Γενικζσ
πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα
Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο
ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο.
Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ άκενςπμ δ κόζμξ
παίνκεζ ηδ ιμνθή εβηεθαθίηζδαξ

Γενικζσ
πληροφορίεσ

Θόο ιύζζαο
Η θύζζα μθείθεηαζ ζε κεονμηνόπμοξ ζμύξ ημο βέκμοξ Lyssavirus ηδξ
μζημβέκεζαξ Rhabdoviridae, ηαζ ιεηαδίδεηαζ ζε όθα ηα εδθαζηζηά
Σημ βέκμξ Lyssavirus πενζθαιαάκμκηαζ 11 είδδ
Kθαζζηόξ ζόξ ηδξ θύζζαξ: RABV (Rabies Virus)
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Θόο ιύζζαο
Φαναηηδνζζηζηά:
-Φαιδθή ακεεηηζηόηδηα
-Εοαζζεδζία ζε απμννοπακηζηά, μνβακζημύξ δζαθύηεξ, οπενζώδδ
αηηζκμαμθία (ήθζμξ)
-Θενιμεοαίζεδημξ
-Θενιμηναζία 60μC βζα 30 θεπηά
-Φμνιαθδεΰδδ 100μC βζα 2 θεπηά
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Μεηάδνζε
Η θύζζα ιπμνεί κα ιεηαδμεεί όηακ ιμθοζιέκμ ζάθζμ, ζζηόξ ημο Κεκηνζημύ
Νεονζημύ Σοζηήιαημξ ή Εβηεθαθμκςηζαίμ Υβνό δζαπενκά ημ δένια ή ημκ
αθεκκμβόκμ εκόξ εοπαεμύξ εδθαζηζημύ
Η θύζζα ζοκήεςξ ιεηαδίδεηαζ ιέζς δδβιάηςκ ςζηόζμ ιπμνεί κα
ιεηαδμεεί ιε άιεζδ επαθή ηςκ αθεκκμβόκςκ ή αιοπώκ ημο δένιαημξ ιε
ιμθοζιέκμ ζάθζμ. Έπεζ ακαθενεεί ιεηάδμζδ ημο ζμύ ιε ηδκ εζζπκμή ημο
από πενζηηώιαηα ζοκήεςξ κοπηενίδςκ
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Παζνγέλεηα
-Ο ζόξ παναιέκεζ βζα ανηεηέξ ώνεξ ζημ ζδιείμ εζζόδμο ηαζ
πμθθαπθαζζάγεηαζ
-Μεηαθένεηαζ ιέζς ηςκ πενζθενζηώκ κεύνςκ ζημ ΚΝΣ ηαζ θεάκεζ ζημκ
Εβηέθαθμ
-Μέζς ημο βκαεζημύ ηθάδμο ημο ηνζδύιμο κεύνμο ιεηαθένεηαζ ζημοξ
ζζεθμβόκμοξ αδέκεξ όπμο ηαζ πμθθαπθαζζάγεηαζ εκενβά ηαζ απεηηνίκεηαζ
ιε ημ ζίεθμ
-Ο ηόο κπνξεί λα απεθθξίλεηαη κε ην ζάιην 8-10 εκέξεο πξηλ ηελ
εκθάληζε ησλ θιηληθώλ ζπκπησκάησλ
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πκπηώκαηα ζηα δώα
-Καημζηίδζα γώα
-Ζώα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ (αθεπμύ ηα)
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πκπηώκαηα ζηα δώα
Καηνηθίδηα δώα
Η πενίμδμξ επώαζδξ ζηα ζηοθζά ηαζ ζηζξ βάηεξ ηοιαίκεηαζ από 10 διένεξ
έςξ 2 ή ηαζ πενζζζόηενμοξ ιήκεξ
Σοιπηώιαηα ηδξ κόζμο ιπμνεζ κα είκαζ:
• Ανπζηόξ θήεανβμξ, πονεηόξ, έιεημξ, ακμνελία
• Πνμμδεοηζηή εβηεθαθζηή δοζθεζημονβία (αηαλία, δοζημθία ζηδ αάδζζδ,
ηνόιμξ, απμπνμζακαημθζζιόξ, ζπαζιμί), αδοκαιία, πανάθοζδ, δοζημθία
ζηδκ ακαπκμή ή ηδκ ηαηάπμζδ, έκημκδ ζζεθθόνμζα, επζεεηζηόηδηα, αοηόαηνςηδνζαζιόξ, ιδ θοζζμθμβζηή ζοιπενζθμνά
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πκπηώκαηα ζηα δώα
Καηνηθίδηα δώα
Ο ζάλαηνο ζπλήζσο επέξρεηαη 3-7 εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ
ζπκπησκάησλ
-Σηύθμξ : Μακζαηή ηαζ έπεζηα ηαηαεθζπηζηή ιμνθή ηδξ κόζμο
-Γάηα: Μακζαηή Μμνθή
-Παναβςβζηά γώα: Υπενδζέβενζδ, λύκμοκ ημ έδαθμξ, αεθαζιμί, δοζημθία
ηαηάπμζδξ, ζζεθόννμζα , λαθκζηό πέζζιμ ζημ έδαθμξ, θανοββζηή
πανάθοζδ
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πκπηώκαηα ζηα δώα
Ζώα ηεο άγξηαο παλίδαο
(αιεπνύ θα)
Σηα γώα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ δεκ είκαζ απαναίηδημ πάκηα κα αθέπμοιε ηα
ηθαζζζηά ζοιπηώιαηα ηδξ θύζζαξ , αθθά αηόια ηαζ ηάπμζα αθθαβή
ζοιπενζθμνάξ π.π.:
Οζ αθεπμύδεξ πενζθένμκηαζ ηδκ διένα εκώ είκαζ κοηηόαζα γώμ
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πκπηώκαηα ζηνλ άλζξσπν
- Μεβάθδ πενίμδμξ επώαζδξ

