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Πξόινγνο 

ημπυξ αοημφ ημο εβπεζνζδίμο είκαζ κα πανέπεζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θφζζα ηαζ κα 

πενζβνάρεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ κυζμο ζηδκ Δθθάδα. 

Πνςηίζηςξ πνμμνίγεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί απυ ηζξ οπδνεζίεξ ηαζ θμνείξ πμο ειπθέημκηαζ 

βεκζηυηενα ιε ηδκ εκ θυβς κυζμ ζηδκ Δθθάδα, υπςξ ηζξ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ημοξ 

ζδζχηεξ ηηδκζάηνμοξ, ηζξ οπδνεζίεξ Τβείαξ, ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ, ηζξ οπδνεζίεξ 

πενζαάθθμκημξ, ηζξ θζθμγςζηέξ μνβακχζεζξ, ημοξ ηοκδβεηζημφξ ζοθθυβμοξ ηαζ άθθμοξ θμνείξ 

ιε ζπεηζηέξ ανιμδζυηδηεξ ή εκδζαθένμκηα. Πανάθθδθα ςζηυζμ, ημ εβπεζνίδζμ αοηυ 

απεοεφκεηαζ ηαζ ζημοξ πμθίηεξ πμο επζεοιμφκ κα απμηηήζμοκ ιζα πζμ θεπημιενή εκδιένςζδ 

βζα ηδ κυζμ ηαζ ημ πχξ ιπμνεί κα πνμζηαηεοεεί δ Γδιυζζα Τβεία. Σμ εκ θυβς πυκδια 

πνμεημζιάζηδηε απυ ημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ 

Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ ιε ηδ 

ζοκδνμιή ημο Δεκζημφ Δνβαζηδνίμο Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα ζηα γχα ηαζ ηδξ Γζεφεοκζδξ 

Κηδκζαηνζηήξ Ακηίθδρδξ Φανιάηςκ ηαζ Δθανιμβχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ. 

Ζ εκυηδηα ακαθμνζηά ιε ηδ Λφζζα ηαζ ηδ Γδιυζζα Τβεία πνμεημζιάζηδηε απυ ημ Κέκηνμ 

Δθέβπμο Λμζιχλεςκ ηαζ Πνυθδρδξ Νμζδιάηςκ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ημο Τπμονβείμο Τβείαξ. 
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ΟΡΗΜΟΗ 

 

Καηνηθίδηα δώα: Εχα ηα μπμία ιεηά απυ ελαζνεηζηά ζηεκή ζπέζδ ιε ημοξ ακενχπμοξ έπμοκ 

εηηναθεί ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο μδήβδζε ζε βεκεηζηέξ αθθαβέξ ημο βέκμοξ. Αοηέξ επδνέαζακ ηδκ 

ζοιπενζθμνά ημοξ, ημ πνχια ηαζ άθθα παναηηδνζζηζηά ημο είδμοξ ζε ααειυ πμο ηα ηαεζζηά 

ιμκαδζηά ηαζ δζαηνζηά απυ ημοξ άβνζμοξ εηπνμζχπμοξ ημο ίδζμο είδμοξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή 

πενζθαιαάκμκηαζ ιεηαλφ άθθςκ ηα αηυθμοεα: 

Α. Καημζηίδζμξ ζηφθμξ (Canis lupus familiaris) 

B. Καημζηίδζα βάηα (Felis catus) 

Γ.Καημζηίδζμξ ίππμξ (Equus caballus) 

Γ. Καημζηίδζα αμμεζδή (Bos primigenius, Υπνείδε Bos Taurus, Bos indicus) 

Δ.Καημζηίδζμ πνυααημ (Ovis aries) 

η. Καημζηίδζα αίβα (Capra aegagrus hircus) 

Zών ηεο άγξηαο παλίδαο: Κάεε ιδ ηαημζηίδζμ γχμ. Κάεε δζαζηαφνςζδ ιεηαλφ εκυξ 

ηαημζηίδζμο γχμο ηαζ εκυξ γχμο ηδξ άβνζαξ πακίδαξ εα πνέπεζ κα εεςνείηαζ γχμ ηδξ άβνζαξ 

πακίδαξ 

 

Ηόο ηεο ιύζζαο: RNA ζυξ ηδξ μζημβέκεζαξ Rhabdoviridae 

Δππαζή είδε: πεδυκ υθα ηα εενιυαζια γχα ηαζ μ άκενςπμξ 

Έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο: Έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ ιέζς δήβιαημξ ή αιοπήξ 

πνμηαθμφιεκςκ απυ ιμθοζιέκμ γχμ πμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ θφζδ ηδξ ζοκεπείαξ ημο 

δένιαημξ ημο εφιαημξ. Δπζπνμζεέηςξ, έηεεζδ απμηεθεί ηαζ δ επαθή ιμθοζιέκμο οθζημφ (π.π. 

ζζημφ ημο ΚΝ, ζάθζμο) ιε ηάπμζμ αθεκκμβυκμ (ημο μθεαθιμφ, ηδξ ιφηδξ ή ημο ζηυιαημξ), ή 

ιε αιοπέξ /εηδμνέξ ημο δένιαημξ. 

Τπνςία έθζεζεο: ηα ηαημζηίδζα γχα έπμοκ ζοκοπάνλεζ ιε έκα ιμθοζιέκμ γχμ πςνίξ ςζηυζμ 

κα έπεζ επζαεααζςεεί υηζ έπεζ οπάνλεζ άιεζδ επαθή ιε ημ ιμθοζιέκμ γχμ ή ιε ιμθοζιέκεξ 

εηηνίζεζξ αοημφ 

Λπζζύπνπην δών: μνίγεηαζ ηάεε γχμ πμο πανμοζζάγεζ ζοιπηχιαηα θφζζαξ ή αζοκήεζζηδ 

ζοιπενζθμνά ζοιααηή ιε ηδ θφζζα. Δπίζδξ εα εεςνείηαζ φπμπημ πνμζαμθήξ απυ ημκ ζυ ηδξ 

θφζζαξ ηαζ ημ γχμ πμο ακεονίζηεηαζ κεηνυ απυ άβκςζηδ αζηία ηαζ βζα ημ μπμίμ οπάνπεζ 

ζζημνζηυ άιεζδξ επαθήξ ημο ιε άκενςπμ (ιέζς δήβιαημξ, εηδμνχκ, ηναοιαηζζιέκςκ 

αθεκκμβυκςκ ηαζ θήλδ πθδβχκ ηναφιαημξ). διεζχκεηαζ υηζ εζδζηά βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ 

Κμζκήξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ 331/10301-25/01/2013, ΦΔΚ 198 η. Β
’ 

έπεζ δζεονοκεεί  δ 

έκκμζα ημο μνζζιμφ ηνμφζιαημξ, υζμκ αθμνά ημκ παναηηδνζζιυ εκυξ γχμο ςξ θοζζφπμπημο, 

ιε ζηυπμ κα ζοιπενζθδθεεί ηάεε γχμ πμο εκέπεζ ηαζ ηδκ παναιζηνή πζεακυηδηα θμίιςλδξ ημο 

ιε ημκ ζυ. 

 

Εών ζεηηθό σο πξνο ηε ιύζζα: Kάεε γχμ ιε ή πςνίξ ηθζκζηά ζοιπηχιαηα θφζζαξ, ζημ μπμίμ 

έπεζ ενβαζηδνζαηά δζαβκςζηεί ηαζ επζαεααζςεεί  δ ακίπκεοζδ ημο ζμφ. 

Δκβνιηαζκέλν δών: Κάεε γχμ ζημ μπμίμ έπεζ δζεκενβδεεί ακηζθοζζζηυξ ειαμθζαζιυξ ηαζ 

ζήιακζδ ημο γχμο οπμπνεςηζηά απυ ηηδκζάηνμοξ ιε ακηζθοζζζηά ειαυθζα εβηεηνζιέκα απυ 
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ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ Φανιάηςκ (ΔΟΦ), ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο παναζηεοαζηή. 

Ο ακηζθοζζζηυξ ειαμθζαζιυξ βζα ηαηαβνάθεηαζ ζημ αζαθζάνζμ ειαμθζαζιχκ ή/ηαζ ζημ 

δζαααηήνζμ ηςκ γχςκ  ημ αζαθζάνζμ ειαμθζαζιχκ ή ζημ δζαααηήνζμ εηηυξ απυ ηδκ εηζηέηα 

ημο ακηζθοζζζημφ ειαμθίμο, οπμπνεςηζηά ακαβνάθεηαζ δ διενμιδκία ειαμθζαζιμφ ηαζ δ 

οπμβναθή ιε ηδκ ζθναβίδα ημο ηηδκζάηνμο πμο δζεκενβεί ημκ ειαμθζαζιυ. Γζα κα εεςνείηαζ 

ειαμθζαζιέκμ έκα ηαημζηίδζμ γχμ εα πνέπεζ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΤ κα είκαζ ζε ζζπφ ζφιθςκα ιε ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακμζίαξ 

πμο πανέπεηαζ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ειαυθζμ υπςξ ακαβνάθεηαζ ζηζξ μδδβίεξ ημο 

παναζηεοαζηή ηαζ επζπθέμκ ημ γχμ κα έπεζ δθεηηνμκζηή ζήιακζδ 

 

Αλεκβνιίαζην δών: Σα γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ, ηα ηαημζηίδζα ηαζ παναβςβζηά γχα πμο δεκ 

έπμοκ πμηέ ειαμθζαζηεί βζα ηδ θφζζα ή είκαζ άβκςζηδξ ειαμθζαηήξ ηαηάζηαζδξ ή δεκ 

ηαθφπημκηαζ ειαμθζαηά αάζεζ ηδξ ηεθεοηαίαξ διενμιδκίαξ ειαμθζαζιμφ ημοξ ηαζ ηςκ μδδβζχκ 

ημο ειαμθίμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

 

Καξαληίλα: Πενζμνζζιυξ εκυξ ηαημζηζδίμο γχμο  πμο εηηέεδηε ζε  γχμ φπμπημ βζα θφζζα. Ζ 

πενίμδμξ ηανακηίκαξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ διενμιδκία πζεακήξ έηεεζδξ ζημκ ζυ ηαζ 

δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο γχμο 

 

Πεξηνξηζκόο/Απνκόλσζε: Πενζμνζζιυξ εκυξ γχμο ζε πχνμ (ηθςαυ, πενζθναβιέκμ πχνμ 

ηθπ) ιαηνζά απυ ακενχπμοξ ηαζ άθθα γχα, πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ έηζζ χζηε 

κα απμθεοπεεί πζεακή έηεεζδ ακενχπςκ ή άθθςκ γχςκ ζημκ ζυ. Ο πνυκμξ ηδξ απμιυκςζδξ 

ηαεμνίγεηαζ αάζεζ ηδξ πζεακήξ έηεεζδξ ζημκ ζυ ή ηδξ εηδήθςζδξ φπμπηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ κυζμ ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο γχμο 

 

Παζεηηθή επηηήξεζε: Βάζεζ ηδξ Κμζκήξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ 331/10301-25/01/2013, 

ΦΔΚ 198 η. Β
’
 ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ επζηήνδζδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θφζζαξ 

ζηδκ Δθθάδα, ςξ παεδηζηή επζηήνδζδ εεςνείηαζ δ δήθςζδ υθςκ ηςκ κεηνχκ γχςκ (μζηυζζηςκ 

ηαζ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ) βζα ηα μπμία οπάνπεζ οπμρία υηζ έπμοκ πνμζαθδεεί απυ θφζζα 

ηαζ απυ ηα μπμία θαιαάκμκηαζ ηα ηαηάθθδθα δείβιαηα βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο ζμφ  

 

Παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εκβνιηαζκώλ: Βάζεζ ηδξ Κμζκήξ 

Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ 331/10301-25/01/2013, ΦΔΚ 198 η. Β
’
 ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ 

επζηήνδζδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θφζζαξ ζηδκ Δθθάδα εα πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ 

αλζμθυβδζδ ημο απυ ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιμφ ηςκ αθεπμφδςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ 

ηδξ πχναξ ηαζ επζπθέμκ αλζμθυβδζδ ιέζς ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ ημο ααειμφ ακμζμπμίδζδξ 

ηςκ αθεπμφδςκ ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ  

 

Γεμακελή ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο. Σα γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. ηδκ Δθθάδα ηονίςξ δ ηυηηζκδ 

αθεπμφ 

 

Κόθθηλε αιεπνύ. Ζ ηυηηζκδ αθεπμφ (Vulpes vulpes) είκαζ ακχηενμ εδθαζηζηυ, πμο ακήηεζ 

ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ ηοκζδχκ. Δίκαζ ημ πζμ βκςζηυ ηαζ ακαβκςνίζζιμ είδμξ αθεπμφξ, υπςξ 

επίζδξ ηαζ ημ είδμξ αθεπμφξ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ βεςβναθζηή ελάπθςζδ παβημζιίςξ ηαζ ζε 

πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ οθδθίμο ακαθένεηαζ απθχξ ςξ «δ αθεπμφ». 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ θέλδ «θφζζα» πνμένπεηαζ απυ ημ νήια «θφς», πμο ιεηαλφ άθθςκ έπεζ ηαζ ηδκ ζδιαζία ημο 

«αθήκς εθεφεενμ» δίκμκηαξ ζηδκ θέλδ θφζζα ηδ ζδιαζία ηδξ μνιήξ ή ηδξ ιακίαξ, πμο δεκ 

οπυηεζκηαζ ζημκ έθεβπμ ημο θμβζημφ. Ζ «θφζζα» ακαθένεηαζ ζηα πμθφ παθζά ηείιεκα ηδξ 

ανπαζυηδηαξ, υπςξ ζημκ Όιδνμ (Ηθζάδα Θ’219, ηαζ Η’239), ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ιακζχδμοξ 

μνιήξ. Ο Ζναηθήξ ζφιθςκα ιε ηδ ιοεμθμβία (Ηξαθιήο Μελόκελνο, Επξηπίδεο) οπέθενε απυ 

έκα είδμξ επζθδρίαξ, ηδ ιακία ή θφζζα. Ζ ζδιαζία ηδξ θφζζαξ ζημ πανεθευκ ήηακ 

δζαθμνεηζηή απυ υηζ είκαζ ζήιενα. ηδκ ανπαζυηδηα ςξ θφζζα εεςνμφηακ δ παναθνμζφκδ, δ 

πανάθμνδ μνιδηζηυηδηα, δ αθθμθνμζφκδ ηαζ δ πνμζςνζκή δζαηάναλδ ηδξ θμβζηήξ. Μάθζζηα δ 

θφζζα πνμζδζυνζγε ιία θοηυιμνθδ εευηδηα πμο ιεηαιυνθςκε ημ ζηφθμ ζε θφημ. Ο 

Γδιυηνζημξ, μ Ανζζημηέθδξ ηαζ μ Γαθδκυξ παναηηήνζζακ ηδ θφζζα ςξ οδνμθμαζηυ πάεμξ εκχ 

πμθθέξ ακαθμνέξ βζα ηδ κυζμ ηαηαβνάθμκηαζ έςξ ημκ 5
μ
 αζχκα ι.π. Μεηά απυ έκα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια (5
μξ

  ςξ 16
μξ

 αζχκαξ ι.π.) υπμο δεκ οπήνπακ ηαευθμο ακαθμνέξ βζα ηδ κυζμ, 

ημ 1885 μ L.Pasteur πανάβεζ ηα πνχηα ειαυθζα βζα πνμζηαζία έκακηζ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. 

