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Νέα εκστρατεία εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων από αέρος το φθινόπωρο (Οκτώβριος -Νοέμβριος 2014) σε 24
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί συνολικά 48 κρούσματα λύσσας σε ζώα στη χώρα μας ( 40 σε
αλεπούδες, 5 σε σκυλιά, 2 σε βοοειδή και 1 σε γάτα). Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ, Πολίτης, Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, Λύσσα,
http://wvvw.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa θα βρείτε αναλυτικά τα κρούσματα και τις
περιοχές που αυτά έχουν βρεθεί. Επίσης υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για το νόσημα, τα είδη που
προσβάλλει...

Νέα εκστρατεία εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων από αέρος το φθινόπωρο (Οκτώβριος
-Νοέμβριος 2014) σε 24 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί συνολικά 48 κρούσματα λύσσας σε ζώα στη
χώρα μας ( 40 σε αλεπούδες, 5 σε σκυλιά, 2 σε βοοειδή και 1 σε γάτα). Στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ, Πολίτης, Νοσήματα που μεταδίδονται
από τα ζώα στον άνθρωπο, Λύσσα, http://wvvw.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimatazoon/457-lissa θα βρείτε αναλυτικά τα κρούσματα και τις περιοχές που αυτά έχουν βρεθεί. Επίσης
υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες για το νόσημα, τα είδη που προσβάλλει, τις συνέπειες για
τον άνθρωπο, τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης, το ενημερωτικό ραδιοτηλεπτικό spot και
έντυπο ενημερωτικό υλικό κ.λπ.
Για την αντιμετώπιση της νόσου στα ζώα και κατά συνέπεια στον άνθρωπο θα πραγματοποιηθούν
ξανά το φθινόπωρο του 2014 εμβολιασμοί των αλεπούδων με εναέριες ρίψεις εμβολίων δολωμάτων
που περιέχουν ζωντανό ιό κατά της λύσσας. Οι εναέριες ρίψεις των εμβολιακών δολωμάτων θα
πραγματοποιηθούν σε 24 Περιφερειακές Ενότητες ( Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς,
Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Πιερία, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία,
Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Πρέβεζα)
και επιπλέον σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από κάθε κρούσμα (). Στις περιοχές αυτές θα
εξαιρεθούν οι μεγάλοι οδικοί άξονες, οι υδάτινες επιφάνειες, οι αστικές και οι περιαστικές περιοχές.
Όσον αφορά τα εμβολιακά δολώματα τα παιδιά θα πρέπει να ενημερωθούν για τα παρακάτω
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με αυτά:
? Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό και σε περίπτωση επαφής με αυτό πρέπει να
ακολουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό.
? Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές (μικροί κύβοι
χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ Ή ΝΑ ΤΑ
ΠΑΤΟΥΝ . ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ
? Πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
Επίσης εντατικοποιούνται σε όλη την επικράτεια οι εμβολιασμοί όλων των σκύλων και γατών (δεσποζόμενων και
αδέσποτων ) με νεκρά εμβόλια κατά της λύσσας.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των πιθανών συνεπειών της νόσου για τη Δημόσια Υγεία παρακαλούμε θερμά
για την υπενθύμιση του θέματος της λύσσας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Δεν
υπάρχει λόγος εκδήλωσης έντονης ανησυχίας και πανικού και οι παρακάτω συμβουλές αποτελούν τμήμα ενημέρωσης
και επαγρύπνησης του πολίτη. Η ενημέρωση πρέπει να επικεντρωθεί στα παρακάτω σημεία:
? Η λύσσα επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα. Προσβάλλει όλα τα θηλαστικά ζώα και τον άνθρωπο. Είναι
ζωοανθρωπονόσος. Αν δεν γίνει έγκαιρα πρόληψη και αντιμετώπιση της είναι θανατηφόρα για τα ζώα και τον
άνθρωπο.
? Ο άνθρωπος μολύνεται αν δαγκωθεί ή γρατσουνιστεί ή έρθει σε επαφή με σάλια μολυσμένου ζώου.
? Σε περίπτωση μόλυνσης του ανθρώπου πρέπει να ακολουθήσει πολύ καλό πλύσιμο της πληγείσας περιοχής με
άφθονο νερό και σαπούνι και άμεση επίσκεψη στο γιατρό για περαιτέρω οδηγίες .
? Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οποιαδήποτε επαφή με άγνωστα ζώα (άγρια, αδέσποτα κ.λπ.). Ιδιαίτερα
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τα παιδιά θα πρέπει να είναι προσεκτικά απέναντι σε άγνωστα σε αυτά ζώα.
? Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη κάποιου, ένα ζώο νεκρό ή με ασυνήθιστη συμπεριφορά θα πρέπει να
ειδοποιεί αμέσως τις τοπικές κτηνιατρικές, δημοτικές ή δασικές αρχές.
? Όσοι διαθέτουν σκύλο ή γάτα θα πρέπει να προσκομίζουν τα ζώα τους στον κτηνίατρο για αντιλυσσικό εμβολιασμό
και να διατηρούν ενημερωμένο το ατομικό βιβλιάριο εμβολιασμών των ζώων τους. Τα ζώα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά
σημασμένα από κτηνίατρο.
Σύντομα, θα ενημερωθεί η ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ με φωτογραφία του εμβολίου-δολώματος που θα χρησιμοποιηθεί σε
αυτή την εμβολιακή εκστρατεία, προκειμένου να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους μαθητές.
Για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνηση, παρακαλούνται τα σχολεία της χώρας να ζητήσουν πληροφορίες από τις αρμόδιες
περιφερειακές κτηνιατρικές Υπηρεσίες της χώρας.
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