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ΔΕΛΣΙΟ ΑΜΕΗ ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ
ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ
Μονάδα Τγείασ
Ημερομθνία ςυμπλιρωςθσ δελτίου

…………………………………………..
…………………………………………..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΝΣΟ

Ώρα ……………….θμερομθνία ……………………………………………………....................................
Σόποσ (χωριό/πόλθ/ΠΕ)………………………………………………………………................................
Όνομα & Επϊνυμο εκτεκειμζνου:
…………………………………………………………………………………………...........................................
Ηλικία………
Φφλο: άρρεν □
κιλυ □
Διεφκυνςθ κατοικίασ (χωριό/πόλθ/ΠΕ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
τοιχεία επικοινωνίασ εκτεκειμζνου (ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο):
…………………………………………………………………………………………............................................
Είδοσ ηϊου που εμπλζκεται ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ μαρτυρίεσ:
ςκφλοσ □

γάτα □ αλεποφ □ άγνωςτο □

άλλο □ ……………….............................

Είναι: αδζςποτο□ δεςποηόμενο□ κυνθγετικόσ ςκφλοσ□ ποιμενικόσ ςκφλοσ□
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΗ
(πρζπει να αναηθτθκοφν και να εντοπιςτοφν όλα τα τραφματα και οι λφςεισ ςυνεχείασ του δζρματοσ)

ε ποια ανατομικι κζςθ ζγινε θ ζκκεςθ;………………………………………………......................
Είναι πολλαπλζσ οι εκκζςεισ (π.χ. διγματα); ναι □
όχι □
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΚΘΕΗ* (επί κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ να λαμβάνεται υπόψθ το αναφερόμενο
ιςτορικό ωσ προσ τθν εικόνα του τραφματοσ)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

Διγμα (δάγκωμα) ι γρατςοφνιςμα με εκροι αίματοσ □
Επαφι ςίελου με απροςτάτευτο δζρμα που ζχει ανοιχτά τραφματα ι μθ
επουλωμζνεσ πλθγζσ ι λφςεισ ςυνεχείασ ι με βλεννογόνο □
Επαφι νευρικοφ ιςτοφ με απροςτάτευτο δζρμα που ζχει ανοιχτά τραφματα
ι μθ επουλωμζνεσ πλθγζσ ι λφςεισ ςυνεχείασ ι με βλεννογόνο □

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Μικρισ ζνταςθσ δαγκϊματα, χωρίσ εκροι αίματοσ (που δεν διαπερνοφν τθν
επιδερμίδα) □
Εκδορζσ, γρατςουνιζσ, αμυχζσ ι κακϊςεισ, χωρίσ εκροι αίματοσ □
ΜΗ ΕΚΘΕΗ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ι)

Χάιδεμα, κράτθμα ενόσ ηϊου ι επαφι ςίελου ι νευρικοφ ιςτοφ του ηϊου με
ακζραιο ι προςτατευμζνο δζρμα □
Οποιαδιποτε επαφι με αίμα, οφρα ι κοπράνα ενόσ ηϊου □
*Για τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ ζκκεςθσ ςτον ιό τθσ λφςςασ ςυνεκτιμοφνται και
άλλοι παράγοντεσ (βλ. Αλγόρικμοσ Διαχείριςθσ Περιςτατικοφ με Πικανι Ζκκεςθ ςτον Ιό
τθσ Λφςςασ )

Ζχει γίνει κακαριςμόσ του τραφματοσ ι τθσ περιοχισ ζκκεςθσ (πλφςθ/ αντιςθπτικό)
πριν από τθν άφιξθ ςτον κεράποντα ιατρό; ναι □
όχι □
Αν ναι, ςε πόςο περίπου χρόνο μετά τθν ζκκεςθ;
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(διευκρινίςτε: ϊρεσ ι θμζρεσ) ………………………………….
Πρόςφατοσ ολοκλθρωμζνοσ εμβολιαςμόσ για λφςςα πριν τθν παροφςα ζκκεςθ;
ναι □
όχι □
Ημερομθνία τελευταίου εμβολιαςμοφ: ……………………………………..
ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΘΕΡΑΠΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ για προφφλαξη από λφςςα

Όνομα & Επϊνυμο εκτεκειμζνου:
…………………………………………………………………………………………...........................................
Προςζλευςθ εκτεκειμζνου ςτον κεράποντα ιατρό:

Ώρα ……………….θμερομθνία ……………………………………………………....................................
1. Άμεςθ καλι πλφςθ με νερό και ςαποφνι επί 15 λεπτά, καλό ξζπλυμα και
κακαριςμόσ με αλκοολοφχο ι ιωδιοφχο αντιςθπτικό του τραφματοσ (επί
προςφάτου τραφματοσ –εφόςον ο ιςτόσ δεν ζχει επουλωκεί) ι τθσ περιοχισ
ζκκεςθσ
□
2. Επικοινωνία με:
Κτθνιατρικι Τπθρεςία ι κτθνίατρο □
Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ & Κοινωνικισ Μζριμνασ □
Άλλο αρμόδιο φορζα □ …………………………………………………………………………….
Σο ηϊο τζκθκε ι κα τεκεί υπό παρακολοφκθςθ; ναι □ όχι □ άγνωςτο □
Αποτζλεςμα παρακολοφκθςθσ μζχρι ςιμερα: υγιζσ□ φποπτο □ αναμονι □
Πραγματοποίθςθ εργαςτθριακισ εξζταςθσ ηϊου; ναι □ όχι □ άγνωςτο □
Αποτζλεςμα εργ. εξζταςθσ:
κετικό □ αρνθτικό □ αναμονι □
3. Προφυλακτικι αγωγι** κατά τθσ λφςςασ που χορθγικθκε/ςυςτικθκε ςτον
εκτεκειμζνο:
Καμία
προφυλακτικι αγωγι
□
Χοριγθςθ
μόνο
αντιλυςςικοφ εμβολίου □
Χοριγθςθ
αντιλυςςικοφ οροφ

Ημερομθνία ζναρξθσ ……………………….

□

Ημερομθνία χοριγθςθσ……………………….
I.U. ορού που χρηςιμοποιήθηκαν
…………………..

&
αντιλυςςικοφ εμβολίου □

Ημερομθνία ζναρξθσ ………………………..

**Αποςτείλετε εκ νζου το δελτίο με ςθμείωςθ ότι είναι επαναλθπτικι αποςτολι αν
αργότερα θ αγωγι τροποποιθκεί (π.χ. επί αποκλειςμοφ λφςςασ ςτο εμπλεκόμενο ηϊο).

Όνομα & Επϊνυμο Θεράποντοσ Ιατροφ
…………………………………………………………………………………………............................................
τοιχεία επικοινωνίασ (ςτακερό τθλ. εργαςίασ ι/και κινθτό τθλ. αν είναι διακζςιμο)
.........................................................................................................................................
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