Διαχείριςθ των Λυςςφποπτων ι και
κετικϊν ςτθ λφςςα ηϊων και
ςυνεργαςία με τισ Τπθρεςίεσ Τγείασ

Κϊςτογλου Πετροφλα, Κοροφ Λαςκαρίνα-Μαρία, Σηανι Μυρςίνθ,
Κατςιϊλθσ Αριςτομζνθσ, Ντουντουνάκθσ πφροσ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ
Διεφκυνςθ Τγείασ των Ζϊων
Σμιμα Ζωοανκρωπονόςων

Λφςςα

Η Λύσσα ακόμα και σήμερα,
παραμένει μια απειλή για την
ανθρωπότητα.

Υποψία λφςςασ ςε κατοικίδια ςαρκοφάγα
Ενδεχόμενθ ζκκεςθ του ανκρϊπου ςτον ιό
Δεςποηόμενο

Αδζςποτο

ςκφλοσ, γάτα

ςκφλοσ, γάτα

•Ενθμζρωςθ κεράποντα κτθνιάτρου
και τοπικισ κτθνιατρικισ υπθρεςίασ
•Κλινικι εξζταςθ
•Απομόνωςθ ςτο χϊρο ιδιοκτιτθ για
15 θμζρεσ (Διλωςθ Δζςμευςθσ)
•Τποχρεωτικι εξζταςθ του ηϊου από
κτθνίατρο ( 0 , 7θ και 15θ θμζρα)
• Υποχρεωτικό Δελτίο Εξζταςθσ
Λυςςφποπτου Ζϊου διαβιβάηεται
ςτθν τοπικι κτθνιατρικι υπθρεςία και
ςτθν Υπθρεςία Υγείασ (νοςοκομείο ,
κζντρο υγείασ, αγροτικό ιατρείο)

Ανάλογα με δεςποηόμενα KAI
φλλθψθ από
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό
του διμου
Απομόνωςθ ςε χϊρο του
διμου για 15 θμζρεσ (Διλωςθ
Δζςμευςθσ)
Υποχρεωτικό Δελτίο Εξζταςθσ
Λυςςφποπτου διαβιβάηεται
ςτθν τοπικι κτθνιατρικι
υπθρεςία και ςτθν Υπθρεςία
Υγείασ (νοςοκομείο , κζντρο
υγείασ, αγροτικό ιατρείο)

Υποψία λφςςασ ςε κατοικίδια ςαρκοφάγα
Ενδεχόμενθ ζκκεςθ του ανκρϊπου ςτον ιό
Δεςποηόμενο

Αδζςποτο

ςκφλοσ, γάτα

ςκφλοσ, γάτα

το τζλοσ τθσ απομόνωςθσ: Σα ανεμβολίαςτα ηϊα εμβολιάηονται και
επανεντάςςονται ςτο χϊρο διαβίωςισ τουσ
Σε μθ φυςιολογικι ςυμπεριφορά του ηϊου , κάνατο ι εμφάνιςθ
ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με τθ λφςςα ενθμζρωςθ τοπικϊν κτθνιατρικϊν αρχϊν,
ευκαναςία (Απόφαςθ Προϊςταμζνου Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ) με
ζξοδα του ιδιοκτιτθ ι του διμου, αποκοπι τθσ κεφαλισ από κτθνίατρο τοπικισ
κτθνιατρικισ υπθρεςίασ, εξζταςθ ςτο ΕΕΑ
ε περίπτωςθ διαφυγισ ηϊων, ενθμζρωςθ τοπικϊν αρχϊν

Ενθμζρωςθ άμεςα τθσ τοπικισ Υπθρεςίασ Υγείασ
Αν θ απομόνωςθ δεν είναι δυνατι ι επαρκισ, ευκαναςία των ηϊων (Απόφαςθ
Προϊςταμζνου Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ)

Υποψία λφςςασ ςε κατοικίδια ςαρκοφάγα
Ενδεχόμενθ ζκκεςθ του ανκρϊπου ςτον ιό
Δεςποηόμενο

Αδζςποτο

ςκφλοσ, γάτα

ςκφλοσ, γάτα

Απολφμανςθ του χϊρου κανάτωςθσ ι κανάτου του λυςςφποπτου ηϊου
με ιοκτόνα απολυμαντικά
Απολφμανςθ και αποτζφρωςθ των αντικειμζνων
Αςφαλισ διάκεςθ των νεκρϊν ςε μονάδα επεξεργαςίασ υποπροϊόντων

