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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ζ ιύζζα ζηελ Διιάδα - Κίλδσλοη θαη πρόιευε
Μεηά ηελ επηβεβαίσζε από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ αξρηθνύ θρούζκαηος ιύζζας ζε αιεπού πνπ
βξέζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο Κνδάλεο, ε Πνιηηεία αλαθνίλσζε κέηξα πξόιεςεο αιιά θαη αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ.
Ζ ιύζζα αθόκα θαη ζήκεξα παξακέλεη κηα απεηιή γηα ηελ αλζξσπόηεηα. Οη ζάλαηνη από ηε λόζν μεπεξλνύλ παγθνζκίσο
ηνπο 45.000 εηεζίσο ελώ ππνινγίδεηαη όηη 4.000.000 πεξίπνπ άλζξσπνη θάζε ρξόλν ππνβάιινληαη ζε πξνιεπηηθή
αληηιπζζηθή ζεξαπεία ζε πεξηζζόηεξν από 80 ρώξεο ηνπ θόζκνπ.
Παξ’ όιν όηη ε ιύζζα ζεσξείηαη θαηά θύξην ιόγν λόζνο ησλ ζαξθνθάγσλ, πξνζβάιεη ηα πεξηζζόηεξα είδε ησλ
ζειαζηηθώλ θαη ηνλ άλζξσπν. Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο δηαθξίλεηαη ζηε ιύζζα ησλ ζθύισλ (ιύζζα ησλ δξόκσλ) θαη ζηε
ιύζζα ησλ άγξησλ δώσλ. Ωο ιύζζα ησλ ζθύισλ ραξαθηεξίδεηαη απηή πνπ κεηαδίδεηαη από ηα δώα απηά ζηηο πόιεηο θαη
ζηα ρσξηά, ελώ ιύζζα ησλ άγξησλ δώσλ ραξαθηεξίδεηαη εθείλε πνπ κεηαδίδεηαη από ιύθνπο, ηζαθάιηα, αιεπνύδεο θαη
λπρηεξίδεο. Ο ηόο ηεο ιύζζαο κεηαδίδεηαη κε ην ζάιην ησλ κνιπζκέλσλ δώσλ θαηά ηε ζηηγκή πνπ απηά δαγθώλνπλ
αλζξώπνπο ή άιια δώα. Μπνξεί επίζεο λα κεηαδνζεί ζηνλ άλζξσπν όηαλ απηόο έξρεηαη ζε επαθή κε ην ζάιην ηνπ
κνιπζκέλνπ δώνπ από ηηο εθδνξέο θαη ηα κηθξνηξαύκαηα ηνπ δέξκαηνο ή αθόκα θαη από ηνπο πγηείο βιελλνγόλνπο. Σέινο,
είλαη πηζαλή ε κεηάδνζε ηνπ παζνγόλνπ παξάγνληα όηαλ ππάξρεη ζηα νύξα ησλ λπρηεξίδσλ κέζσ ζηαγνληδίσλ ζε
ζπειηέο ή ζε εξγαζηήξηα όπνπ νη λπρηεξίδεο θξαηνύληαη σο πεηξακαηόδσα.
Ζ πεξίνδνο επώαζεο ηεο λόζνπ (πνπ πξνεγείηαη ηεο εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ) ζηνλ άλζξσπν είλαη 2-8 εβδνκάδεο,
ζηνπο ζθύινπο θαη ζηηο γάηεο 10 εκέξεο έσο 2 ή θαη πεξηζζόηεξνπο κήλεο θαη ζηα βννεηδή από 25 έσο θαη 150 εκέξεο. Ο
άλζξσπνο είλαη από ηα πην αλζεθηηθά είδε σο πξνο ηελ λόζν.
ηνλ ζθύιν ε ιύζζα εκθαλίδεηαη κε δπν κνξθέο: ηελ καληαθή θαη ηελ θαηαζιηπηηθή. Ζ καληαθή κνξθή εκθαλίδεηαη κε
αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δώνπ ην νπνίν, ή απνκνλώλεηαη ζε ζθηεξά κέξε, ή παξνπζηάδεη λεπξηθόηεηα (πεξηθέξεηαη
αλήζπρν ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη ηξνκάδεη κε ην παξακηθξό). Σν δών είλαη αλόξερην θαη παξνπζηάδεη εξεζηζκό ζην
ζεκείν πνπ δαγθώζεθε (ην νπνίν ζπλήζσο δαγθώλεη). Παξνπζηάδεη επίζεο ζπκπηώκαηα θόβνπ θαη επηζεηηθόηεηαο δαγθώλεη ζηελ θπξηνιεμία όηη βξεζεί κπξνζηά ηνπ, αληηθείκελα, άιια δώα θαη αλζξώπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αθεληηθνύ ηνπ αιιά θαη ηνπ ηδίνπ πξνθαιώληαο ζνβαξνύο απηνηξαπκαηηζκνύο. Από ην ζηόκα ηνπ δώνπ ξένπλ άθζνλα
ζάιηα πνπ αδπλαηεί λα ηα θαηαπηεί ιόγσ ζπαζκνύ ησλ κπώλ ηεο θαηάπνζεο. Σν γαύγηζκά ηνπ αιιάδεη θαη κεηαβάιιεηαη
ζε βξαρλό θαη ηξαρύ νπξιηαρηό. Αθνινπζεί ε παξάιπζε ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ άθξσλ πνπ θαηαιήγεη ζην ζάλαην ηνπ δώνπ.