Ζ θφζζα μθείθεηαζ ζε κεονμηνυπμοξ ζμφξ ημο βέκμοξ Lyssavirus ηδξ μζημβέκεζαξ 

Rhabdoviridae, ηαζ ιεηαδίδεηαζ ζπεδυκ ζε υθα ηα εενιυαζια γχα ηαζ ημκ άκενςπμ. Πνυηεζηαζ 

βζα ιζα γςμακενςπμκυζμ ιε ζδιακηζηέξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ πνμεηηάζεζξ. Οζ 

ζοκέπεζεξ ηδξ κυζμο είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ ζε θζβυηενμ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ ηαεχξ δ 

θφζζα είκαζ ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ απεζθέξ βζα ηδ δδιυζζα οβεία βζα ηα 2/3 ημο παβηυζιζμο 

πθδεοζιμφ, ζδζαίηενα ζε εκδδιζηέξ πενζμπέξ ηδξ Αθνζηήξ ηαζ ηδξ Αζίαξ. Ζ κυζμξ απμηεθεί ιζα 

απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ γςμακενςπμκυζμοξ, εκχ εοεφκεηαζ βζα δεηάδεξ πζθζάδεξ εακάημοξ 

εηδζίςξ πνμζαάθθμκηαξ ηονίςξ παζδζά. 

Σμ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ θυβς θφζζαξ είκαζ ημ ορδθυηενμ απυ υθεξ ηζξ θμζιχδεζξ κυζμοξ 

δεδμιέκμο υηζ ηαηυπζκ ηδξ ειθάκζζδξ ηθζκζηχκ ζοιπηςιάηςκ, δ κυζμξ είκαζ πάκηα 

εακαηδθυνμξ πθδκ ζπακίςκ ελαζνέζεςκ (Banyard et al., 2013). 

 

 

 

Αηηηνινγηθόο παξάγνληαο 

 

Γεληθά γηα ην γέλνο 

 

ημ βέκμξ Lyssavirus πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα είδδ: μ ηθαζζηυξ ζυξ ηδξ θφζζαξ 

(RABV),μ Lagos bat virus (LBV), μ Mokola virus (MOKV), μ Duvenhage virus (DUVV), μ 

European bat lyssavirus type-1 (EBLV1) ηαζ o type-2 (EBLV2), μ Australian bat lyssavirus 

(ABLV) ηαζ μζ αηυθμοεμζ  ζμί (Aravan virus [ARAV], o Khujand virus [KHUV], o Irkut virus 

[IRKV],μ Bokeloh ηαζ o West Caucasian bat virus [WCBV]), πμο απμιμκχεδηακ απυ 

κοηηενίδεξ ηδξ Δοναζίαξ. Έκα κέμ είδμξ ζμφ (Shimoni bat virus) απμιμκχεδηε απυ ιζα 

κοηηενίδα ζηδκ Κέκοα (Calisher and Ellison 2012). 

Ο ζυξ RABV είκαζ δζαδεδμιέκμξ παβημζιίςξ ηαζ εοεφκεηαζ βζα ηα πενζζηαηζηά πνμζαμθήξ 

ζημκ άκενςπμ. Οζ άθθμζ ζμί πανμοζζάγμοκ πενζμνζζιέκδ βεςβναθζηή ηαηακμιή ηαζ είδδ 

λεκζζηχκ, εκχ δ πθεζμρδθία αοηχκ έπεζ απμιμκςεεί απυ κοπηενίδεξ. Χζηυζμ υθμζ μζ ζμί ημο 

βέκμοξ πμο έπμοκ δζενεοκδεεί μδδβμφκ ζε πνυηθδζδ ηθζκζηήξ κυζμο πμο δεκ δζαθένεζ απυ ηδκ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calisher%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellison%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
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ηθαζζηή θφζζα. οκηδνδιέκμζ ακηζβμκζημί ηυπμζ ζηζξ πνςηεΐκεξ ημο κμοηθεμηαρζδίμο ημο ζμφ 

επζηνέπμοκ ηδκ ακαβκχνζζδ υθςκ ηςκ ζχκ θφζζαξ ζημκ εβηεθαθζηυ ζζηυ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ 

ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ. 

Οζ ζμί ημο βέκμοξ Lyssavirus πςνίγμκηαζ ζε δομ θοθμμιάδεξ ιε δζαηνζηή παεμβυκμ δνάζδ ηαζ 

ακμζμθμβζηή ζοιπενζθμνά. Γζα ημοξ RABV, DUVV, EBLV ηαζ ABLV, ζοκηδνδιέκμζ 

ακηζβμκζημί ηυπμζ ζηζξ επζθακεζαηέξ βθοημπνςηεΐκεξ επζηνέπμοκ ηδκ δζαζηαονμφιεκδ 

ελμοδεηένςζδ ηαζ ηδκ δζαζηαονμφιεκδ πνμζηαηεοηζηή ακμζία ηαηυπζκ ακηζθοζζζημφ 

ειαμθζαζιμφ. Μεζςιέκδ πνμζηαζία ιε ημκ πνμ εηεέζεςξ ζημκ ζυ ειαμθζαζιυ ηαζ ιε ηδκ ιεηά 

ηδκ έηεεζδ πνμθφθαλδ δζαπζζηχεδηε βζα ημοξ ζμφξ IRKV, ARAV ηαζ KHUV ηαζ ηα ακςηένς 

είδδ ηαλζκμιήεδηακ ζηδκ θοθμμιάδα 1. Ζ δζαζηαονμφιεκδ πνμζηαζία πμο επζηοβπάκεηαζ 

ηαηυπζκ ειαμθζαζιμφ ζηδ θμίιςλδ ιε ηα ιέθδ ηδξ θοθμμιάδαξ 2 (MOK ηαζ LBV) είκαζ ιζηνή 

ή ακφπανηηδ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ ακηζθοζζζημί μνμί δεκ ελμοδεηενχκμοκ ημοξ ζμφξ αοημφξ. Ο 

WBCV δε δίκεζ δζαζηαονμφιεκδ ακηίδναζδ μνμθμβζηά ιε ηαιία απυ ηζξ δου θοθμμιάδεξ. 

 

ρήκα 1. Φπινγελεηηθή αλάιπζε ησλ ηώλ ηνπ γέλνπο Lyssavirus (Calisher and Ellison 

2012) 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calisher%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellison%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellison%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
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Γνληδίσκα 

Ο ζυξ ηδξ θφζζαξ ακήηεζ ζημ βέκμξ Lyssavirus ηδξ μζημβέκεζαξ Rhabdoviridae. Ο ζυξ 

πενζηθείεηαζ ζε θάηεθμ ηαζ έπεζ έκα ιμκυηθςκμ, ανκδηζηήξ πμθζηυηδηαξ RNA βμκζδίςια. Σμ  

βμκζδίςια ημο ζμφ ηςδζημπμζεί ηδκ έηθναζδ 5 πνςηεσκχκ. Σδκ κμοηθεμπνςηεΐκδ (Ν), ηδκ 

θςζθμπνςηεΐκδ (P), ηδκ πνςηεΐκδ Μ, ηδκ βθοημπνςηεΐκδ (G) ηαζ ιζα ζζηή RNA πμθοιενάζδ 

(L). Όθμζ μζ νααδμζμί έπμοκ 2 ηφνζα δμιζηά ζοζηαηζηά. Σμ εθζημεζδέξ κμοηθεμηαρίδζμ 

(βεκεηζηυ οθζηυ ηαζ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ) ηαζ ημκ πενζαάθθμκηα ιακδφα. Οζ πνςηεΐκεξ P ηαζ L 

ζοκδέμκηαζ ιε ημκ ηαρίδζμ. Οζ βθοημπνςηεΐκεξ ζπδιαηίγμοκ 400 πενίπμο ηνζιενείξ αηίδεξ 

(spikes) πμο ζοκδέμκηαζ ζηεκά ιε ηδκ επζθάκεζα ημο ζμφ. Ζ ζζηή κμοηθεμπνςηεΐκδ (Ν) παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδκ ιεηαβναθή ημο ζμφ. Οζ ακςηένς δζαδζηαζίεξ 

ιεζχκμκηαζ εάκ δ κμοηθεμπνςηεΐκδ δεκ είκαζ θςζθμνοθζςιέκδ. Οζ ηοηηανζημί οπμδμπείξ 

επζθακείαξ ηςκ νααδμζχκ δεκ έπμοκ δζενεοκδεεί ακ ηαζ ηάπμζεξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ηα 

θςζθμθζπίδζα ηαζ εζδζηυηενα δ θςζθαηζδοθ ζενίκδ απμηεθεί ημ ιυνζμ-ηοηηανζηυ οπμδμπέα 

επζθακείαξ (Yousaf et al., 2012). 

 

Ζ βθοημπνςηεΐκδ (G) εκημπίγεηαζ ζημκ ζζηυ θάηεθμ ηαζ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

παεμβυκμ δνάζδ ημο ζμφ. Ζ πνςηεΐκδ G έπεζ ιεθεηδεεί εηηεηαιέκα ηαζ είκαζ ημ ιυκμ ζζηυ 

ακηζβυκμ πμο θαίκεηαζ υηζ μδδβεί ζηδκ παναβςβή ελμοδεηενςηζηχκ βζα ημκ ζυ ακηζζςιάηςκ. 

Οζ βεκεηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ πνςηεΐκδξ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ ημο βέκμοξ Lyssavirus είκαζ 

ζδιακηζηά θζβυηενεξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ νααδμσμφξ άθθςκ βεκχκ , ηάηζ πμο απμδίδεηαζ ζε 

ελεθζηηζημφξ πενζμνζζιμφξ μθεζθυιεκμοξ πζεακχξ ζηδ ιμκαδζηή παεμαζμθμβία ηςκ ζχκ ή ζηδκ 

απαίηδζή ημοξ βζα ιμκαδζημφξ λεκζζηέξ-δελαιεκέξ ημο ζμφ (Calisher and Ellison 2012). 

Aλζεθηηθόηεηα ηνπ ηώλ ηνπ γέλνπο Lyssavirus 

 

Σα ιέθδ ημο βέκμοξ Lyssavirus είκαζ εοαίζεδηα ηαζ αδνακμπμζμφκηαζ εφημθα απυ ηδκ 

απμλήνακζδ, ηδκ αηηζκμαμθία ιε οπενζχδεξ θςξ, ημοξ μνβακζημφξ δζαθφηεξ ηαζ ηα 

απμθοιακηζηά. Καηαζηνέθμκηαζ βνήβμνα ζε εενιμηναζίεξ άκς ηςκ 50
μ
C ηαζ ζε θίβεξ χνεξ ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο. Χζηυζμ ιπμνμφκ κα δζαηδνδεμφκ ζηδκ ηαηάρολδ βζα πνυκζα.  