-Σηδκ ανπή ζοιπηώιαηα πανόιμζα ιε αοηά ηδξ βνίπδξ
-Κκδζιόξ, ενεεζζιόξ ηαζ πόκμξ ζημ ζδιείμ εζζόδμο ημο ζμύ
-Σςιαηζηή ηαηάπηςζδ, θανοββζημί ζπαζιμί ζπαζιμί, δζαηαναπέξ
ζημκ ύπκμ
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πκπηώκαηα ζηνλ άλζξσπν
-Δοζθεζημονβία ηδξ ηανδζάξ ηαζ δζαηαναπή ηδξ ακαπκμήξ
-Πονεηόξ

-Μεβάθδ εοενεεζζηόηδηα, θςημθμαία ηαζ οδνμθμαία
-Σε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ ζπαζιμί πμο ζοκμδεύμκηαζ από ζζεθόννμζα ηαζ
έκημκδ δίρα
-Πανάθοζδ, απώθεζα ροπζηήξ ζζμννμπίαξ ηαεώξ ηαζ αίζεδζδξ ημο
πενζαάθθμκημξ
-Θάκαημξ
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Δηάγλσζε
** Ιζηοί ηος κενηπικού νεςπικού ζςζηήμαηορ (ειδικόηεπα ζηέλεσορ ηος
εγκεθάλος, αμμώνιο κέπαρ, θάλαμορ, ππομήκηρ μςελόρ, εγκεθαλικόρ
θλοιόρ), ζάλιο
Ιολογικέρ Εξεηάζειρ
- Άιεζμξ ακμζμθεμνζζιόξ (FAT)
-Antigen Rapid Rabies Ag Test Kit
-ELISA
- Κοηηανμηαθθζένβεζεξ (RTCIT)
-Μμνζαηέξ ηεπκζηέξ (PCR, real time PCR)
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Δηάγλσζε
** Αίμα
Ονμθμβζηέξ ελεηάζεζξ

-FAVN test
-ELISA
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Πξόιεςε
**Η πρόληψη στον άνθρωπο επζηοβπάκεηαζ είηε ιε ημκ πενζμνζζιό ηδξ
έηεεζδξ ζε γώα πμο θένμοκ ή πζεακώξ θένμοκ ημκ ζό ή πανέπμκηαξ ηδκ
ηαηάθθδθδ ημπζηή αβςβή ζημ ζδιείμ ηναύιαημξ ζηα άημια πμο έπμοκ
εηηεεεί ζημκ ζό πανάθθδθα ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ιεηά ηδξ έηεεζδ πνμθύθαλδ
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Πξόιεςε
** Η πρόληψη στα ζώα επζηοβπάκεηαζ ιε ηα ελήξ:
- Ακηζθοζζζηόξ ειαμθζαζιόξ όθςκ ηςκ δεζπμγόιεκςκ ζηύθςκ ηαζ βαηώκ
έιθαζδ ζηδκ ειαμθζαηή ηάθορδ ηςκ αδέζπμηςκ γώςκ
-Τήνδζδ όθςκ ηςκ όνςκ ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ηαημζηίδζςκ γώςκ
-Τήνδζδ όθςκ ηςκ όνςκ ηαηά ηζξ εζζαβςβέξ ηαημζηίδζςκ γώςκ
-Δζα ημο ζηόιαημξ ειαμθζαζιόξ εζδώκ γώςκ «δελαιεκώκ» ηδξ κόζμο από
ηδκ άβνζα πακίδα (Κόηηζκδ αθεπμύ)

