΟΛΑ τα θηλαστικά προσβάλλονται
από τη λύσσα
Πόσος χρόνος χρειάζεται νια να
επωαστεί (εκδηλωθεί);
Η περίοδος επώασης διαρκεί για
ένα διάστημα που κυμαίνεται από 2
έως 8 εβδομάδες.

Πώς μεταδίδεται;
Η νόσος μεταδίδεται με τους εξής τρόπους:
α) με δήγμα (δάγκωμα) μολυσμένου ήμερου ή
άγριου ζώου που έχει τον ιό της λύσσας στο
σάλιο του.
β) με την εισπνοή του ιού από περιττώματα
(κόπρανα), συνήθως νυχτερίδων
γ) με τη δερματική επαφή με το σάλιο του
μολυσμένου ζώου από εκδορές και
μικροτραύματα του δέρματος ή ακόμα και από
τους υγιείς βλεννογόνους.
Ο τρόπος αυτός μετάδοσης είναι ο πλέον
συνήθης για κτηνιάτρους ή προσωπικό
εργαστηρίων που χειρίζονται ασθενή ζώα ή
παθολογικό υλικό χωρίς να παίρνουν τις
απαραίτητες προφυλάξεις

Συμπτώματα στον άνθρωπο
ΚΕΕΛΠΝΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ)
Τηλ κέντρο: 2105212000
Γραμμή για τη Δημόσια Υγεία: 2105212054 (διαθέσιμη 24ω/7ημ)
Email: info@keelpno.gr
www.keelpno.gr

www.who-rabies-bulletin.org

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος
Φωκίωνος 8 & Ερμού, TK10563 Αθήνα
Τηλ. 2103231271 φαξ 2103222755
Email: info@ksellas.gr website: www.ksellas.gr

Τα συμπτώματα της λύσσας, τα οποία
εκδηλώνονται σταδιακά και καταλήγουν στο
θάνατο, είναι τα εξής:
κόπωση, πυρετός, κεφαλαλγία, αύξηση της
θερμοκρασίας του σώματος, γαστρεντερικές
διαταραχές και συχνά πόνος στο σημείο του
τραύματος, διαστολή της κόρης του οφθαλμού,
σιελόρροια, επώδυνοι σπασμοί στους μυς της
κατάποσης, σπασμοί αναπνευστικών και
άλλων μυών, απώλεια αισθήσεων, παράλυση
άκρων, θάνατος μετά την ανάπτυξη των
συμπτωμάτων.

Μετά από δάγκωμα ύποπτου για λύσσα ζώου, πρέπει να γίνεται ΑΜΕΣΑ καλό πλύσιμο
της πληγής και ΑΜΕΣΗ επικοινωνία με γιατρό.
Η χρήση αντιλυσσικού και αντιτετανικού ορού, καθώς και η περαιτέρω διαχείριση του
τραύματος, γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Συμπτώματα στον σκύλο

Πρόληψη

Στο σκύλο εμφανίζεται με δυο μορφές:
τη μανιακή και την καταθλιπτική.
Α) Στη μανιακή μορφή παρατηρείται αλλαγή της
συμπεριφοράς του ζώου.
Παρουσιάζει νευρικότητα και περιφέρεται ανήσυχος
χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Τρομάζει με το παραμικρό,
είναι ανόρεχτος και παρουσιάζει ερεθισμό στο σημείο
που δαγκώθηκε (συνήθως το δαγκώνει με μανία).
Στις επόμενες 24-72 ώρες αυξάνονται σημαντικά τα
συμπτώματα του φόβου και της ανησυχίας.
Το ζώο γίνεται πολύ επιθετικό και δαγκώνει στην
κυριολεξία ό,τι βρεθεί μπροστά του, αντικείμενα, άλλα
ζώα και ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του
αφεντικού του, αλλά και του ιδίου, προκαλώντας
σοβαρούς αυτοτραυματισμούς.
Από το στόμα του ζώου ρέουν άφθονα σάλια, που
αδυνατεί να τα καταπιεί λόγω σπασμού των μυών της
κατάποσης. Λόγω της παράλυσης των φωνητικών
χορδών, το γάβγισμά του αλλάζει και μεταβάλλεται σε
βραχνό και τραχύ ουρλιαχτό.
Ακολουθεί μια φάση γενικευμένων σπασμών, μυϊκής
αταξίας και παράλυσης του σώματος και των άκρων
που συνοδεύεται με το θάνατο του.