 

Δζδζηυηενα ηα ιέθδ ημο βέκμοξ είκαζ: 

 

• Θενιμεοαίζεδηα 

– Θενιμηναζία 60
μ
C βζα 30 θεπηά  

– Φμνιαθδεΰδδ 100
μ
C βζα 2 θεπηά 

 

• Γζαηδνμφκηαζ:  

– ζημοξ -70
μ 
C βζα πμθθά πνυκζα 

– ζημοξ -20
μ
C βζα 1 έημξ  

– ζημοξ 0
μ
C βζα 1 ιήκα 

– ζημ πηχια βζα 7-8 διένεξ 

– ζε βθοηενίκδ /PBS 50% βζα ιενζηέξ διένεξ 

– ζε θουθζθδ ιμνθή βζα πμθθά πνυκζα  

 

Σα ιέθδ ημο βέκμοξ είκαζ εοαίζεδηα ζηα αηυθμοεα απμθοιακηζηά: 

 

• ζαπμφκζ 

• εκχζεζξ ζςδίμο 5-7% (ππ. ζχδζμ, ζςδζμφπμξ πμαζδυκδ) 

• εκενβυ πθχνζμ (π.π. πθςνίκδ 10%) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calisher%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ellison%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22386761
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• αθημυθδ 70% 

• μνβακζημφξ δζαθφηεξ (αζεέναξ, αζεηυκδ, πθςνμθυνιζμ) 

• πανάβςβα ηεηανημηαβμφξ αιιςκίμο (0,1%) 

• θμνιυθδ (ακηεκδείηκοηαζ βζα απμζημθή δεζβιάηςκ) 
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ΛΤΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

Ζ ιύζζα ζηνλ άλζξσπν 

 

Μεηάδνζε ηεο ινίκσμεο 

 

Ζ θφζζα είκαζ γςμκυζμξ πμο ιπμνεί κα ιεηαδμεεί απυ έκα ιμθοζιέκμ γχμ ζημκ άκενςπμ. ημ 

99% ηςκ ακενχπζκςκ εακάηςκ απυ θφζζα δζεεκχξ οπάνπεζ ζφκδεζδ ιε δήβια (δάβηςια) 

ζηφθμο. 

 

 

Πεξίνδνο επώαζεο 

 

Ζ πενίμδμξ επχαζδξ ηδξ θφζζαξ ζημκ άκενςπμ ηοιαίκεηαζ απυ θίβεξ διένεξ έςξ ηαζ πνυκζα, 

αθθά ζοκήεςξ είκαζ 3-8 εαδμιάδεξ.  

 

Κιηληθή εηθόλα  

 

Μεηά ηδκ είζμδμ ημο ζμφ ζημ Κεκηνζηυ Νεονζηυ φζηδια (ΚΝ) ημο λεκζζηή, πνμηαθείηαζ 

πνμμδεοηζηή εβηεθαθμιοεθίηζδα πμο μδδβεί ζημ εάκαημ ζπεδυκ ζημ 100% ηςκ πενζζηαηζηχκ. 

Σα πνχζια ζοιπηχιαηα ηδξ κυζμο ζημκ άκενςπμ είκαζ ιδ εζδζηά ηαζ πενζθαιαάκμοκ πονεηυ, 

πμκμηέθαθμ ηαζ βεκζηεοιέκδ αδζαεεζία ηαζ αδοκαιία. Μπμνεί κα ζοκοπάνπεζ μ πυκμξ ή 

ακελήβδημ αίζεδια ιμοδζάζιαημξ, ηνοπήιαημξ ή ηζζιπήιαημξ (παναζζεδζίεξ) ζημ ζδιείμ ημο 

ηναφιαημξ. Απακηχκηαζ δφμ ιμνθέξ ηδξ κυζμο: δ ιακζαηή ηαζ δ παναθοηζηή. Οζ αζεεκείξ ιε 

ηδ ιακζαηή ιμνθή, ειθακίγμοκ οπενδζέβενζδ, εοέλαπηδ ζοιπενζθμνά, οδνμθμαία (θυαμξ βζα 

ημ κενυ) ηαζ ιενζηέξ θμνέξ αενμθμαία. Ο εάκαημξ επένπεηαζ ιεηά απυ θίβεξ διένεξ (ζοκήεςξ 

6) απυ ηανδζμακαπκεοζηζηή ακαημπή. Ζ παναθοηζηή ιμνθή εοεφκεηαζ βζα ημ 30% ημο 

ζοκυθμο ηςκ ηνμοζιάηςκ ζημκ άκενςπμ. Δίκαζ θζβυηενμ δναιαηζηή ηαζ δζανηεί ζοκήεςξ 

πενζζζυηενμ απυ ηδ ιακζαηή ιμνθή. Οζ ιφεξ ζηαδζαηά παναθφμοκ ανπίγμκηαξ απυ ημ ζδιείμ 

ημο δήβιαημξ (δαβηχιαημξ) ή ηδξ βναηγμοκζάξ. Άθθα εζδζηά ζοιπηχιαηα πμο ειθακίγμκηαζ 

ζηδκ θφζζα πενζθαιαάκμοκ ηδκ ατπκία, ημ άβπμξ, ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ, ηδ ζζεθυννμζα ηαζ ηδ 

δοζημθία ζηδκ ηαηάπμζδ. Πνμμδεοηζηά εβηαείζηαηαζ ηχια ηαζ επένπεηαζ μ εάκαημξ ζοκήεςξ 

θυβς πανάθοζδξ ηςκ ακαπκεοζηζηχκ ιοχκ. οπκά, δ παναθοηζηή ιμνθή ζοβπέεηαζ ιε άθθα 

κμζήιαηα ιε απμηέθεζια κα ηαεοζηενεί κα ηεεεί δ δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ. 

 

Γεκ οπάνπεζ απμηεθεζιαηζηή εεναπεία βζα ηδ θφζζα. Μεηά ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ 

ζημκ άκενςπμ ή ζηα γχα, δ κυζμξ έπεζ ζλεηόηεηα ζρεδόλ 100%. 

 

 

Μέηξα πξνθύιαμεο γηα θνηλό πξηλ από πηζαλή έθζεζε 
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Μέηξα γηα λα απνθύγεηε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο  

 

 Απμθφβεηε ηδκ επαθή ιε γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ή ιε γχα πμο δείπκμοκ ηαηά ημζκή 

ακηίθδρδ άννςζηα ή ζοιπενζθένμκηαζ ιε αζοκήεζζημ ηνυπμ. ε ηοπυκ εκηυπζζδ 

ηέημζςκ γχςκ, κα εζδμπμζείηαζ ημ μζηείμ ηιήια Κηδκζαηνζηήξ, δ Θδνμθοθαηή ή δ 

Γαζζηή οπδνεζία ηδξ πενζμπήξ.  

 Διαμθζάγεηε ηα ηαημζηίδζά ζαξ ηαηά ηδξ θφζζαξ (ζηφθμζ, βάηεξ ή άθθα ηαημζηίδζα 

γχα), ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηηδκζάηνμο ζαξ. Ο ειαμθζαζιυξ ηαηά ηδξ θφζζαξ 

ζηα γχα ζοκηνμθζάξ είκαζ οπμπνεςηζηυξ.  

 Απμθφβεηε ηδκ επαθή ηςκ ηαημζηίδζςκ γχςκ ζαξ ιε γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. 

Πενζμνζζιυξ ηςκ δεζπμγυιεκςκ γχςκ ζε πνμζηαηεοιέκμ πχνμ (π.π. αοθή). Υνήζδ 

θμονζμφ πενζμνζζιέκμο ιήημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αυθηαξ. Δάκ έκα ηαημζηίδζμ γχμ 

δαβηςεεί ή δεπηεί επίεεζδ απυ γχμ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ή γχμ ιε οπεναμθζηά επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά ή ιε ειθακή αζεέκεζα, κα ακαθενεεί ημ ζοιαάκ ζημκ ηηδκίαηνμ πμο 

παναημθμοεεί ημ γχμ ηαζ ζημ ημπζηυ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. 

 Μδκ αθήκεηε εηηεεεζιέκα ζημοπίδζα ή γςμηνμθή, ζδζαίηενα ακ οπάνπεζ πανμοζία 

άβνζςκ γχςκ ζηδκ πενζμπή, ιπμνεί κα πνμζεθηφζμοκ γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. 

 Σα παζδζά δζαηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ έηεεζδξ θυβς παναηζκδοκεοιέκδξ 

ζοιπενζθμνάξ. Γοκδηζηή έηεεζή ημοξ ζε γχμ ακ δεκ παναηδνδεεί άιεζα, ιπμνεί κα 

ιδκ βίκεζ ακηζθδπηή εβηαίνςξ.  

 

 

Πξνθύιαμε κεηά από πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο γηα ην θνηλό 

 

Μέηξα κεηά από πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο 

 

 Αληαιιάμηε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δώνπ (μκμιαηεπχκοιμ, 

δζεφεοκζδ, ηδθέθςκα) ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ δεζπμγυιεκμ ηαζ γδηείζηε απυ ημκ 

ζδζμηηήηδ κα ιενζικήζεζ πνμηεζιέκμο ημ γχμ ημο κα ελεηαζεεί απυ ηηδκίαηνμ ηαζ κα 

ηεεεί οπυ ηηδκζαηνζηή παναημθμφεδζδ (ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ εκηυξ 24 ςνχκ). Ο 

ηηδκίαηνμξ μθείθεζ κα εκδιενχζεζ άιεζα εζάξ ηαζ ημκ εενάπμκηα ζαηνυ ζαξ βζα ηδκ 

πνχηδ εηηίιδζδ απυ ηδκ ελέηαζδ ημο γχμο ηαζ βζα φπμπηα ζοιπηχιαηα πμο ηοπυκ εα 

ειθακίζεζ ημ γχμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναημθμφεδζδξ. 

 οβηναηείζηε ζηδ ικήιδ ζαξ ηαζ πενζβνάρηε ζημκ εενάπμκηα ηαζ ζημοξ επαββεθιαηίεξ 

οβείαξ ηα παναηηδνζζηζηά ημο γχμο (είδμξ, ιέβεεμξ, πνχια ηθπ.), ηδ ζοιπενζθμνά ημο, 

ακ αν υπάρχει υποψία προκλθτισ επίκεςθσ - θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ημο γχμο ζε 

ελςηενζηυ ενέεζζια  (π.π. εκυπθδζδ, απεζθή, αίζεδζδ εζζαμθήξ ζηδκ πενζμπή ημο, ζε 

πνμζπάεεζα  κα ημ ηαΐζμοκ ή κα ημ πασδέρμοκ ιδ επανηχξ βκςζηά ημο πνυζςπα), ακ 

έπεζ εηδδθχζεζ ηαζ ζημ πανεθευκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, ηδκ ημπμεεζία υπμο έβζκε ημ 

ζοιαάκ ηαζ πμφ ηαηεοεφκεδηε ημ γχμ ιεηά 

 ε πεξίπησζε δαγθώκαηνο ή άιινπ ηξαπκαηηζκνύ από δών, αλαδεηείζηε άκεζα 

ηαηξηθή βνήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεηε άκεζα ζε ηαηξό λα εληνπίζεηε 

όιεο ηηο πιεγέο, πιύλεηέ ηηο θαιά κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη (γηα 15 ιεπηά) ή 
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έζησ κε λεξό, μεπιύλεηε, εθαξκόζηε αιθννινύρν («νηλόπλεπκα») ή ησδηνύρν 

(«ηώδην») αληηζεπηηθό θαη αλαδεηείζηε ην ζπληνκόηεξν ηαηξηθή βνήζεηα.  

 

 

Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 

 

Οζ μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ μνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

εηηίιδζδ ηζκδφκμο πμο απμννέεζ απυ ημ ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζήξ ημοξ ηαζ ηδ βεςβναθζηή 

ημπμεεζία ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ημοξ ηαζ βζα ηα μπμία ηεηιδνζχκεηαζ ζοκεπήξ, ζοπκυξ ή 

αολδιέκμξ ηίκδοκμξ έηεεζδξ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ.  

 

Σα άημια πμο ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο εα πνέπεζ κα εθανιυγμοκ ιέηνα 

πνμζηαζίαξ ηαηά ηδξ θφζζαξ ηαηά ηδκ επαθή ημοξ ιε γχα ζηδ πενζμπή ηαζ κα είκαζ επανηχξ 

ειαμθζαζιέκα ηαηά ηδξ θφζζαξ.  

 

φιθςκα ιε ηα ακςηένς, ζηζξ μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα έηεεζδ ζηδ θφζζα ακήημοκ: 

 

 Κηδκίαηνμζ ηαζ εδνμθφθαηεξ ή άθθμ πνμζςπζηυ πμο ειπθέηεηαζ ζημ πνυβναιια 

επζηήνδζδξ και καταπολζμθςθσ ηδξ θφζζαξ ζηα γχα, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ 

οπμονβζηέξ απμθάζεζξ (άιεζδ επαθή ιε γχα, πενζζοθθμβή φπμπηςκ/ κεηνχκ γχςκ, 

ζοθθμβή δεζβιάηςκ) 

 Δνβαγυιεκμζ ζηδκ οπδνεζία ζοθθμβήξ αδεζπυηςκ ηςκ Γήιςκ πμο έπμοκ ζοπκή ηαζ άιεζδ 

επαθή ιε γχα.  

 Δνβαγυιεκμζ πμο έπμοκ επαββεθιαηζηή εκαζπυθδζδ ζε ηοκμημιεία – ηαηαθφβζα 

αδεζπυηςκ ή άθθςκ γχςκ ηαζ έπμοκ ζοπκή ηαζ άιεζδ επαθή ιε γχα (π.π. θνμκηίδεξ 

οβείαξ, ζοβηνάηδζδ & πενζπμίδζδ γχςκ).  

 Δνβαγυιεκμζ ζε θάνιεξ εηηνμθήξ βμοκμθυνςκ ή άθθςκ άβνζςκ γχςκ πμο έπμοκ ζοπκή ηαζ 

άιεζδ επαθή ιε γχα.  

 Κηδκίαηνμζ ή άθθμ πνμζςπζηυ πμο ενβάγεηαζ ζε οκμνζαημφξ ηαειμφξ Τβεζμκμιζημφ 

Κηδκζαηνζημφ Δθέβπμο, εθυζμκ ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε εζζαβυιεκα γχα.  

 Δνβαγυιεκμζ ζε δζαβκςζηζηά ενβαζηήνζα πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ, ή 

πεζνίγμκηαζ ηαθθζένβεζεξ γςκηακμφ ζμφ θφζζαξ ή ιμθοζιαηζηά οθζηά/δείβιαηα. 