ηελ θαηαζιηπηηθή κνξθή παξαηεξείηαη παξάιπζε ηνπ ηξαρήινπ θαη ησλ κπώλ ηεο θαηάπνζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από
άθζνλε ζηαιόξξνηα. Πνιινί ηδηνθηήηεο πηζηεύνπλ όηη ν ζθύινο ηνπο θαηάπηε θάπνην θόθαιν θαη πξνζπαζνύλ λα ην
βγάινπλ γηα λα βνεζήζνπλ ην δών, εθζέηνληαο έηζη ηνλ εαπηό ηνπο ζηε κόιπλζε. Ζ λόζνο ζπλερίδεηαη κε παξάιπζε ησλ
άθξσλ, γεληθεπκέλε παξάιπζε θαη ζάλαην. ηηο γάηεο ε ιύζζα εκθαλίδεηαη κε ηελ καληαθή κνξθή. ηα βννεηδή εκθαλίδεηαη
θπξίσο κε ηελ παξαιπηηθή κνξθή.
ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΝΟΟΤ
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη από ηελ Πνιηηεία γηα ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε, ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
λόζνπ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:
ήκαλζε, θαηαγξαθή θαη πξνιεπηηθόο αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο όισλ ησλ δεζπνδόκελσλ ζθπιηώλ θαη γάησλ
(δεκηνπξγία βηνινγηθνύ θξαγκνύ).
Μείφζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αδέζπνησλ ζθύισλ θαη γάησλ (εκβνιηαζκνί θαη ζηείξσζε από ηνπο Γήκνπο θαη ηα Εσνθηιηθά
ζσκαηεία).
Δλεκέρφζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ρώξαο λα εκβνιηάδνπλ ηα δώα ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηηο αξρέο (αζηπλνκία,
θηεληαηξηθή ππεξεζία πγεηνλνκηθέο αξρέο, Γήκνπο) θάζε πεξίπησζε δαγθώκαηνο ζε αλζξώπνπο ή άιια δώα. Ηδηαίηεξε
ελεκέξσζε ζηνπο θπλεγνύο θαη ζπζηάζεηο λα εκβνιηάδνπλ ηνπο ζθύινπο ηνπο.

Άκεζε εηδνπνίεζε ησλ Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ ή/θαη ησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ - Κπλεγεηηθώλ Οκνζπνλδηώλ από ηνπο
θπλεγνύο, δαζνθύιαθεο ή θαη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε δαζηθέο πεξηνρέο ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ λεθξώλ άγξησλ
δώσλ (αιεπνύδεο, ιύθνη, ηζαθάιηα, θνπλάβηα) γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπο θαη ηελ εμέηαζή ηνπο γηα πηζαλή παξνπζία
ιύζζαο.
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΖ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΓΑΓΚΧΜΑΣΑ ΕΧΧΝ
Άκεζε αληηκεηώπηζε ηραύκαηος από δήγκα δώοσ ύποπηοσ γηα ιύζζα (πρώηες βοήζεηες)
Καιόο θαζαξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηνπ δαγθώκαηνο ή ησλ ακπρώλ. Απηό είλαη απνηειεζκαηηθό γηα ηελ εμνπδεηέξσζε
ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο.
Πιύζε ηνπ ηξαύκαηνο µε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό ππό κεγάιε πίεζε ή µόλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά (ε
δηαδηθαζία απηή ζπληζηάηαη γηα όιεο ηηο πιεγέο από δαγθώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δελ
έρνπλ ζρέζε µε πηζαλή κόιπλζε από ιύζζα).
Υξεζηκνπνηείηαη αηζαλόιε (70%) ή δηάιπκα ησδίνπ.
ε πεξίπησζε ζνβαξώλ δεγκάησλ ε πεξηπνίεζε ηνπ ηξαύκαηνο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή
βάζε.
