
Εµβολιάστε µε αντιλυσσικό εµβόλιο το σκύλο σας.

Τσοπανόσκυλα και κυνηγόσκυλα που βρίσκονται
σε συχνή και άµεση επαφή µε το φυσικό περιβάλλον

κινδυνεύουν περισσότερο.

Άλλα χρήσιµα τηλέφωνα:

ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων)
Τµήµα Ζωοαθρωπονόσων, Τηλ. 210 2125725-27
www.minagric.gr

ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής)
Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπροστασίας , Τηλ. 1591

ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου & Πρόσληψης Νοσηµάτων)
e-mail: kepix@keelpno.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 5212000
Κέντρο Επιχειρήσεων : 210 5212054 (24ωρο/7µερο)

Τι είναι η λύσσα
Είναι ζωοανθρωπονόσος. Πρόκειται για µια ιογενή λοίµωξη του κεν-
τρικού νευρικού συστήµατος που οφείλεται σε διάφορα στελέχη του
ιού Lyssavirus. Ο ιός αφού εισέλθει στον οργανισµό µεταναστεύει
στον εγκέφαλο του θύµατος. Προσβάλει όλα τα θηλαστικά, δηλαδή
κατοικίδια και αγροτικά ζώα, άγρια ζώα όπως την αλεπού, το λύκο,
το κουνάβι κ.λπ. καθώς και τον άνθρωπο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ

Η ΛΥΣΣΑΗ ΛΥΣΣΑ
ακόµη και σήµερα

απειλεί τον άνθρωπο και τα ζώα!

Προστατέψτε τα κατοικίδιαΠροστατέψτε τα κατοικίδια
και τον εαυτό σας!και τον εαυτό σας!



Πως µεταδίδεται
Η νόσος µεταδίδεται µε το σάλιο του µολυσµένου
ζώου
α) µε δάγκωµα ή
β) µε δερµατική επαφή, αν δηλαδή το σάλιο του
µολυσµένου ζώου έρθει σε επαφή µε εκδορές και
µικροτραύµατα του δέρµατος ή ακόµα και µε
υγιείς βλεννογόνους (µάτια, µύτη, στόµα).

Ποια είναι τα συµπτώµατα στα ζώα
Στα ζώα εµφανίζεται µε δύο µορφές:
τη µανιακή και την καταθλιπτική.
Στη µανιακή µορφή παρατηρείται αλλαγή της
συµπεριφοράς του. ∆ηλαδή, ήρεµος σκύλος πα-
ρουσιάζει ξαφνικά νευρικότητα και περιφέρεται
ανήσυχος χωρίς συγκεκριµένο λόγο,
τροµάζει µε το παραµικρό, είναι ανόρε-
χτος και παρουσιάζει ερεθισµό στο ση-
µείο που δαγκώθηκε. Στη συνέχεια το
ζώο γίνεται επιθετικό και δαγκώνει ότι
και όποιον βρεθεί µπροστά του. Από το
στόµα του ζώου ρέουν άφθονα σάλια
που αδυνατεί να τα καταπιεί λόγω σπα-
σµού των µυών κατάποσης. Λόγω της
παράλυσης των φωνητικών χορδών το
γάβγισµά του αλλάζει και µεταβάλλεται
σε βραχνό και τραχύ ουρλιαχτό. Ακο-
λουθούν γενικοί µυϊκοί σπασµοί και

παράλυση του σώµατος που συνοδεύεται µε το
θάνατο του ζώου.
Προσοχή για αποφυγή σύγχυσης στην περί-
πτωση που ζώα εκ φύσεως συµπεριφέρονται
επιθετικά ή αµύνονται όταν προστατεύουν την
περιοχή τους.
Στην καταθλιπτική µορφή παρατηρείται παρά-
λυση του τραχήλου και των µυών της κατάποσης
που συνοδεύεται µε άφθονη σιαλόρροια.
Παράλυση των άκρων, γενικευµένη παράλυση
και θάνατος.
Σ’ αυτή την περίπτωση δεν γίνεται εύκολα αντι-
ληπτός ο κίνδυνος και στην προσπάθεια να βοη-
θήσει ο ιδιοκτήτης τον σκύλο του πιθανόν να
εκθέσει τον εαυτό του στην µόλυνση.

Τα συµπτώµατα της Λύσσας
Κατά τη διάρκεια επώασης (2 έως 8
βδοµάδες), συνήθως δεν εκδηλώνονται
κλινικά συµπτώµατα. Όταν όµως εµφανι-
στούν αυτά δεν υπάρχει περίπτωση σω-
τηρίας και η κατάληξη είναι ο θάνατος!
Η διάγνωση και η αντιµετώπισή της
νόσου πρέπει λοιπόν να γίνεται άµεσα
µε αιµατολογικές εξετάσεις και εξετάσεις
σιέλου. Σε ζώα που έχουν ήδη προ-
σβληθεί από λύσσα, επιβάλλεται η
θανάτωσή τους.

Πλύνετε πολύ καλά την πληγή µε νερό και σαπούνι για αρκετή
ώρα (10-15 λεπτά) και εφαρµόστε σ’ αυτή αλκοολούχο ή ιωδι-
ούχο αντισηπτικό (οινόπνευµα ή ιώδιο). Επικοινωνήστε άµεσα
µε το γιατρό σας! Αν δεν χορηγηθεί έγκαιρα η απαραίτητη προ-
ληπτική αγωγή (εµβολιασµός, χορήγηση αντιλυσσικού ορού), η
λοίµωξη µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο!

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε στη µνήµη σας την εικόνα του
ζώου (είδος, µέγεθος, χρώµα κ.λπ.), την τοποθεσία του συµβάν-
τος και που κατευθύνθηκε το ζώο µετά. Αναφέρετε το περιστατικό
στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
και στο τοπικό Τµήµα Κτηνιατρικής

Τι πρέπει να κάνουµε
αν δεχτούµε δάγκωµα από λυσσύποπτο ζώο

Στα ζώα της άγριας πανίδας η αλλαγή συµπεριφοράς τους δεν
µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί. Γι’ αυτό το λόγο, εάν κάποιο ήµερο
ή άγριο ζώο επιτεθεί και δαγκώσει κατοικίδιο ζώο ή άνθρωπο,
πρέπει να θεωρηθεί εν δυνάµει µολυσµένο.

Σε αυτήν την περίπτωση