 Κηδκίαηνμζ ηαζ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ πμο ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ ηθζκζηήξ πνάλδξ ένπμκηαζ 

ζε ζοπκή επαθή ιε δοκδηζηχξ ιμθοζιέκα – ιεηαδμηζηά γχα  

 Δνβαγυιεκμζ, μζ μπμίμζ έπμοκ ζοπκή ηαζ άιεζδ επαθή ιε γχα βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

δθεηηνμκζηήξ ζήιακζδξ ηαζ ηδξ ειαμθζαζηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ γχςκ  

 Οιάδεξ ή ιειμκςιέκα άημια ζηα μπμία ηεηιδνζχκεηαζ ζοκεπήξ, ζοπκυξ ή αολδιέκμξ 

ηίκδοκμξ έηεεζδξ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ 

 

Ο πνμθδπηζηυξ ειαμθζαζιυξ πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ ηαηά πνμηεναζυηδηα ζε ενβαγυιεκμοξ πμο 

έπμοκ ημκ ορδθυηενμ ηίκδοκμ έηεεζδξ ηαζ απαζπμθμφκηαζ ζε Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ (ΠΔ) 

ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ βζα ηδ ηοηθμθμνία ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ ζε γχα: 
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- Κηδκίαηνμζ ηαζ Θδνμθφθαηεξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ πνυβναιια επζηήνδζδξ ηδξ θφζζαξ 

ζηα γχα, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ οπμονβζηέξ απμθάζεζξ.  

- Δνβαγυιεκμζ ζηζξ οπδνεζίεξ ζοθθμβήξ αδέζπμηςκ ηςκ Γήιςκ, πμο έπμοκ ζοπκή ηαζ άιεζδ 

επαθή ιε γχα.  

- Δνβαγυιεκμζ πμο έπμοκ επαββεθιαηζηή εκαζπυθδζδ ζε ηοκμημιεία – ηαηαθφβζα 

αδεζπυηςκ ή άθθςκ γχςκ ηαζ έπμοκ ζοπκή ηαζ άιεζδ επαθή ιε γχα (π.π. ζοβηνάηδζδ & 

πενζπμίδζδ γχςκ). 

- Κηδκίαηνμζ ηαζ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ πμο ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ ηθζκζηήξ πνάλδξ ένπμκηαζ 

ζε ζοπκή επαθή ιε δοκδηζηχξ ιμθοζιέκα – ιεηαδμηζηά γχα.  

 

Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ μ πνμθδπηζηυξ ειαμθζαζιυξ δεκ πνμζηαηεφεζ 100% απυ ημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. 

ε πενίπηςζδ έηεεζδξ εκδεπμιέκςξ κα πνεζαζηεί πμνήβδζδ επζπθέμκ δυζεςκ ειαμθίμο ηαηά 

ηδξ θφζζαξ.  

 

Οζ ενβαγυιεκμζ πμο ακήημοκ ζηζξ μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο υπςξ πενζβνάθμκηαζ ακςηένς εα 

πνέπεζ κα ηδνμφκ ηα θαηάιιεια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηεο ιύζζαο, 

αλεμαξηήησο ηνπ πξνιεπηηθνύ εκβνιηαζκνύ. Πενζζζυηενεξ θεπημιένεζεξ οπάνπμοκ ζημ 

Πανάνηδια ΗΗ. 

 

ε πενίπηςζδ πμο ηα απμεέιαηα ειαμθίςκ είκαζ πενζμνζζιέκα, εα πνέπεζ κα δίκεηαζ 

πνμηεναζυηδηα ζηδ δζαηήνδζδ ζηακχκ απμεειάηςκ βζα ιεηα-εηεεζζαηή πνμθοθαηηζηή 

πμνήβδζδ ζε πενζζηαηζηά ιε πζεακή έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. 

 

 

Μέηξα πξνθύιαμεο γηα νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ πξηλ από πηζαλή έθζεζε 

Ζ πνςημβεκήξ πνυθδρδ αθμνά ζηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ έηζζ χζηε κα 

απμθεοπεεί δ έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ.  

 

1. Πξσηνγελήο πξόιεςε θαηά ηνλ ρεηξηζκό δώσλ 

 

Ηδζαίηενα ηαηά ημ πεζνζζιυ γχςκ  

 πμο πνμένπμκηαζ απυ πενζμπέξ ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ, 

 ιε άβκςζημ ζζημνζηυ επαθχκ ιε άθθα γχα, 

 ιδ επανηχξ εθεβπυιεκα, 

 ιδ πενζμνζζιέκα ζε βκςζηυ ηαζ αζθαθέξ πχνμ, 

 ιε ηναφιαηα πζεακχξ πνμενπυιεκα απυ ζοιπθμηή ιε άβκςζημ ή φπμπημ γχμ,  

εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ηα ελήξ ιέηνα πνμζηαζίαξ: 

 

 Δθηίκεζε θαηάζηαζεο- ηήξεζε απνζηάζεσλ. Οπμζμζδήπμηε πεζνίγεηαζ ζηφθμοξ, βάηεξ 

ή άθθα εδθαζηζηά εα πνέπεζ κα εηηζιά ηδ ηαηάζηαζδ ημο γχμο πνζκ ημ πθδζζάζεζ, ηονίςξ 
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υζμκ αθμνά πζεακά  ζοιπηχιαηα θφζζαξ (π.π. αθθαβή ζοιπενζθμνάξ - κεονμθμβζηά 

ζοιπηχιαηα - πανάθοζδ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή εα πνέπεζ κα ηναηά απυζηαζδ 

αζθαθείαξ ηαζ κα εζδμπμζεί ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ή άθθμοξ ανιυδζμοξ επαββεθιαηίεξ 

(π.π. ηηδκίαηνμ, ενβάηεξ ζοθθμβήξ αδεζπυηςκ, εδνμθφθαηεξ η.ά.).  

 Υξήζε κε δηαπεξαηώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεσο απμζημπμφκ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ 

πζεακυηδηαξ επαθήξ ζζέθμο ημο γχμο ιε ακμζπηέξ πθδβέξ ημο δένιαημξ.  

 Υξήζε πξνζσπίδαο ή ζπλδπαζκνύ κάζθαο θαη πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ: 

απμζημπμφκ ζηδ πνμζηαζία απυ ζηαβμκίδζα ζζέθμο ημο γχμο ιε μθεαθιμφξ, νζκζηή ηαζ 

ζημιαηζηή ημζθυηδηα ημο πεζνζζηή ή επαββεθιαηία οβείαξ. διεζχκεηαζ υηζ ηα βοαθζά 

ιοςπίαξ ηθπ δεκ πνμζηαηεφμοκ, ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά 

πνμζηαηεοηζηά βοαθζά ή ιάζηα πνμζηαζίαξ (goggles).  

 Πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη ιεηά ημ πέναξ ηδξ επαθήξ, βζα ηδκ απμθοβή έιιεζδξ 

επζιυθοκζδξ (μθεαθιμί, νζκζηή ηαζ ζημιαηζηή ημζθυηδηα) ιέζς ηςκ πενζχκ, ιεηά απυ 

επαθή ιε ηδ ζίεθμ ημο γχμο. 

 Πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο. 

 

2. Πξσηνγελήο πξόιεςε θαηά ην ρεηξηζκό ζεξακάησλ ή θαηά ηελ πεξηζπιινγή 

λεθξώλ δώσλ (Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα ΗΗ) 

 

Ο ζυξ ανίζηεηαζ ζημ ζάθζμ ηαζ ζημ κεονζηυ ζζηυ (εβηέθαθμξ) ημο ιμθοζιέκμο γχμο. Μεηά ημκ 

εάκαημ ημο γχμο μ ζυξ ηαηαζηνέθεηαζ ζπεηζηά βνήβμνα (δζάζηδια ςνχκ ή διενχκ). Δπίζδξ  

είκαζ εοαίζεδημξ ζηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο, εκχ δεκ επζγεί ζε απμλδναιέκα οθζηά.  

 

Καηά ημ πεζνζζιυ εδναιάηςκ ηαζ ηδκ πενζζοθθμβή κεηνχκ γχςκ, εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ηα 

ελήξ ιέηνα πνμζηαζίαξ:   

 

 Υξήζε κε δηαπεξαηώλ γαληηώλ κηαο ρξήζεσο (απμζημπμφκ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ 

πζεακυηδηαξ επαθήξ ζζέθμο ημο γχμο ιε ακμζπηέξ πθδβέξ ημο δένιαημξ).  

 Πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη ιεηά ημ πέναξ ηδξ επαθήξ, βζα ηδκ απμθοβή έιιεζδξ 

επζιυθοκζδξ (μθεαθιμί, νζκζηή ηαζ ζημιαηζηή ημζθυηδηα) ιέζς ηςκ πενζχκ, ιεηά απυ 

επαθή ιε ηδ ζίεθμ ημο γχμο. 

 Πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο. 

 Πενζζζυηενεξ μδδβίεξ οπάνπμοκ ζημ Πανάνηδια ΗΗ. 

 

Πξνθύιαμε κεηά από πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο γηα νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 

 

Ζ δεοηενμβεκήξ πνυθδρδ αθμνά ζηα ιέηνα πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ χζηε κα απμθεοπεεί 

ιυθοκζδ υηακ έπεζ πνμδβδεεί δοκδηζηή έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ.  

 

Σα ιέηνα αοηά είκαζ ημζκά βζα υθα ηα άημια πμο εηηίεεκηαζ ζε θοζζφπμπημ γχμ ηαζ 

πενζθαιαάκμοκ:  
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 πγθξάηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δώνπ (είδμξ, ιέβεεμξ, πνχια ηθπ.), ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο, ακ επζηέεδηε βζα ηάπμζμ θυβμ, ακ έπεζ εηδδθχζεζ ηαζ ζημ πανεθευκ 

επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, ηδκ ημπμεεζία υπμο έβζκε ημ ζοιαάκ ηαζ πμφ ηαηεοεφκεδηε ημ 

γχμ ιεηά. 

 Αληαιιαγή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δώνπ (μκμιαηεπχκοιμ, 

δζεφεοκζδ, ηδθέθςκα) ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ δεζπμγυιεκμ ηαζ γδηείζηε απυ ημκ 

ζδζμηηήηδ κα ιενζικήζεζ πνμηεζιέκμο ημ γχμ ημο κα ελεηαζεεί απυ ηηδκίαηνμ ηαζ κα 

ηεεεί οπυ ηηδκζαηνζηή παναημθμφεδζδ (ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ εκηυξ 24 ςνχκ)..  

 Άκεζε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε δαγθώκαηνο ή άιινπ 

ηξαπκαηηζκνύ από δών. ε πεξίπησζε κε άκεζεο πξνζέιεπζεο ζε ηαηξό, λα 

εληνπηζηνύλ όιεο νη πιεγέο, λα πιπζνύλ κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη (γηα 15 ιεπηά) 

ή έζησ κε λεξό, θαη αθνύ μεπιπζνύλ λα εθαξκνζηεί αιθννινύρν (νηλόπλεπκα) ή 

ησδηνύρν αληηζεπηηθό θαη λα αλαδεηεζεί ην ζπληνκόηεξν ηαηξηθή βνήζεηα.   

 Δκδιένςζδ ηδξ μζηείαξ Γζεφεοκζδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ.  

 

Δκβνιηαζκόο κεηά από πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο ζύκθσλα κε ηνλ αιγόξηζκν 

του ΚΕΕΛΡΝΟ 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ

ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ

 Ο αιγόξηζκνο απηόο έρεη ζρεδηαζηεί σο ζπκβνπιεπηηθό εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ζηελ
εθηίκεζε ηεο αλάγθεο ρνξήγεζεο πξνθπιαθηηθήο αληηιπζζηθήο αγσγήο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό κε ηε ζπλδξνκή ησλ Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ
θαη ησλ επαγγεικαηηώλ δεκόζηαο πγείαο. 

 Ο αιγόξηζκνο ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ θηεληαηξηθνύ
πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηεο ιύζζαο ζηα δώα
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ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ε θάζε πεξηζηαηηθό κε πηζαλή έθζεζε2 ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο θαηεγνξίαο ΘΘ ή ΘΘΘ, ζα πξέπεη λα γίλεη:

-Άκεζα αλαδήηεζε θαη εληόπηζε όισλ ησλ ηξαπκάησλ θαη ιύζεσλ ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο. 

-Καιή πιύζε ηνπ ηξαύκαηνο ή ηεο αλαηνκηθήο πεξηνρήο πνπ εθηέζεθε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη
(πιύζηκν γηα 15 ιεπηά).

-Καιό μέπιπκα θαη ηνπηθή εθαξκνγή αιθννινύρνπ (70%) ή ησδηνύρνπ αληηζεπηηθνύ ζην ηξαύκα ή ηελ
αλαηνκηθή πεξηνρή έθζεζεο. 

-Καζπζηέξεζε ζπξξαθήο ζιαζηηθώλ ηξαπκάησλ, αλ είλαη απαξαίηεηε, ώζηε αλ θξηζεί αλαγθαίν λα
ρνξεγεζεί ηνπηθά αληηιπζζηθόο νξόο. Αλ γίλεη ζπξξαθή ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλεηαη ε παξνρέηεπζε ηνπ
ηξαύκαηνο.  

ε πεξηζηαηηθά κε πηζαλή έθζεζε2 ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο πνπ αθνξνύλ ζε αλνζνθαηεζηαικέλνπο:

-Η πιύζε θαη ε αληηζεςία ηνπ ηξαύκαηνο/ πεξηνρήο έθζεζεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.