Β) Στην καταθλιπτική μορφή, η
περίοδος της υπερδιέγερσης, είτε
είναι πολύ βραχεία ή δεν
εμφανίζεται καθόλου, παρατηρείται
παράλυση του τραχήλου και των
μυών της κατάποσης που
συνοδεύεται με άφθονη σιελόρροια.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! πολλοί ιδιοκτήτες
πιστεύουν ότι ο σκύλος τους
κατάπιε κάποιο κόκαλο και
προσπαθούν να το βγάλουν νια να
βοηθήσουν το ζώο, εκθέτοντας
έτσι τον εαυτό τους στη μόλυνση
Η νόσος συνεχίζεται με παράλυση
των άκρων, γενικευμένη παράλυση
και θάνατο. Η διάρκεια της νόσου
κυμαίνεται από 1 έως 11 ημέρες.

Στα ζώα η νόσος είναι
θανατηφόρος.
Για τα ζώα που έχουν
προσληφθεί από τη λύσσα,
επιβάλλεται η θανάτωσή τους.

Συμπτώματα στα ζώα της άγριας πανίδας
Αναφορικά με την αλεπού, αλλά και τα άλλα ζώα
της άγριας πανίδας, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν
έχει προσβληθεί από τη λύσσα.
Σε μια τυχαία «συνάντηση» με κάποια αλεπού,
πόσο κινδυνεύει ο σκύλος μας από λύσσα;
Υπάρχει ο κίνδυνος τσοπανόσκυλα ή κυνηγόσκυλα
να έρθουν σε επαφή με μολυσμένα ζώα
(αλεπούδες, λύκους, κουνάβια) και πάνω στον
καβγά να αλληλοτραυματιστούν και να
μολυνθούν. Επομένως:
Η καλύτερη πρόληψη για αυτή την ασθένεια,
είναι ο σωστός εμβολιασμός του σκύλου κατά της
λύσσας.

Δηλώνουμε υποχρεωτικά τα κρούσματα σε ζώα (οικόσιτα ή άγρια), προκειμένου να
παρέμβουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
Αποτρέπουμε τη μόλυνση των δεσποζόμενων ή αδέσποτων ζώων με εμβολιασμό
Αποφεύγουμε την άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και τα εκκρίματά τους (σάλια,
περιττώματα)
Αγοράζουμε κατοικίδια ζώα / κυνηγόσκυλα από αξιόπιστες πηγές
Συμβάλλουμε στη μη αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων με τη μη εγκατάλειψη των
κατοικίδιων ζώων και με την υποχρεωτική σήμανση τους.
Οδηγίες για τα κυνηγετικά σκυλιά
Τα κυνηγετικά σκυλιά κοινοτικής προέλευσης που
μετακινούνται σε έδαφος τρίτων χωρών και επανέρχονται
στο έδαφος της χώρας, μέσω εγκεκριμένων σημείων εισόδου.
Λόγω του πρόσφατου κρούσματος λύσσας που επιβεβαιώθηκε
στην περιοχή της Κοζάνης, εφιστούμε την προσοχή σας στα
ακόλουθα:
Α) Τα ζώα πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση
αναγνώρισης (μικροτσίπ)
Β) Να συνοδεύονται από το διαβατήριο που να αποδεικνύει
ότι έχει πραγματοποιηθεί ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός
του ζώου.
Εάν το ζώο εμβολιάστηκε για πρώτη φορά, πρέπει να
περάσουν 21 ημέρες προκειμένου να ταξιδέψει ( διάστημα
που απαιτείται για να θεωρηθεί ότι ο αντιλυσσικός
εμβολιασμός είναι σε ισχύ, βάσει της κοινοτικής
νομοθεσίας).
Γ) Βεβαιωθείτε ότι η Τρίτη χώρα που θα επισκεφθείτε
περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο κατάλογο των τρίτων
χωρών.
Εάν δεν ανήκει (π.χ. Αλβανία, FYROM κλπ) και για να μην
παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα κατά την επανείσοδο του ζώου
σας στην Ελλάδα , φροντίστε να έχετε κάνει, προτού
εγκαταλείψετε το έδαφος της χώρας, ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ
ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ σε εγκεκριμένο εργαστήριο αναφοράς.
Σε αντίθετη περίπτωση, η είσοδος του ζώου στην Ελλάδα
δεν θα επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που
εντοπίσετε τυχόν
νεκρά άγρια ζώα ή
ζώα που δείχνουν
κατά κοινή αντίληψη
άρρωστα, ενημερώστε
άμεσα την οικεία
Δ/νση Κτηνιατρικής

Για περισσότερες διευκρινήσεις / πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στους
επίσημους κτηνιάτρους των ΣΥΚΕ (Σταθμούς Υγειονομικού & Κτηνιατρικού Ελέγχου) και
των αρμόδιων κατά τόπους ΔΑΟΚ (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής)