Ζλεγχοσ τησ
νόςου

• Εκβνιηαζκόο δώσλ
 Καημζηίδζςκ γώςκ
 Δζα ημο ζηόιαημξ Ειαμθζαζιόξ Κόηηζκςκ
Αθεπμύδςκ
• Επηηήξεζε λόζνπ
 Παεδηζηή Επζηήνδζδ
 Εκενβδηζηή Επζηήνδζδ
• Έιεγρνο κεηαθηλήζεσλ δώσλ
• Κνηλνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο
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• Εκβνιηαζκόο δώσλ
 Καηνηθίδησλ δώσλ (θύινο – Γάηα)
Πναβιαημπμζείηαζ ιε εβηεηνζιέκμ ειαόθζμ πμο πενζέπεζ αδνακμπμζδιέκμ ζό.
Τμ εκ θόβς ειαόθζμ είκαζ απμηεθεζιαηζηό βζα όθα ηα ζανημθάβα. Η πνώηδ
πμνήβδζδ βίκεηαζ ζε δθζηία όπζ ιζηνόηενδ ηςκ 11 εαδμιάδςκ βζα ζανημθάβα
γώα πμο πνμένπμκηαζ από ειαμθζαζιέκεξ ιδηένεξ. Γζα αοηά πμο
πνμένπμκηαζ από ακειαμθίαζηεξ ιδηένεξ, δ πνώηδ πμνήβδζδ ιπμνεί κα
βίκεζ ζε δθζηία 4 εαδμιάδςκ. Η ζοπκόηδηα επακειαμθζαζιμύ βίκεηαζ αάζεζ
ηςκ μδδβζώκ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο ειαμθίμο

 Εκβνιηαζκόο παξαγσγηθώλ δώσλ
Τμ ίδζμ εβηεηνζιέκμ ειαόθζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ ζηύθμ ηαζ ηδκ βάηα
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ ειαμθζαζιό παναβςβζηώκ γώςκ
λεηζκώκηαξ από ηδκ δθζηία ηςκ 4 ιδκώκ βζα ηα γώα ηςκ μπμίςκ μζ ιδηένεξ
ήηακ ακειαμθίαζηεξ ηαζ από ηδκ δθζηία ηςκ 9 ιδκώκ βζα ηα γώα πμο
βεκκήεδηακ από ειαμθζαζιέκεξ ιδηένεξ. Η ζοπκόηδηα επακειαμθζαζιμύ
είκαζ ακάθμβδ ηςκ ζανημθάβςκ γώςκ
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• Εκβνιηαζκόο δώσλ
Ο ακηζθοζζζηόξ ειαμθζαζιόξ ηαηαβνάθεηαζ ζημ αζαθζάνζμ ειαμθζαζιώκ
ή/ηαζ ζημ δζαααηήνζμ ηςκ γώςκ ηαζ πξαγκαηνπνηείηαη από θηελίαηξνπο ιε
ακηζθοζζζηά ειαόθζα εβηεηνζιέκα από ημκ Εεκζηό Ονβακζζιό Φανιάηςκ
(ΕΟΦ), ζύιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο παναζηεοαζηή. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ην δών δελ ζεσξείηαη εκβνιηαζκέλν
Σημ αζαθζάνζμ ειαμθζαζιώκ ή ζημ δζαααηήνζμ εηηόξ από ηδκ εηζηέηα ημο
ακηζθοζζζημύ ειαμθίμο, οπμπνεςηζηά ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία
ειαμθζαζιμύ ηαζ δ οπμβναθή ιε ηδκ ζθναβίδα ημο ηηδκζάηνμο πμο
δζεκενβεί ημκ ειαμθζαζιό
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• Εκβνιηαζκόο δώσλ
 Δηα ηνπ ζηόκαηνο Εκβνιηαζκόο Κόθθηλσλ
Αιεπνύδσλ
•

Ο ειαμθζαζιόξ αοηόξ είκαζ δ ιέεμδμξ επζθμβήξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ κόζμο
ζηα γώα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. Δζεκενβείηαζ ιε ηδκ νίρδ δμθςιάηςκ πμο
θένμοκ ημ ειαόθζμ δζα ημο αένμξ ηαζ ζπακζόηενα ιε ημ πένζ