Απομόνωςθ και παρακολοφκθςθ όλων των ςαρκοφάγων (ς/γ) που
ιρκαν ςε επαφι με το ηϊο αυτό, για το ίδιο χρονικό διάςτθμα ι μζχρι
τθν ζκδοςθ του εργαςτθριακοφ αποτελζςματοσ
(ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ)

Απευκείασ επαφι ι ζκκεςθ ςε κατοικίδιο ι άγριο ςαρκοφάγο
που ενδζχεται να είναι κετικό ςτθ λφςςα το οποίο μπορεί να
ελεγχκεί εργαςτθριακά ι να παρακολουκθκεί

• Σα ςαρκοφάγα που ιρκαν ςε επαφι με το φποπτο
ηϊο :
• απομονϊνονται
• παρακολουκοφνται για το ίδιο χρονικό διάςτθμα
που παρακολουκείται το φποπτο ηϊο ι μζχρι τθν
ζκδοςθ εργαςτθριακοφ αποτελζςματοσ

• Με το τζλοσ τθσ περιόδου απομόνωςθσ τα ηϊα
επανεντάςςονται ςτο χϊρο διαβίωςισ τουσ και
τα ανεμβολίαςτα ηϊα εμβολιάηονται

Απευκείασ επαφι ι ζκκεςθ ςε κατοικίδιο ι άγριο ςαρκοφάγο
που ενδζχεται να είναι κετικό ςτθ λφςςα το οποίο δεν μπορεί
να ελεγχκεί εργαςτθριακά ι να παρακολουκθκεί

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ

•επανεμβολιάηονται άμεςα
•απομονϊνονται
•παρακολουκοφνται 6 μινεσ
Μθ δυνατι απομόνωςθ:
Eυκαναςία με απόφαςθ
Προϊςταμζνου Δ/νςθσ
Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΑ

Ευκαναςία
ι
απομόνωςθ και
παρακολοφκθςθ για 6
μινεσ
και
εμβολιάηονται άμεςα ι
ζνα μινα πριν τθ λιξθ

Απευκείασ επαφι ι ζκκεςθ ςε κετικό ςε
λφςςα κατοικίδιο ςαρκοφάγο ι ηϊο τθσ άγριασ πανίδασ

Ευκαναςία, (απόφαςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ
Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ),
εργαςτθριακι εξζταςθ , διάκεςθ
πτωμάτων ςε μονάδα
επεξεργαςίασ υποπροϊόντων

Κατά παρζκκλιςθ, αν το ηϊο
είναι εμβολιαςμζνο, δφναται να
μθ κανατωκεί κάτω από
προχποκζςεισ :

Απευκείασ επαφι ι ζκκεςθ ςε κετικό ςε
λφςςα κατοικίδιο ςαρκοφάγο ι ηϊο τθσ άγριασ πανίδασ
Προυποκζςεισ:

-Πιςτοποίηςη από κτθνίατρο ότι είναι καλυμμζνο εμβολιακά
-Επανεμβολιαςμόσ από κτθνίατρο εντόσ 48 ωρών μετά τθν ζκδοςθ
κετικοφ αποτελζςματοσ για το ηώο που είναι υπεφκυνο
-Έγγραφη αίτηςη προσ τθν τοπικι κτθνιατρικι αρχι (Διλωςθ –
δζςμευςθ, Αντίγραφο βιβλιαρίου, ςτοιχεία για τθν θλεκτρονικι
ςιμανςθ του ηώου)
-Απομόνωςη για 6 μήνεσ (εξζταςθ από κτθνίατρο ανά μινα) με
απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ
-Υπό τθν ευκφνθ του διμου/ιδιοκτιτθ για ένα χρόνο. Απόφαςθ τθσ
Κτθνιατρικισ Αρχισ
-Στο τζλοσ τθσ περιόδου απομόνωςθσ αν δεν επιβεβαιωκεί
εργαςτθριακά ότι είναι κετικό ςτθ λφςςα ι αν δεν εμφανίςει
ςυμπτώματα τα μζτρα αίρονται και επανεντάςςεται ςτο χώρο
διαβίωςισ του
-Αν θ απομόνωςθ δεν είναι δυνατι ……ευθαναςία