-Εάλ θξηζεί απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο αληηιπζζηθό εκβόιην θαη αληηιπζζηθόο νξόο, ηόζν ζε θαηεγνξία έθζεζεο ΘΘ όζν θαη ζε
θαηεγνξία έθζεζεο ΘΘΘ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ηνπηθή έγρπζε αληηιπζζηθνύ νξνύ ζην ηξαύκα.

- πζηήλεηαη λα αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιή ινηκσμηνιόγνπ.

ε πεξηζηαηηθά κε πηζαλή έθζεζε2 ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο πνπ αθνξνύλ ζε ήδε αλνζνπνηεκέλα άηνκα (πνπ έρνπλ
ιάβεη νινθιεξσκέλν ζρήκα εκβνιηαζκνύ θαη έρνπλ πξνζηαηεπηηθό ηίηιν αληηζσκάησλ):

-Δελ ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζεί αληηιπζζηθόο νξόο.

-Από ηελ εθηίκεζε επηθηλδπλόηεηαο επαθήο, κπνξεί λα θξηζεί αλαγθαία ε ρνξήγεζε δύν δόζεσλ εκβνιίνπ
(εκέξα 0 θαη 3) ηόζν ζε θαηεγνξία έθζεζεο ΘΘ, όζν θαη ζε θαηεγνξία έθζεζεο ΘΘΘ.

Να ιακβάλεηαη κέξηκλα ζηνλ εθηεζεηκέλν γηα ηπρόλ αληηηεηαληθή ή αληηκηθξνβηαθή αγσγή. 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ

ΛΤΑ

ΔΛΙΓΑ 2
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ΠΕΡΘΟΥΗ ΥΑΜΗΛΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ
ΣΗ ΛΤΑ 9

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ1

ΔΛΙΓΑ 3

ΠΕΡΘΟΥΗ
ΕΝΔΘΑΜΕΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ
ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ 9

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘ: εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘΘ: εκβόιην θαη νξόο

ΠΕΡΘΟΥΗ ΤΦΗΛΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 9

ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 4 ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 5

Άγξην δών, π.ρ. ιύθνο, αιεπνύ, 
θνπλάβη, αζβόο, λπρηεξίδα

θύινο ή γάηα ή ζαξθνθάγν
ζπληξνθηάο ή παξαγσγηθό4 δών

Είλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε7,8 ηνπ δώνπ ή

ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6 ηνπ δώνπ;

Κακία αγσγή

Ζών Τγηέο Λπζζύπνπην5,8

Ή Εξγαζηεξηαθή

επηβεβαίσζε6 ιύζζαο;

ΟΥΙΝΑΙ

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘ: εκβόιην

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘΘ: εκβόιην
θαη αληηιπζζηθόο νξόο

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘ: εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘΘ: εκβόιην θαη

νξόο

Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κάθε δυναηή προζπάθεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο

Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, λα εληνπηζηεί ην δών θαη λα ηεζεί ππό
παξαθνινύζεζε7,8,5πξν ηεο ελάξμεσο ηεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο. Η

πξνζπάζεηα εληόπηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ δώνπ ζα πξέπεη λα

ζπλερίδεηαη αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηεο αγσγήο. Αλ ην δών
ηεζεί ππό παξαθνινύζεζε, επί απνθιεηζκνύ ππνςίαο ιύζζαο, ε αγσγή λα

δηαθόπηεηαη. 
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ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΑΜΖΛΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ
ΣΖ ΛΤΑ 9

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ1

ΔΛΙΓΑ 4

ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΦΖΛΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ
ΗΟΤ ΣΖ ΛΤΑ 9

Δίλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε 7,8 ηνπ δώνπ
ή ε Δξγαζηεξηαθή εμέηαζε6 ηνπ δώνπ;

ΟΥΙΝΑΙ

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗ: εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗΗ: 
εκβόιην θαη νξόο

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 9

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΛΤΑ

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 3 ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 5

Κακία αγσγή

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗ: εκβόιην

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗΗ: εκβόιην

θαη νξόο

Εών Τγηέο

Άγξην δών π.ρ. ιύθνο, αιεπνύ, 
θνπλάβη, αζβόο, λπρηεξίδα;

θύινο ή γάηα ή ζαξθνθάγν ζπληξνθηάο ή
παξαγσγηθό δών4 ; 

Λπζζύπνπην 5,8 Ή
Δξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε
ιύζζαο6;

Σν δών είρε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά5,8

θαη ε επίζεζε ηνπ δώνπ ήηαλ πξνθιεηή;

ΟΥΙ/ ΑΓΝΩΣΟΝΑΙ

Κακία

αγσγή
Δθηίκεζε θαηά

πεξίπησζε. 

Δπί ηζρπξήο ππνςίαο

ιύζζαο:

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗ: 

εκβόιην

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗΗ: 

εκβόιην θαη νξόοΘα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κάθε δυναηή προζπάθεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο

Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, λα εληνπηζηεί ην δών θαη λα ηεζεί ππό

παξαθνινύζεζε7,8,5πξν ηεο ελάξμεσο ηεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο. Ζ

πξνζπάζεηα εληόπηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ δώνπ ζα πξέπεη λα

ζπλερίδεηαη αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηεο αγσγήο. Αλ ην δών

ηεζεί ππό παξαθνινύζεζε, επί απνθιεηζκνύ ππνςίαο ιύζζαο, ε αγσγή λα

δηαθόπηεηαη. 
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ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ
ΣΖ ΛΤΑ 9

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ1

ΔΛΙΓΑ 5

ΠΔΡΗΟΥΖ ΤΦΖΛΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ
ΗΟΤ ΣΖ ΛΤΑ 9

Δίλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε7,8 ηνπ δώνπ

ή ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6 ηνπ δώνπ;

ΟΥΙΝΑΙ

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 3 ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 4

Κακία αγσγή

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗ: εκβόιην

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗΗ: εκβόιην θαη νξόο

Εών
Τγηέο

Άγξην δών π.ρ. ιύθνο, αιεπνύ, θνπλάβη, 
αζβόο, λπρηεξίδα

θύινο ή γάηα ή ζαξθνθάγν ζπληξνθηάο ή
παξαγσγηθό4 δών

Λπζζύπνπην5,8

Ή
Δξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε
ιύζζαο6;

Σν δών είρε θπζηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά5,8

θαη ε επίζεζε ηνπ δώνπ ήηαλ
πξνθιεηή;

ΟΥΙ/ ΑΓΝΩΣΟΝΑΙ

Κακία αγσγή Κακία αγσγή. 

Δπί ηζρπξήο ππνςίαο

ιύζζαο:

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗ:

εκβόιην

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗΗ: 

εκβόιην θαη νξόο

ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΑΜΗΛΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 9

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΗΟΤ ΣΖ ΛΤΑ

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο
ΗΗ: εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο
ΗΗΗ: εκβόιην θαη νξόο

Δίλαη εθηθηή ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6

ηνπ δώνπ εληόο 72 σξώλ;

ΟΥΙΝΑΙ

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗ: 

εκβόιην

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΗΗΗ: 

εκβόιην θαη νξόο

Εών
Τγηέο

Λπζζύπνπην5,8/ 
Ή Δξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε
ιύζζαο6 ?

Κακία αγσγή

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο

ΗΗΗ: εκβόιην

Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί κάθε δυναηή προζπάθεια, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο

Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο, λα εληνπηζηεί ην δών θαη λα ηεζεί ππό

παξαθνινύζεζε7,8,5 πξν ηεο ελάξμεσο ηεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο. Ζ

πξνζπάζεηα εληόπηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ δώνπ ζα πξέπεη λα

ζπλερίδεηαη αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ηεο αγσγήο. Αλ ην δών

ηεζεί ππό παξαθνινύζεζε, επί απνθιεηζκνύ ππνςίαο ιύζζαο, ε αγσγή λα

δηαθόπηεηαη. 
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1. ε θάζε ζπκβάλ πηζαλήο έθζεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηηο Αξκόδηεο Αξρέο: Κηεληαηξηθή Τπεξεζία, Γηεύζπλζε Γεκόζηαο

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ή/θαη άιινπο αξκόδηνπο θνξείο γηα εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο παξνπζίαο ιύζζαο ζην δών, ηεο θπθινθνξίαο

ιύζζαο ζηελ πεξηνρή θαη ηνπ θηλδύλνπ κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζηνλ εθηεζεηκέλν. Αλ πξόθεηηαη γηα αδέζπνην δών, λα γίλεηαη επηθνηλσλία θαη κε

ηνλ Γήκν ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο (δηαρεηξίδεηαη ηα αδέζπνηα).

2. Οξηζκόο Έθζεζεο

Ζ ιύζζα κεηαδίδεηαη κε ηελ είζνδν ηνπ ηνύ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κέζσ αλνηρηώλ ηξαπκάησλ, πιεγώλ ή κέζσ επαθήο κε ηνπο

βιελλνγόλνπο. ην κνιπζκέλν δών ν ηόο (κπνξεί λα) βξίζθεηαη ζην ζάιην ή ζηνλ λεπξηθό ηζηό. 

Καηεγνξία έθζεζεο:

Με έθζεζε (Έθζεζε θαηεγνξίαο Ι): Δπαθή όπσο ράτδεκα, θξάηεκα ελόο δώνπ ή επαθή αθέξαηνπ δέξκαηνο κε ζάιην, λεπξηθό ηζηό ή

νπνηαδήπνηε επαθή κε αίκα, νύξα ή θόπξαλα ελόο δώνπ δελ ζπληζηά έθζεζε. 

Πξνζνρή! Ο αζζελήο κπνξεί λα πξνζέιζεη θαζπζηεξεκέλα, θαη λα κελ είλαη εθηθηή ε ζσζηή εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ιόγσ επνύισζεο. ε απηέο ηηο

πεξηπηώζεηο ζεκαζία έρεη ε ζσζηή ιήςε ιεπηνκεξνύο ηζηνξηθνύ ηεο έθζεζεο. 

3. Μηθξά ηξσθηηθά (πνληίθηα, αξνπξαίνη, guinea pigs, hamsters, ζθίνπξνη, ηπθινπόληηθεο θιπ.), ιαγνί θαη θνπλέιηα είλαη απίζαλν λα κεηαδώζνπλ

ιύζζα. Γελ ζπζηήλεηαη πξνθπιαθηηθή αγσγή ζε ηπρόλ έθζεζε, εθηόο αλ ππάξρνπλ αζπλήζηζηεο πεξηζηάζεηο (π.ρ. αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά –

ελδείμεηο ηξαύκαηνο από κεγαιύηεξν δών) θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα γίλεηαη επηθνηλσλία κε Αξκόδηεο Αξρέο1 γηα εθηίκεζε θηλδύλνπ θαηά

πεξίπησζε.

4. Παξαγσγηθά δώα: άινγν, βννεηδέο, αίγα, πξόβαην, ρνίξνο θιπ. αξθνθάγα ζπληξνθηάο: π.ρ. θνπλάβη

5. πκπεξηθνξά ύπνπηε γηα ιύζζα (ζπκπεξηθνξά ιπζζύπνπηνπ) ζε ζθύιν ή γάηα: Ύπνπηα ζπκπηώκαηα είλαη ε αιιαγή ηεο ζπλεζηζκέλεο

ζπκπεξηθνξάο, κε αλαγλώξηζε νηθείσλ πξνζώπσλ, ππεξβνιηθή επηζεηηθόηεηα ή παξάδνμε νηθεηόηεηα, παξάιπζε, ζπαζκνί, αζηάζεηα, ππεξβνιηθή

ζηειόξξνηα, δπζθνιία θαηάπνζεο- άξλεζε θαγεηνύ, λεξνύ, αιιαγή θσλήο, αζπλήζηζην γάβγηζκα-ληανύξηζκα –νηκσγέο, ή βξάγρνο (βξαρλάδα).

Ύπνπην (ιπζζύπνπην) πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη έλα δών πνπ ζα βξεζεί μαθληθά λεθξό ρσξίο πξνθαλή αηηία. Πξνθιεηό δάγθσκα (π.ρ. ελόριεζε, 

απεηιή, αίζζεζε εηζβνιήο ζηελ πεξηνρή ηνπ, πξνζπάζεηα λα ην ηαΐζνπλ ή λα ην ρατδέςνπλ άγλσζηα πξόζσπα) είλαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ

δώνπ ζε εμσηεξηθό εξέζηζκα. Απξόθιεην δάγθσκα πνπ απνηειεί κε αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά εληζρύεη ηελ ππνςία. Σα ιπζζαζκέλα άγξηα δώα

κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα από ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα ή απιώο θαη κόλν αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά. πρλά εκθαλίδνληαη λα κε

θνβνύληαη ηελ αλζξώπηλε παξνπζία ή είλαη παξαδόμσο θηιηθά ή επηδεηθλύνπλ ζρεηηθή απάζεηα. 

•Γάγθσκα ή γξαηζνύληζκα πνπ δηαπεξλά ην δέξκα– Κάζε ηξώζε ηνπ δέξκαηνο κε ηα δόληηα ηνπ δώνπ κε

ηαπηόρξνλε εθξνή αίκαηνο. Γαγθώκαηα ζην θεθάιη, ζην ιαηκό ή ζηα ρέξηα θαη πνιιαπιά δαγθώκαηα ελέρνπλ

κεγαιύηεξν θίλδπλν. 

•Δπαθή ζίεινπ ή λεπξηθνύ ηζηνύ ηνπ δώνπ κε δέξκα πνπ έρεη αλνηρηά ηξαύκαηα ή κε επνπισκέλεο πιεγέο ή ιύζεηο

ζπλερείαο ή κε βιελλνγόλν.