•

Ο έθεβπμξ ηδξ απμηεθεζιαηζηόηδηαξ ηςκ δζα ημο ζηόιαημξ ειαμθζαζιώκ
ηςκ αθεπμύδςκ ιέζς εκενβδηζηήξ επζηήνδζδξ ηνίκεηαζ απαναίηδημξ

•

Η εκενβδηζηή επζηήνδζδ ααζίγεηαζ ζηδκ εακάηςζδ ηαζ ενβαζηδνζαηή
ελέηαζδ εκόξ ζοβηεηνζιέκμο ανζειμύ αθεπμύδςκ αάζεζ ηδξ έηηαζδξ ηδξ
πενζμπήξ πμο νίθεδηακ ηα ειαόθζα
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• Επηηήξεζε λόζνπ
Παεδηζηή Επζηήνδζδ
-Δήθςζδ όθςκ ηςκ κεηνώκ γώςκ (μζηόζζηςκ ηαζ γώςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ)
βζα ηα μπμία οπάνπεζ οπμρία όηζ έπμοκ πνμζαθδεεί από θύζζα ηαζ από ηα
μπμία θαιαάκμκηαζ ηα ηαηάθθδθα δείβιαηα βζα ηδκ απμιόκςζδ ημο ζμύ ηδξ
-Επζπνόζεεηα, δεζβιαημθδρία ηαζ ελέηαζδ γώςκ πμο ειθακίγμοκ ύπμπηα
ζοιπηώιαηα

Εκενβδηζηή Επζηήνδζδ
-Αλζμθόβδζδ ημο από ημο ζηόιαημξ ειαμθζαζιμύ ηςκ αθεπμύδςκ
(επζηοπήξ θήρδ ημο ειαμθίμο) ηαζ επζπθέμκ αλζμθόβδζδ ιέζς
ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ ηδξ πμνείαξ ημο πνμβνάιιαημξ ειαμθζαζιμύ,
όζμκ αθμνά ηδκ επζηοπή ακμζμπμίδζδ ηςκ αθεπμύδςκ
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• Έιεγρνο κεηαθηλήζεσλ δώσλ
 Όθα ηα ζανημθάβα ηα μπμία εζζένπμκηαζ ζηδ πώνα από άθθα Κνάηδ − Μέθδ
ή εζζάβμκηαζ από ηνίηεξ πώνεξ πνέπεζ κα πθδνμύκ ημοξ όνμοξ, όζμκ αθμνά
ημκ ακηζθοζζζηό ειαμθζαζιό, ημκ μνμθμβζηό έθεβπμ ηςκ ακηζζςιάηςκ ηαζ ηα
ζοκμδεοηζηά έββναθα, πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα ηεθάθαζα II ηαζ III ημο Κακ.
(ΕΚ) 998/2003 – Έπεζ ακανηδεεί ζπεηζηή εβηύηθζμξ ζημ αηόθμοεμ link:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/pets.html
 Όθα ηα ηαημζηίδζα ζανημθάβα δθζηίαξ άκς ηςκ ηνζώκ ιδκώκ πμο πνόηεζηαζ
κα ιεηαηζκδεμύκ ιέζα ζηδκ Επζηνάηεζα από ηαζ πνμξ ηάεε Πενζθενεζαηή
Εκόηδηα, πνέπεζ κα είκαζ ειαμθζαζιέκα ηαηά ηδξ θύζζαξ ημοθάπζζημκ 21
διένεξ πνζκ από ηδ ιεηαηίκδζή ημοξ ιε εβηεηνζιέκα από ημκ ΕΟΦ βζα ημκ
ζημπό αοηό ειαόθζα. Υπμπνεςηζηά ηα ηαημζηίδζα ζανημθάβα ηα μπμία
ιεηαηζκμύκηαζ από ηαζ πνμξ ηάεε Πενζθενεζαηή Εκόηδηα ηδξ Επζηνάηεζαξ,
ζοκμδεύμκηαζ από αζαθζάνζμ οβείαξ ημο γώμο ή δζαααηήνζμ ζημ μπμίμ
ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηαοηόηδηαξ ημο γώμο, ζημζπεία ηδξ ζήιακζδξ
ημο, ηαεώξ ηαζ ηα ζημζπεία ημο ζδζμηηήηδ, όπςξ αοηά πενζβνάθμκηαζ ζηζξ
ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ ηα πανανηήιαηα ημο Ν. 4039/2012
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• Έιεγρνο κεηαθηλήζεσλ δώσλ
Σηζξ πενζμπέξ πμο οπάνπεζ εζηία θύζζαξ απαβμνεύεηαζ δ ιεηαηίκδζδ, δ
εθεύεενδ δζαηίκδζδ ηαζ δ αβμνμπςθδζία ιδ ειαμθζαζιέκςκ ηαημζηίδζςκ
ζανημθάβςκ
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Κνηλνπνίεζε ηεο αζζέλεηαο
Η ιύζζα είλαη λόζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο
• Κάεε θοζζηό ή κμιζηό πνόζςπμ πμο ειπθέηεηαζ ιε ηδ δζαπείνζζδ γώςκ είκαζ
οπμπνεςιέκμ κα ημζκμπμζεί άιεζα ζηζξ επίζδιεξ ανιόδζεξ ημπζηέξ
ηηδκζαηνζηέξ ανπέξ ηάεε πενίπηςζδ οπμρίαξ πενζζηαηζημύ θύζζαξ ζε γώμ
ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ή ζε ηαημζηίδζμ γώμ, πνμηεζιέκμο κα εθανιμζεμύκ
άιεζα όθεξ μζ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ πεναζηένς ελέηαζδ ηαζ
δζενεύκδζδ ηςκ άννςζηςκ ή ύπμπηςκ γώςκ
•

