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ΔΕΛΣΙΟ ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ
ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ
Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ
………………………………………….
Ημερομθνία ςυμπλιρωςθσ δελτίου
…………………………………………..
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΝΣΟ
Όνομα & Επϊνυμο (αρχικοφ εκτεκειμζνου):
…………………………………………………………………………………………...........................................
Ώρα……………….. Ημερομθνία …………………………………………………….................................
Τόποσ (χωριό/πόλθ/ΠΕ)……………………………………………………………...................................
Είδοσ ηϊου που εμπλζκεται:
ςκφλοσ □

γάτα □ αλεποφ □ άγνωςτο □ άλλο □ ………………...............................
αρικμόσ τουσ αν είναι περιςςότερα από ζνα: ………
Το ηϊο είναι:
αδζςποτο □ δεςποηόμενο □ άγριασ πανίδασ □ παραγωγικό □ άγνωςτο □
Αν είναι δεςποηόμενοσ ςκφλοσ, είναι:
κυνθγετικόσ □ ποιμενικόσ □ ςυντροφιάσ □ άλλο □ ….……………….................
Ιδιοκτιτθσ: Όνομα .……..…………………..Επϊνυμο………………………………………....................
Τθλζφωνα επικοινωνίασ………………………………………………………………................................
Τόποσ ςυνικουσ διαμονισ του ηϊου (χωριό/πόλθ/ΠΕ):
…………………………………………………………………………………………............................................
Επιςκζφκθκε / διαβίωςε ςε περιοχι υψθλισ επικινδυνότθτασ το τελευταίο 6μθνο;
ναι □ όχι □ Αν ναι, ποφ;……………………………………………………………………………………
Αν ναι, εκτζκθκε εκεί ςε άγριο ι άγνωςτο ηϊο;
ΤΝΘΗΚΕ ΕΚΘΕΗ
Εάν επρόκειτο για δάγκωμα, ιταν προκλθτό;

ναι □ όχι □

άγνωςτο □

ναι □

άγνωςτο □

ναι □

Το ηϊο είχε ςυμπεριφορά λυςςφποπτου;

όχι □
όχι □

άγνωςτο □

Συμπεριφορά φποπτθ για λφςςα (αφορά ςε ςκφλο ι γάτα):
ςυνδυαςμόσ από νευρολογικά ςυμπτώματα που περιλαμβάνουν αλλαγι τθσ ςυνθκιςμζνθσ
ςυμπεριφοράσ, μθ αναγνώριςθ οικείων προςώπων, παράδοξθ επικετικότθτα ι
οικειότθτα- απάκεια, παράλυςθ, ςπαςμοφσ, αςτάκεια, υπερβολικι ςιελόρροια, δυςκολία
κατάποςθσ- άρνθςθ φαγθτοφ νεροφ ι αλλαγι φωνισ, αςυνικιςτο γάβγιςμα-νιαοφριςμα
–λυγμοί ι βράγχοσ φωνισ (βραχνάδα). Συμπεριφερόμενο ςαν λυςςαςμζνο (λυςςφποπτο)
κεωρείται και ζνα ηώο που κα βρεκεί ξαφνικά νεκρό χωρίσ προφανι αιτία. Το προκλθτό
δάγκωμα (φυςιολογικι αντίδραςθ του ηώου ςε εξωτερικό ερζκιςμα-ενόχλθςθ ι απειλι)
δεν αποτελεί ςυμπεριφορά φποπτθ για λφςςα. Οποιαδιποτε ζνδειξθ αςκζνειασ κατά τθ
διάρκεια παρακολοφκθςθσ του ηώου πρζπει να αξιολογείται από κτθνίατρο.

Το ηϊο είναι εμβολιαςμζνο κατά τθσ λφςςασ;

ναι □

όχι □

Ετζκθ το ηϊο υπό παρακολοφκθςθ;
Αποτζλεςμα παρακολοφκθςθσ μζχρι ςιμερα:

ναι □

όχι □

υγιζσ

□

φποπτο

□

άγνωςτο □

ςχόλια……………………………………………………………………………………

Εςτάλθ δείγμα από το ηϊο για εργαςτθριακι εξζταςθ;
ναι □ όχι □
Ώρα /θμερομθνία αποςτολισ ………………………………………………………...
Αποτζλεςμα εργ. εξζταςθσ :

αρνθτικό

□

κετικό □ ςε αναμονι □

Συνολικόσ αρικμόσ εκτεκειμζνων ατόμων ςτο ίδιο ηϊο

………..
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΣΕΘΕΙΜΕΝΩΝ* (ςτο ίδιο ζώο)

(κωδικόσ ζώου......…………….)
υμπληρώνεται από ΚΕΕΛΠΝΟ

Όνομα & Επϊνυμο (αρχικοφ εκτεκειμζνου)
Διεφκυνςθ κατοικίασ
Ηλικία

Φφλο

Καμία αγωγι

□

Τθλζφωνα επικοινωνίασ

Μονάδα υγείασ που παραπζμφκθκε

Προφυλακτικι αγωγι για λφςςα
Εμβόλιο □
Ορόσ □
Ημερομθνία ζναρξθσ
Ημερομθνία χοριγθςθσ
…………………………….

……………………………..

Τθλζφωνα επικοινωνίασ

Μονάδα υγείασ που παραπζμφκθκε

Όνομα & Επϊνυμο
Διεφκυνςθ κατοικίασ
Ηλικία

Φφλο

Καμία αγωγι

□

Προφυλακτικι αγωγι για λφςςα
Εμβόλιο □
Ορόσ □
Ημερομθνία ζναρξθσ
Ημερομθνία χοριγθςθσ
…………………………….

……………………………..

Τθλζφωνα επικοινωνίασ

Μονάδα υγείασ που παραπζμφκθκε

Όνομα & Επϊνυμο
Διεφκυνςθ κατοικίασ
Ηλικία

Φφλο

Καμία αγωγι

□

Προφυλακτικι αγωγι για λφςςα
Εμβόλιο □
Ορόσ □
Ημερομθνία ζναρξθσ
Ημερομθνία χοριγθςθσ
…………………………….

……………………………..

* Εάν ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εκτεκειμζνων ατόμων είναι >3, χρθςιμοποιείτε
πρόςκετα αντίγραφα του παραπάνω πίνακα – θ ζκκεςθ κα πρζπει να αφορά ςτο
ίδιο ηϊο.
Όνομα & Επϊνυμο του ςυμπλθρϊςαντοσ
το παρόν δελτίο
………………………………………………………………………………

Ιδιότθτα
………………………………………

Στοιχεία επικοινωνίασ (ςτακερό τθλ. εργαςίασ ι/ και κινθτό τθλ. αν είναι διακζςιμο)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Σμήμα Επιδημιολογικήρ Επιηήπηζηρ & Παπέμβαζηρ
Γπαθείο Ζωονόζων, Σηλ. 210-5212054, www.keelpno.gr
ζελίδα 2 από 2