Έθζεζε

Καηεγνξίαο ΙΙΙ

•Μηθξήο έληαζεο δαγθώκαηα, ρσξίο εθξνή αίκαηνο (πνπ δελ δηαπεξλνύλ ηελ επηδεξκίδα).

•Δθδνξέο, γξαηδνπληέο, ακπρέο ή θαθώζεηο πνπ πξνθαινύληαη από έλα δών,  ρσξίο εθξνή αίκαηνο.

Έθζεζε

Καηεγνξίαο ΙΙ
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6. Ζ εμέηαζε γηα ιύζζα δείγκαηνο από ην δών (απνζηέιιεηαη ζπλήζσο ε θεθαιή ηνπ δώνπ ή νιόθιεξν ην δών) θαλνλίδεηαη από ηηο
ηνπηθέο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΚΚΗΑ Αζήλαο (Σει. 210-60 11 499, 210-6010903, εζση. 126, Fax: 210-60 
11 499, e-mail: viruslab.ath@gmail.com.) Η έλαξμε ηεο αληηιπζζηθήο αγσγήο (αλ θξηζεί απαξαίηεηε) ελ αλακνλή ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο ηνπ δώνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πάλσ από 24-72 ώξεο από ηε ζηηγκή
ηεο έθζεζεο (αλάινγα κε ηελ εθηηκώκελε επηθηλδπλόηεηα). 

7. Ζ παξαθνινύζεζε αθνξά ζε ζθύινπο, γάηεο, νξηζκέλα ζαξθνθάγα ζπληξνθηάο θαη ηα παξαγσγηθά δώα. πληζηάηαη ην δών λα
παξαθνινπζείηαη επί 15 εκέξεο γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα ιύζζαο5 από θηελίαηξν. Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα ηεζεί ην δών ππό 15ήκεξε παξαθνινύζεζε. Δάλ δελ εθδειώζεη ζην δηάζηεκα απηό ιύζζα, δελ
ρξεηάδεηαη λα δνζεί ή λα ζπλερηζηεί ε αληηιπζζηθή αγσγή. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε αθόκα θαη εκθαλίζεηο ηνπ δώνπ πνπ
καξηπξνύλ όηη είλαη θαιά ζηελ πγεία ηνπ ή όηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε αζζέλεηαο, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 15 εκεξώλ
παξαηήξεζεο. Αλ έλα δών πέζαλε ή αξξώζηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ παξαθνινύζεζεο, λα θιεζεί άκεζα ε νηθεία Κηεληαηξηθή
Τπεξεζία ή έλαο θηελίαηξνο, γηα λα αμηνινγήζεη ην δών όζν αθνξά ηελ ιύζζα. 

Σν κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ζηηγκή ηεο έθζεζεο έσο ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ δώνπ (πνπ
κπνξεί λα αλακέλεη ν ζεξάπσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλ ζα ρνξεγήζεη ή όρη αληηιπζζηθή αγσγή) είλαη:

Δάλ θαηά καξηπξία εθηεζεηκέλνπ ην δών είρε (ή είλαη άγλσζην αλ είρε) ελδείμεηο ιπζζύπνπηεο
ζπκπεξηθνξάο5,8 : 
- 24 ώξεο από ηελ έθζεζε ζε έθζεζε θαηεγνξίαο ΙΙΙ (π.ρ. δάγθσκα)
- 72 ώξεο από ηελ έθζεζε ζε έθζεζε θαηεγνξίαο ΙΙ
Δάλ θαηά καξηπξία εθηεζεηκέλνπ ην δών δελ είρε ελδείμεηο ιπζζύπνπηεο ζπκπεξηθνξάο5,8 : 
- 72 ώξεο γηα έθζεζε νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο.

ε θάζε πεξίπησζε, ε έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζεο ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό
κεηά ηελ έθζεζε. 

8. Έλα δών κπνξεί λα επηηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (κε ιπζζύπνπηε5 ζπκπεξηθνξά - πξνθιεηή
επίζεζε). Έλα θπζηνινγηθά ζπκπεξηθεξόκελν δών κπνξεί λα δαγθώζεη π.ρ. όηαλ ελνριεζεί, αληαλαθιαζηηθά όηαλ ακύλεηαη ή όηαλ
πξνζηαηεύεη ηελ πεξηνρή ηνπ, ζε απόπεηξα θάπνηνπ λα ην ρατδέςεη ή λα ην ηαΐζεη όηαλ ην δών δελ ηνλ γλσξίδεη επαξθώο ή/ θαη όηαλ
θάπνηνο δηέξρεηαη πρ κε δίθπθιν ή πεξλά ηξέρνληαο κπξνζηά από ην δών (πξνθιεηό δάγθσκα - επίζεζε). Αδέζπνηα ζθπιηά ζε
αγέιεο κεξηθέο θνξέο εκθαλίδνπλ απμεκέλε επηζεηηθόηεηα. Ο εθηεζεηκέλνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη κε ιεπηνκέξεηεο ην ζπκβάλ θαη ε
εθηίκεζε λα γίλεηαη από ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην πεξηζηαηηθό. 

9. H πεξηνρή όπνπ ζπλέβε ε έθζεζε ή/ θαη ε πεξηνρή πνπ δηαβίσζε ή επηζθέθηεθε ην δών εληόο ηνπ 6κήλνπ πξν ηεο έθζεζεο εθόζνλ
πξόθεηηαη γηα δών αλεκβνιίαζην ή άγλσζηνπ εκβνιηαζηηθνύ ηζηνξηθνύ γηα ιύζζα θαη ήξζε εθεί ζε επαθή (π.ρ. ηξαπκαηίζηεθε) από
άγξην ή άγλσζην ή ιπζζύπνπην δών.
Οη πεξηνρέο αλάινγα κε ηελ εθηηκνύκελε πηζαλόηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ζε δώα δηαρσξίδνληαη ζε πςειήο
επηθηλδπλόηεηαο, ελδηάκεζεο επηθηλδπλόηεηαο θαη ρακειήο επηθηλδπλόηεηαο.
Ζ επηθηλδπλόηεηα ησλ πεξηνρώλ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαη νη πεξηνρέο λα εμεηδηθεύνληαη πεξαηηέξσ αλαθνξηθά κε ηελ
επηθηλδπλόηεηα, αλάινγα κε ηα επηδεκηνινγηθά-επηδσνηηνινγηθά δεδνκέλα ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ δώσλ θαη ηηο εληνπίζεηο
θξνπζκάησλ ζε άγξηα ή νηθόζηηα δώα. Αλαιπηηθόο επηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ πεξηνρώλ βξίζθεηαη
αλαξηεκέλνο ζην site ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ –Δπεξεαδόκελεο πεξηνρέο από ηνλ ηό ηεο ιύζζαο- (www.keelpno.gr). 
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Δκβνιηαθό ζρήκα – πξνθπιαθηηθή αγσγή 

 

 

Ζ ιεηάδμζδ ηδξ θφζζαξ ιπμνεί κα πνμθδθεεί ιε ηδκ μνεή πμνήβδζδ πνμθοθαηηζηήξ αβςβήξ 

ιεηά απυ πζεακή έηεεζδ. 

 

Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απυθαζδ πμνήβδζδξ πνμθοθαηηζηήξ αβςβήξ είκαζ: 

 Ζ επζδδιζμθμβία ηδξ κυζμο ζηα γχα (επζημζκςκία ιε ηδ ημπζηή Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία) 

 Ο ηφπμξ ηδξ έηεεζδξ (Πίλαθαο 1) 

 Ζ ζοιπενζθμνά ημο γχμο ηαηά ηδκ έηεεζδ (ζοκζζηάηαζ δ ζοκεηηίιδζδ ιε ηηδκίαηνμ) 

 Σμ είδμξ ημο γχμο ηαζ δ ηοπυκ ειαμθζαηή ημο ηάθορδ 

 Ζ δοκαηυηδηα παναημθμφεδζδξ ηαζ ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο ημο γχμο (επζημζκςκία ηαζ 

ζοκενβαζία ιε Τπδνεζίεξ Κηδκζαηνζηήξ ή ζδζχηδ ηηδκίαηνμ πμο παναημθμοεεί ημ γχμ). 

 

ε ηάεε πενζζηαηζηυ φπμπηδξ έηεεζδξ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ μζ παναπάκς πανάβμκηεξ πνέπεζ κα 

αλζμθμβμφκηαζ ηαζ ελαημιζηεοιέκα κα θαιαάκεηαζ δ απυθαζδ βζα ηδ πμνήβδζδ ηδξ 

πνμθοθαηηζηήξ αβςβήξ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ.  

 

 

Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο έθζεζεο αλζξώπνπ ζε δώα 

 

 

 

Καηεγνξία έθζεζεο ΗΗΗ 

 

 Γήβια (δάβηςια) ιε εηνμή αίιαημξ 

 Δηδμνά (βναηγμφκζζια) ιε εηνμή αίιαημξ  

 Δπαθή ζζέθμο ιε απνμζηάηεοημ δένια πμο έπεζ 

ακμζπηά ηναφιαηα ή ιδ επμοθςιέκεξ πθδβέξ ή θφζεζξ 

ζοκεπείαξ ή επαθή ιε αθεκκμβυκμ.  

 Δπαθή κεονζημφ ζζημφ ιε απνμζηάηεοημ δένια πμο 

έπεζ ακμζπηά ηναφιαηα ή ιδ επμοθςιέκεξ πθδβέξ ή θφζεζξ 

ζοκεπείαξ ή ιε αθεκκμβυκμ. 

 

 

Καηεγνξία έθζεζεο ΗΗ 

 Μζηνήξ έκηαζδξ δαβηχιαηα, ρσξίο εθξνή αίκαηνο 

(πμο δεκ δζαπενκμφκ ηδκ επζδενιίδα). 

 Δηδμνέξ, βναηζμοκζέξ, αιοπέξ ή ηαηχζεζξ ρσξίο 

εθξνή αίκαηνο. 

 

Καηεγνξία έθζεζεο Η  

(Με έθζεζε) 

 

 Υαΐδεια, ηνάηδια εκυξ γχμο ή επαθή ζζέθμο ή 

κεονζημφ ζζημφ ιε αηέναζμ ή πνμζηαηεοιέκμ δένια. 

 Οπμζαδήπμηε επαθή ιε αίια, μφνα ή ηυπνακα γχμο. 
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Ζ δζαπείνζζδ αηυιμο ιεηά απυ πζεακή έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ αθμνά δφμ ηφνζμοξ άλμκεξ 

(Πίνακαρ 2). 

 

Α. Πεξηπνίεζε θαη θαζαξηζκόο ηξαύκαηνο 

 Δκημπζζιυξ υθςκ ηςκ ηναοιάηςκ. 

 Δηηίιδζδ ηδξ ηαηδβμνίαξ έηεεζδξ (Πίλαθαο 1). 

 Δκδεθεπήξ ηαεανζζιυξ ηαζ πθφζδ ημο ηναφιαημξ οπυ πίεζδ (irrigation) βζα ημοθάπζζημκ 15 

θεπηά. 

 Δθανιμβή ζςδζμφπμο ή αθημμθμφπμο ακηζζδπηζημφ πμο αδνακμπμζεί ημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. 

 Πνμθφθαλδ βζα ηέηακμ εθυζμκ μ αζεεκήξ δεκ είκαζ ακμζμπμζδιέκμξ.  

 Υμνήβδζδ ακηζαζμηζηχκ εθυζμκ ηνίκεηαζ απαναίηδημ. 

 Γεκ ζοκζζηάηαζ ζονναθή ημο ηναφιαημξ, εηηυξ εάκ δ ηθζκζηή εζηυκα ημ απαζηεί. 

Β. Υνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αληηιπζζηθήο αγσγήο 

 Ακηζθοζζζηυ ειαυθζμ 

ηαζ ηαηά πενίπηςζδ επζπθέμκ 

 Δζδζηή ακηζθοζζζηή ακμζμζθαζνίκδ  

 

Γζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ απυθαζδξ πμνήβδζδξ ημο είδμοξ ηδξ πνμθοθαηηζηήξ ακηζθοζζζηήξ 

αβςβήξ παναηίεεηαζ αημθμφεςξ μ εζδζηυξ ζπεηζηυξ αθβυνζειμξ, ςξ ζοιαμοθεοηζηυ ενβαθείμ 

βζα ημκ εενάπμκηα ζαηνυ. 

Ζ πνμθοθαηηζηή αβςβή δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ ζζημνζηυ ειαμθζαζιμφ ημο εηηεεέκημξ 

αηυιμο. (Πίνακαρ 2) 

 

Πίλαθαο 2. Πξνθπιαθηηθή αγσγή κεηά από έθζεζε  

 

Ηζηνξηθό 

εκβνιηαζκνύ 

Αγσγή Πξνθύιαμε θαηά ηεο Λύζζαο 

Δθηεζεηκέλν 

άηνκν ρσξίο 

ηζηνξηθό 

εκβνιηαζκνύ 

Πενζπμίδζδ 

ηναφιαημξ 

Άιεζμξ ηαζ ζπμθαζηζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ 

ηναοιάηςκ ιε κενυ ηαζ ζαπμφκζ βζα 

ημοθάπζζημκ 15 θεπηά (εηηυξ κμζμημιείμο). 

πμθαζηζηή πενζπμίδζδ ηαζ ηαθφ πθφζδ 

ηναφιαημξ ιε θοζζμθμβζηυ μνυ, οπυ πίεζδ. 

Δθανιμβή ζςδζμφπμο ή αθημμθμφπμο 

ακηζζδπηζημφ πμο αδνακμπμζεί ημκ ζυ ηδξ 

θφζζαξ. 