Εζδζηόηενα, όθμζ μζ ζδζώηεξ ηηδκίαηνμζ πμο δναζηδνζμπμζμύκηαζ ζηδκ
Επζηνάηεζα, είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ημζκμπμζμύκ άιεζα ζηζξ μζηείεξ
ηηδκζαηνζηέξ ανπέξ ηάεε ηθζκζηό πενζζηαηζηό ύπμπημ βζα θύζζα ηαηά ηδκ
άζηδζδ ημο ένβμο ημοξ

Ενημερωτικό
υλικό για τουσ
πολίτεσ

• Αθίζεξ
• Εκδιενςηζηά Φοθθάδζα
• Eκδιενςηζηό spot

ύλδεζκνη ζηελ Ειιάδα
•

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/nosimata-zoon/457lissa.html
Υπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Τνμθίιςκ, Γεκζηή Δ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ,
Δ/κζδ Υβείαξ ηςκ Ζώςκ
Τιήια Ζςμακενςπμκόζςκ

•

www.keelpno.gr
ΚΕΕΛΠΝΟ

Δηεζλείο ζύλδεζκνη
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.oie.int
World Organization for Animal Health
www.who.int
World Health Organization - WHO
www.who-rabies-bulletin.org
www.rbe.fli.bund.de
WHO Rabies Bulletin Europe
www.eur-lex.europa.eu
European Union law
www.rabiescontrol.net
Global Aliance for Rabies Control
www.fao.org
Food and Agriculture Organization of the United Nations
www.worldrabiesday.org
World Rabies Day

Καμπάνια
Εμβολιαςμοφ
Κόκκινων
Αλεποφδων

 Οζ ειαμθζαηέξ ηαιπάκζεξ εα πνέπεζ κα δζεκενβμύκηαζ 2 θμνέξ εηδζίςξ ηδκ
άκμζλδ ηαζ ημ θεζκόπςνμ
 Ειαμθζαζιόξ ηςκ ηόηηζκςκ αθεπμύδςκ ιέζς νίρδξ δμθςιάηςκ δζα ημο
αένμξ
 Θα ελαζνμύκηαζ αζηζηέξ, πενζαζηζηέξ πενζμπέξ, ιεβάθα μδζηά δίηηοα,
οδάηζκεξ επζθάκεζεξ

 ΠΡΟΟΥΗ: Λακβάλνληαο ππόςε όηη ην εκβόιην γηα ηνλ εκβνιηαζκό
ηεο άγξηαο παλίδαο πεξηέρεη δσληαλό εμαζζελεκέλν ηό, απαγνξεύεηαη
ε άκεζε επαθή κε ην δόισκα/εκβόιην !!
 ε πεξίπησζε άκεζεο επαθήο κε ην δόισκα/εκβόιην, άκεζε
κεηάβαζε ζε κνλάδα Τγείαο γηα εηδηθή αγσγή
 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ Ελόηεηα «Ελεκεξσηηθό Τιηθό γηα
ηνπο Πνιίηεο»

Λφςςα –
Δημόςια Υγεία Άνθρωποσ

www.keelpno.gr
ΚΕΕΛΠΝΟ

Επικοινωνία
Υπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Τνμθίιςκ, Γεκζηή Δ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ,
Δ/κζδ Υβείαξ ηςκ Ζώςκ, Τιήια Ζςμακενςπμκόζςκ
Τδθέθςκα: 210-2125725
210-2125722
210-2125727
Fax:

210-8252614

Email: ka6u041@minagric.gr
ka6u009@minagric.gr
ka6u058@minagric.gr