Περαηηέρω αληηκεηώπηζε ηραύκαηος από δήγκα δώοσ ύποπηοσ γηα ιύζζα
Οη πνιίηεο πξέπεη λα αλαδεηνύλ ηαηξηθή ζπκβνπιή ΑΜΔΑ (εληόο 24 σξώλ) γηα αμηνιόγεζε ηνπ ηξαύκαηνο, ηνπ ηξόπνπ
επαθήο θαη ηεο έθζεζεο έηζη ώζηε λα θαζνξηζηεί ε ζπληζηώκελε «κεηά ηελ έθζεζε» πξνθύιαμε, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη:
γηα πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί πξνιεπηηθά µε ην εκβόιην ηεο ιύζζαο, πέληε δόζεηο αληηιπζζηθνύ
εκβνιίνπ µε ή ρσξίο αληηιπζζηθό νξό αλάινγα µε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ηξόπνπ επαθήο θαη έθζεζεο,
γηα πνιίηεο πνπ έρνπλ ήδε εκβνιηαζηεί πξνιεπηηθά µε ην εκβόιην ηεο ιύζζαο ζπζηήλνληαη δύν επηπιένλ δόζεηο
αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ.
ΠΡΟΛΖΠΣΙΚΟ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ
Ζ ιύζζα είλαη λόζος σποτρεφηηθής δήιφζες. Ο ΠΡΟΛΖΠΣΙΚΟ ΔΜΒΟΛΙΑΜΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ
ΚΤΛΧΝ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηκεληθώλ) θαη γάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ πνπ θπλεγνύλ ζε
παξακεζόξηεο πεξηνρέο θαη ζε βάζνο 30 ρηιηνκέηξσλ από ηα ζύλνξα ΚΡΙΝΔΣΑΙ ΔΠΙΒΔΒΛΖΜΔΝΟ. Ο πεξηνξηζκόο ηνπ
αξηζκνύ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ εθδήισζε ιύζζαο ζηελ ρώξα καο θαη ηελ εμάπισζή ηεο.
Σν ΤΠ.Α.Α.Σ. από ηηο αξρέο ηνπ 2012 εθαξκόδεη πξόγξακκα επηδσνηηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη δηεξεύλεζεο πηζαλήο
εηζόδνπ ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζηελ ρώξα καο κε ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεηγκάησλ από δώα - δείθηεο (Κ.Τ.Α. 1604/45066 11.04.2012). Μέρξη ηε ζηηγκή ζύληαμεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ έρνπλ επηβεβαησζεί 11 θξνύζκαηα (όια ζηε Γ.
Μαθεδνλία). Σν ηειεπηαίν θξνύζκα αθνξά ζε αιεπνύ πνπ βξέζεθε λα πεξηθέξεηαη θνληά ζηα ζθαγεία ηνπ Κηιθίο.
Αξκόδηνη θνξείο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε θαη λα αλαθέξεηε ηπρόλ ύπνπηα πεξηζηαηηθά είλαη ην ηκήκα
Εσναλζξσπνλόζσλ (ηει. 2102125725), ην ΚΔΔΛΠΝΟ (ηει. 2105212000), νη θαηά ηόπνπο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θαζώο
θαη νη θύιαθεο ζήξαο ηεο πεξηνρήο ζαο. Περηζζόηερες πιεροθορίες θαη ελεκέρφζε κπορείηε λα βρείηε ζηης
παραθάηφ ηζηοζειίδες:
1. www.minagric.gr
2. www.who.int/rabies/rabnet
3. www.keelpno.gr
Σα θξνύζκαηα ιύζζαο κπνξεί απηή ηε ζηηγκή λα πεξηνξίδνληαη αθόκα ζηελ ΒΓ Διιάδα, αιιά ν θίλδπλνο εμάπισζεο είλαη
νξαηόο, θαζώο θπλεγνί (όπσο θαη άιινη θάηνρνη ζθύισλ) από ηελ πεξηθέξεηά καο επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή κε ηα
επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα θαη ην αληίζηξνθν. πλεπώο επηβάιιεηαη ηα κέιε-θσλεγοί θαζώς θαη όιοη οη ποιίηες λα
έτοσλ γλώζε γηα ηοσς θηλδύλοσς, λα παραηερούλ ηα δώα ηοσς, λα αθοιοσζούλ όιες ηης οδεγίες θαη εάλ θρίλεηαη
ζθόπηκο από ηοσς θηεληάηροσς λα προβούλ ζε προιεπηηθό εκβοιηαζκό ηφλ δώφλ ηοσς.
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