Υμνήβδζδ εζδζηήξ 

ακμζμζθαζνίκδξ (εάκ 

ηνζεεί απαναίηδημ- 

αθέπε αθβυνζειμ 

20 I.U./kg ακμζμζθαζνίκδ ιε πμθθαπθέξ 

δζδεήζεζξ ιέζα ηαζ βφνς απυ ημ ηναφια εάκ 

ακαημιζηά εθζηηυ. Δάκ ιδ εθζηηυ, δ 

πενίζζεζα ηδξ πμζυηδηαξ πμνδβείηαζ ζε άθθμ 
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δζαπείνζζδξ 

πενζζηαηζημφ) 

ζδιείμ εκδμιοσηά ηαζ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ 

ημο ειαμθζαζιμφ (ηαηά πνμηίιδζδ ζημκ άθθμ 

δεθημεζδή ιο ή ζηδκ πνμζεζμπθάβζα 

επζθάκεζα ημο ιδνμφ).  

Γεκ πμνδβείηαζ εκδμθθέαζα.  

Γεκ πνέπεζ κα ακαιζβκφεηαζ ζηδκ ίδζα ζφνζββα 

ιε ημ ειαυθζμ. 

Γεκ πνέπεζ κα πμνδβείηαζ ζημ ίδζμ ακαημιζηυ 

ζδιείμ ιε ημ ειαυθζμ. 

Διαμθζαζιυξ 
Διαυθζμ ηαηά ηδξ θφζζαξ. Ζιένεξ 0, 3, 7, 14,  

28. 

 

Δθηεζεηκέλν 

άηνκν κε 

ηζηνξηθό 

εκβνιηαζκνύ 

Πενζπμίδζδ 

ηναφιαημξ 

Άιεζμξ ηαζ ζπμθαζηζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ 

ηναοιάηςκ ιε κενυ ηαζ ζαπμφκζ βζα 

ημοθάπζζημκ 15 θεπηά (εηηυξ κμζμημιείμο). 

πμθαζηζηή πενζπμίδζδ ηαζ ηαθφ πθφζδ 

ηναφιαημξ ιε θοζζμθμβζηυ μνυ, οπυ πίεζδ. 

Δθανιμβή ζςδζμφπμο ή αθημμθμφπμο 

ακηζζδπηζημφ πμο αδνακμπμζεί ημκ ζυ ηδξ 

θφζζαξ. 

Υμνήβδζδ εζδζηήξ 

ακμζμζθαζνίκδξ 
Γεκ πνεζάγεηαζ 

Διαμθζαζιυξ 

οιπθδνςιαηζηέξ δυζεζξ ειαμθίμο ηαηά ηδξ 

θφζζαξ: Ζιένεξ 0, 3. 

Πξνζνρή: Ακ έπεζ πανέθεεζ πενίμδμξ 

ιεβαθφηενδ ηςκ 5 εηχκ απυ ημκ ειαμθζαζιυ 

ηυηε ζοκζζηάηαζ δ επακάθδρδ υθμο ημο 

ζπήιαημξ ηςκ 5 δυζεςκ αάζεζ πάκηα ημο 

ηίηθμο ακηζζςιάηςκ ημο αηυιμο πμο έπεζ 

ειαμθζαζηεί. 

 

Δκβόιην θαηά ηεο Λύζζαο 

 

Σμ ακηζθοζζζηυ ειαυθζμ, πμο ηοηθμθμνεί ζηδκ Δθθάδα (Vaccin Rabique Pasteur), είκαζ 

αδνακμπμζδιέκμ, ηεηαεανιέκμ ειαυθζμ, παναζηεοαζιέκμ ζε ηφηηανα Vero ηαζ πενζέπεζ ημ 

ζηέθεπμξ Wistar Rabies PM/WI 38 1503-3M.  
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Σμ ακηζθοζζζηυ ειαυθζμ ζηδκ Δθθάδα δζαηίεεηαζ απυ ημ Δθθδκζηυ Ηκζηζημφημ Pasteur. Κάεε 

δυζδ ειαμθίμο (1 ml)   πενζέπεζ 2,5 IUακηζβυκμο ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. Σμ ειαυθζμ θοθάζζεηαζ 

ζημοξ +2
μ
C ιε +8

μ
C ηαζ δεκ πνέπεζ κα ηαηαρφπεηαζ.  

 

Δθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημξ, μ ειαμθζαζιυξ ζοζηήκεηαζ κα ανπίγεζ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ 

ιεηά ηδκ έηεεζδ. Τπάνπεζ υιςξ πνμκζηυ πενζεχνζμ (24-72 χνεξ) ζημ μπμίμ ιπμνεί ιε 

αζθάθεζα κα ηαεοζηενήζεζ δ πμνήβδζδ ηδξ αβςβήξ (ειαυθζμ ή ειαυθζμ ηαζ μνυξ) ηαζ ζηδ 

δζάνηεζα ημο μπμίμο ιπμνεί κα εηηζιδεεί ημ γχμ. Γζ’ αοηυ πνέπεζ κα ηαηααάθθεηαζ ηάεε 

δοκαηή πνμζπάεεζα χζηε ημ γχμ κα ηεεεί οπυ παναημθμφεδζδ ή ημ ενβαζηδνζαηυ απμηέθεζια 

κα είκαζ δζαεέζζιμ εκηυξ ημο πνμκζημφ αοημφ δζαζηήιαημξ. ε πενίπηςζδ πμο εκημπζζεεί ημ 

γχμ ηαζ εηηζιδεεί απυ ηηδκίαηνμ ςξ ιδ θοζζφπμπημ, ή απμηθεζζηεί ενβαζηδνζαηχξ δ θφζζα, 

δεκ πνεζάγεηαζ κα πμνδβδεεί αβςβή. Σμ γχμ εα πνέπεζ κα παναιείκεζ οπυ παναημθμφεδζδ 

ιέπνζ κα ζοιπθδνςεμφκ 15 διένεξ απυ ηδκ διένα ηδξ έηεεζδξ (ιαγί ιε αοηή). Ακ ημ γχμ 

ανεεεί ηαζ εηηζιδεεί ςξ ιδ θοζζφπμπημ, δ αβςβή δζαηυπηεηαζ έζης ηαζ ακ έπεζ ήδδ λεηζκήζεζ. 

Ακηζζηνυθςξ, εάκ ημ γχμ πανμοζζάζεζ εκδείλεζξ θφζζαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

παναημθμφεδζδξ, δ πνμθοθαηηζηή αβςβή ανπίγεζ άιεζα ηαζ δζαηυπηεηαζ ιυκμ επί 

απμηθεζζιμφ θφζζαξ ζημ γχμ ή ακ ημ γχμ επακειθακίζεζ θοζζμθμβζηή εζηυκα.  

 

Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ ειαμθίμο, πμο ηοηθμθμνεί ζηδκ Δθθάδα, ιεηά απυ πζεακή έηεεζδ 

ζηδ θφζζα ζοκζζηάηαζ δ πμνήβδζδ πνμθοθαηηζημφ ζπήιαημξ 5 δυζεςκ ειαμθίμο: διένα 0, 3, 

7, 14 ηαζ 28. Χξ εκέξα 0, νξίδεηαη ε εκέξα ιήςεο ηεο πξώηεο δόζεο ηνπ αληηιπζζηθνύ 

εκβνιίνπ. 

 

ε πενίπηςζδ πμο:  

 πνυηεζηαζ βζα έηεεζδ ιε ζμαανυ(-ά) δήβια(-ηα) ημκηά ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια 

(π.π. πνυζςπμ) ή ζπμκδοθζηή ζηήθδ  

 μ αζεεκήξ πνμζένπεηαζ ηαεοζηενδιέκα βζα ειαμθζαζιυ,  

 μ αζεεκήξ είκαζ ακμζμηαηεζηαθιέκμξ,  

πζεακυκ κα πνεζαζηεί πμνήβδζδ ηαοηυπνμκα 2 δυζεςκ ακηζθοζζζημφ ειαμθίμο ηδκ εκέξα 0, 

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηζξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ.  

 

Ο πνμθοθαηηζηυξ ειαμθζαζιυξ ιεηά απυ έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ ζε άημια πμο έπμοκ 

πνμδβμοιέκςξ ειαμθζαζηεί ηαηά ηδξ θφζζαξ ιε ζπήια 3 δυζεςκ (ηαζ έπμοκ ακαπηφλεζ 

πνμζηαηεοηζηυ ηίηθμ ακηζζςιάηςκ) απμηεθείηαζ ζοκήεςξ απυ δφμ επζπθέμκ δυζεζξ ηζξ εκέξεο 

0 ηαζ 3 Ακ έπεζ πανέθεεζ πενίμδμξ ιεβαθφηενδ ηςκ 5 εηχκ απυ ημκ πνμθοθαηηζηυ ειαμθζαζιυ, 

ηυηε ζοκζζηάηαζ δ επακάθδρδ υθμο ημο ζπήιαημξ ηςκ 5 δυζεςκ. 

 

 

Σξόπνο ρνξήγεζεο 

Σμ ειαυθζμ πμνδβείηαζ αοζηδνά ελδνκπτθά, ζημ δεθημεζδή ιο ζημοξ εκήθζηεξ, ηαζ ζημ 

πνμζεζμπθάβζμ ηιήια ημο ιδνμφ ζηα ανέθδ ηαζ ζηα παζδζά. Γεκ πνέπεζ πμηέ κα πμνδβείηαζ ζημ 

βθμοηυ, θυβς ηδξ ιδ επανημφξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ. 
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ε πενίπηςζδ πμνήβδζδξ ακμζμζθαζνίκδξ πνέπεζ κα πμνδβείηαζ ζε δζαθμνεηζηυ ζδιείμ (υζμ 

ημ δοκαηυκ πζμ απμιαηνοζιέκα) απυ ηδκ ακαζμζθαζνίκδ ηαζ ιε δζαθμνεηζηή ζφνζββα.  

 

Δεν ςπάπσοςν ανηενδείξειρ για ηη σοπήγηζη ηος εμβολίος μεηά ηην έκθεζη για οποιαδήποηε 

ηλικιακή ομάδα ή ςποκείμενη καηάζηαζη.  

 

 

Υνξήγεζε εκβνιίνπ πξν έθζεζεο 

Ο πνμθοθαηηζηυξ ειαμθζαζιυξ (πνζκ ηδκ έηεεζδ) αθμνά άημια πμο ακήημοκ ζε μιάδεξ 

ορδθμφ ηζκδφκμο βζα έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. Αοηέξ μνίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εηηίιδζδ 

ηζκδφκμο πμο απμννέεζ απυ ημ ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζήξ ημοξ ηαζ ηδ βεςβναθζηή ημπμεεζία 

ηδξ δναζηδνζυηδηάξ ημοξ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ ηεηιδνζχκεηαζ ζοκεπήξ, ζοπκυξ ή αολδιέκμξ 

ηίκδοκμξ έηεεζδξ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ.  

 

Ζ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο (πνζκ ηδκ έηεεζδ) βίκεηαζ ζε 3 δυζεζξ, ηζξ διένεξ 0, 

7, θαη 21 ή 28. Ζ δυζδ είκαζ ίδζα βζα ηα παζδζά ηαζ ημοξ εκήθζηεξ. Πνμζηαηεοηζηυξ ηίηθμξ 

ακηζζςιάηςκ ακαπηφζζεηαζ 7-14 διένεξ ιεηά ηδκ 3
δ
 δυζδ, ηαζ δζανηεί ζοκήεςξ βζα 1-2 έηδ 

(ακάθμβα ιε ημ ηφπμ ειαμθίμο και τθν ανοςολογικι απάντθςθ του ατόμου).  

 

Αοηυ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο είκαζ υηζ απθμπμζείηαζ δ 

δζαδζηαζία πνμθφθαλδξ ιεηά απυ έηεεζδ (εάκ είκαζ πνυζθαημξ μ ειαμθζαζιυξ ηαζ 

ζηακμπμζδηζηυξ μ ηίηθμξ ακηζζςιάηςκ, ηάκμκηαξ ιδ απαναίηδηδ ηδ πμνήβδζδ ακμζμζθαζνίκδξ 

ηαζ ιεζχκμκηαξ ηζξ δυζεζξ ημο ειαμθίμο πμο απαζημφκηαζ ιεηά ηδκ έηεεζδ, απυ 5 ζε 2). (αθ. 

Πίλαθα 3) Δπίζδξ, δίκεηαζ ιεβαθφηενμ πνμκζηυ πενζεχνζμ βζα ακαγήηδζδ ζαηνζηήξ αμήεεζαξ 

ηαζ ηαθφπηεηαζ ημ εκδεπυιεκμ ιδ ακηζθδπηήξ έηεεζδξ (π.π. επαθή ιε κοπηενίδα).  

 

Ζ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο δεκ αίνεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ ζςζηήξ πενζπμίδζδξ 

ημο ηναφιαημξ ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ ηαζ ηδκ εθανιμβή αθημμθμφπμο ή ζςδζμφπμο 

ακηζζδπηζημφ.  

 

Ζ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο πνζκ ηδκ έηεεζδ, ζοκζζηάηαζ κα απμθεφβεηαζ: 

 ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηφδζδξ (εηηυξ ηαζ ακ οπάνπεζ ιεβάθμξ ηίκδοκμξ έηεεζδξ, ηαζ 

δεδμιέκμο υηζ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία οπέν ηδξ αθαπηζηήξ δνάζδξ ημο ειαμθίμο ζημ έιανομ - 

θανιαηεοηζηυ ζηεφαζια ηαηδβμνία C)  

 ζε άημια ιε ζζημνζηυ οπενεοαζζεδζίαξ ζε πνμδβμφιεκδ δυζδ ή ζε ηάπμζμ απυ ηα 

ζοζηαηζηά ημο ειαμθίμο (υπςξ δ κεμιοηίκδ).  

 

Ζ πνμθοθαηηζηή πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο δεκ ακηεκδείηκοηαζ ζε άημια ιε ακμζμηαηαζημθή, 

πμο μθείθεηαζ ζε κυζμ ή ζε πμνήβδζδ ακμζμηαηαζηαθηζηχκ θανιάηςκ. οκζζηάηαζ ςζηυζμ δ 

απμπή απυ δναζηδνζυηδηεξ ορδθμφ ηζκδφκμο, βζα έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. 
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Πίλαθαο 3. Αλνζνπνίεζε θαηά ηεο ιύζζαο πξηλ θαη κεηά από πηζαλή έθζεζε 

 

Δκβόιην 

ιύζζαο 

Πξνθπιαθηηθόο 

εκβνιηαζκόο 

Οδόο 

ρνξήγεζεο 

Γνζνινγηθό 

ζρήκα 

Αληηιπζζηθόο 

νξόο 

Πξνθπιαθηηθή 

ρνξήγεζε (πξηλ 

ηελ έθζεζε) 

- εκδμιοσηά 
διένεξ 0, 7, 21 ή 

28 
Όπζ 

Υνξήγεζε 

κεηά ηελ 

έθζεζε 

Ναζ* εκδμιοσηά διένεξ 0, 3 Όπζ 

Όπζ εκδμιοσηά 
διένεξ 0, 3, 7, 

14, 28 

καζ (εάκ ηνζεεί 

απαναίηδημ-

αθέπε 

αθβυνζειμ) 

*Αλ έρνπλ παξέιζεη πάλσ από 5 έηε από ηνλ ηειεπηαίν εκβνιηαζκό ή ν ηίηινο αληηζσκάησλ είλαη 

ρακειόο (αλάινγα κε ην ηύπν ηνπ εκβνιίνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο) 

κπνξεί ελδερνκέλσο λα θξηζεί αλαγθαία ε εθ λένπ πιήξεο αλνζνπνίεζε (κε 5 δόζεηο) θαη 

ρνξήγεζε αλνζνζθαηξίλεο.  

 

 

 

 

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

Οζ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ ημο ειαμθίμο πμο ηοηθμθμνεί ζηδκ Δθθάδα (ζφιθςκα ιε ηδ 

ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία) αθμνμφκ ηονίςξ ζε ηνπηθέο αληηδξάζεηο υπςξ ενοενυηδηα, πυκμξ, 

ζηθδνία, μίδδια, ηαζ ηκδζιυξ ζημ ζδιείμ ηδξ έκεζδξ.  

πακζυηενα ειθακίγμκηαζ ζοζηδιαηζηέξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ υπςξ ιέηνζμξ πονεηυξ, 

ηεθαθαθβία, γάθδ, αδοκαιία, ιοαθβίεξ ηαζ βαζηνεκηενζηά ζοιπηχιαηα (ημζθζαηυ άθβμξ, 

καοηία, ειεηυξ).   

 

 

 

Απνηειεζκαηηθόηεηα Αληηιπζζηθνύ Δκβνιίνπ 

Πνμζηαηεοηζηυξ ηίηθμξ ακηζζςιάηςκ ακαπηφζζεηαζ ζημ 100% ηςκ ακμζμεπανηχκ αηυιςκ πμο 

ειαμθζάζηδηακ ηαηά ηδξ θφζζαξ είηε πνζκ είηε ιεηά απυ έηεεζδ. Ο ηίηθμξ αοηυξ δζαηδνείηαζ 

πενίπμο βζα 1-2 έηδ.  
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ε ακμζμηαηεζηαθιέκα άημια, θυβς οπμηείιεκμο κμζήιαημξ ή θήρδξ θανιάηςκ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ ακμζία (υπςξ βζα πανάδεζβια ημνηζημεζδή), ζηα μπμία πμνδβείηαζ 

πνμθοθαηηζηυξ ακηζθοζζζηυξ ειαμθζαζιυξ ιεηά απυ πζεακή έηεεζδ, ζοκζζηάηαζ έθεβπμξ βζα 

ηδκ επζαεααίςζδ ακάπηολδξ ακηζζςιάηςκ ηαηά ηδξ θφζζαξ 2 έςξ 4 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ 

ηεθεοηαία δυζδ ημο ειαμθίμο. Δάκ μ ηίηθμξ ακηζζςιάηςκ ανεεεί ιζηνυηενμξ απυ 0,5 I.U./ml 

(Μέεμδμξ RFFIT, μζκοδοσ FAVN), ζοκζζηάηαζ δ πμνήβδζδ ιζαξ επζπθέμκ δυζδξ ημο ειαμθίμο 

(ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ), ηαεχξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ 

ζοιαμοθήξ ελεζδζηεοιέκμο ζαηνμφ (Λμζιςλζμθυβμο). Δπίζδξ, εεςνείηαζ ζηυπζιμ (εάκ αοηυ 

είκαζ εθζηηυ) κα δζαηυπηεηαζ βζα εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ πμνήβδζδ ηοπυκ 

ακμζμηαηαζηαθηζηχκ θανιάηςκ, χζηε κα επζηεοπεεί δ παναβςβή ακηζζςιάηςκ απυ ημ 

ειαυθζμ.  

Έςξ ζήιενα δεκ έπμοκ ακαθενεεί ζηδ αζαθζμβναθία πενζζηαηζηά κυζδζδξ ιεηά απυ έηεεζδ, 

ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ είπε βίκεζ ζςζηή πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο ηαζ ηδξ εζδζηήξ 

ακμζμζθαζνίκδξ.  

Οζ πενζπηχζεζξ εηδήθςζδξ ηδξ κυζμο πανά ημκ ειαμθζαζιυ, μθείθμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ζε 

ακεπανηή ηαεανζζιυ ημο ηναφιαημξ, ζε πμνήβδζδ ακεπανημφξ δυζδξ ακμζμζθαζνίκδξ, ζε ιδ 

πμνήβδζδξ ακμζμζθαζνίκδξ ζημ ηναφια, πμνήβδζδ ειαμθίμο ζημ βθμοηυ.  ζε θακεαζιέκδ 

πμνήβδζδ είηε ημο ειαμθίμο είηε ηδξ ακμζμζθαζνίκδξ. 

 

Σε κάθε πεπίπηωζη εμβολιαζμού θα ππέπει να ακολοςθούνηαι πιζηά οι οδηγίερ ηηρ 

καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπίαρ 

 

 

Δηδηθή Αλνζνζθαηξίλε θαηά ηεο Λύζζαο 

 

Ο ακηζθοζζζηυξ μνυξ πμο εζζάβεηαζ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ ακενχπζκδξ πνμέθεοζδξ ζε αιπμφθεξ 

ηςκ 5 ml (ζζμδοκαιεί ιε 750 I.U.). Ζ ακμζμζθαζνίκδ εα πνέπεζ κα πμνδβείηαζ ηδκ εκέξα 0 

ηαοηυπνμκα ιε ηδ πνχηδ δυζδ ημο ακηζθοζζζημφ ειαμθίμο. ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ 

άιεζα δζαεέζζιδ δ ακμζμζθαζνίκδ, ηυηε ιπμνεί κα πμνδβδεεί έςξ ηαζ ηδκ εκέξα 7 ιεηά ηδκ 

έκανλδ ημο ειαμθζαζηζημφ ζπήιαημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμθφθαλδξ ιεηά απυ πζεακή έηεεζδ 

ζηδ θφζζα.  

 

Ζ ζοκζζηχιεκδ δμζμθμβία πμνήβδζδξ ηδξ είκαζ: 20 I.U./kg βάξνπο ζώκαηνο. Πνμηζιάηαζ δ 

πμνήβδζδ ιέζς δζήεδζδξ ζε πμθθαπθά ζδιεία ζηδκ πενζμπή ημο ηναφιαημξ εθυζμκ ηάηζ 

ηέημζμ είκαζ ακαημιζηά εθζηηυ. Δάκ δεκ είκαζ εθζηηυ βζα ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηδξ 

ακμζμζθαζνίκδξ (π.π. ηναοιαηζζιυξ ζε δάπηοθμ) δ πενίζζεζα ηδξ πμζυηδηαξ ακμζμζθαζνίκδξ 

εα πνέπεζ κα εβποεεί ζε άθθμ ζδιείμ εκδμιοσηά ηαζ ιαηνζά απυ ημ ζδιείμ ημο ειαμθζαζιμφ 

(ηαηά πνμηίιδζδ ζημκ άθθμ δεθημεζδή ιο ή ζηδκ πνμζεζμπθάβζα επζθάκεζα ημο ιδνμφ). ηδκ 

πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ πενζζζυηενα ημο εκυξ ηναφιαηα δ δζήεδζδ αθμνά ημ ηάεε έκα 

λεπςνζζηά. 

ε ακμζμηαηεζηαθιέκα άημια πνέπεζ κα δίκεηαζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδ δζαδζηαζία αοηή ηδξ 

ημπζηήξ δζήεδζδξ ηςκ ηναοιάηςκ ιε ακηζθοζζζηή ακμζμζθαζνίκδ ηαεχξ εεςνείηαζ υηζ 

απμηεθεί ημ πζμ ζδιακηζηυ αήια ζηδκ απμηνμπή ηδξ ιυθοκζδξ ιε ημκ ζυ.  
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Σνλίδεηαη όηη: 

Ζ πμνήβδζδ ηδξ ακμζμζθαζνίκδξ δε πνέπεζ κα βίκεηαζ πμηέ εκδμθθέαζα.  

Σμ ειαυθζμ ηαζ μ ακηζθοζζζηυξ μνυξ δελ αλακηγλύνληαη ζηελ ίδηα ζύξηγγα ηαζ δε 

ρνξεγνύληαη ζην ίδην αλαηνκηθό ζεκείν. ε πενίπηςζδ πμο δ πμνήβδζδ ακμζμζθαζνίκδξ 

βίκεζ ζε δεφηενμ πνυκμ (έςξ  ηδκ διένα 7) ζοβηνζηζηά ιε ηδ πνχηδ δυζδ ημο ακηζθοζζζημφ 

ειαμθίμο, εα πνέπεζ κα βίκεζ ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ ηςκ ειπθεημιέκςκ επαββεθιαηζχκ οβείαξ βζα 

κα απμθεοπεεί δ πμνήβδζδ ζημ ίδζμ ζδιείμ.  

ε πενίπηςζδ ιδ ειθακμφξ ζδιείμο έηεεζδξ (π.π. έηεεζδ ζε κοπηενίδα ή ηαεοζηενδιέκδ 

πνμζέθεοζδ) ζοζηήκεηαζ δ πμνήβδζδ ηδξ ακμζμζθαζνίκδξ ααεεζά εκδμιοσηά ζημοξ δφμ 

βθμοημφξ.  

 

Ζ εζδζηή ακηζθοζζζηή ακμζμζθαζνίκδ ζηδκ Δθθάδα εζζάβεηαζ απυ ημ Ηκζηζημφημ 

Φανιαηεοηζηήξ ηαζ  Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ (ΗΦΔΣ) ζε πενζμνζζιέκεξ πμζυηδηεξ θυβς 

αολδιέκμο ηυζημοξ.  

 

 

Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 

φιθςκα ιε ηδ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνεία, ζπρλή είκαζ δ ειθάκζζδ ημπζηχκ ακηζδνάζεςκ υπςξ 

πανμδζηή εοαζζεδζία ημπζηά, δενιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ πονεημφ. πάληα ακαθένμκηαζ 

καοηία, έιεημξ, ηαποηανδία/ αναδοηανδία, εθίδνςζδ, οπυηαζδ, ίθζββμξ ηαζ αθθενβζηέξ 

ακηζδνάζεζξ (ενοενυηδηα, ηκίδςζδ, δφζπκμζα) πμο ζε ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα 

θηάζμοκ ζε shock. Οζ ημπζηέξ ηαζ μζ ζοζηδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ είκαζ ήπζεξ ηαζ οπμπςνμφκ ιε 

ή πςνίξ πμνήβδζδ ακαθβδηζηχκ ιεηά απυ θίβεξ διένεξ. 

 

Μέηξα ειέγρνπ ινηκώμεσλ θαηά ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό 

ηεο ιύζζαο 

 

Οζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ πμο ηαθμφκηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ πενζζηαηζηά ιε πζεακή έηεεζδ 

ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ πνέπεζ κα εθανιυγμοκ ηζξ βαζηθέο πξνθπιάμεηο:  

 

 Δθανιμβή οβζεζκήξ ηςκ πενζχκ 

 Υνήζδ βακηζχκ ιίαξ πνήζδξ 

 Δάκ ηαηά ημοξ πεζνζζιμφξ ζημκ αζεεκή, οπάνπεζ ηίκδοκμξ εηηίκαλδξ αζμθμβζηχκ οβνχκ 

πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ επζπνμζεέηςξ ιάζηα, μθεαθιζηή πνμζηαζία ηαζ πνήζδ 

πνμζηαηεοηζηήξ αδζάανμπδξ εκδοιαζίαξ. 
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Γηαηνκεαθή πλεξγαζία γηα ηελ Αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό 

ηεο ιύζζαο 

 Δπζημζκςκία & ζοκενβαζία ιε ηδκ μζηεία Γ/κζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ 

Μένζικαξ (ΓΓΤΚΜ)  

o βζα ηδκ πνυζααζδ ζε ακηζθοζζζηυ ειαυθζμ  

o βζα ηδκ δζελμδζηυηενδ δζενεφκδζδ ημο ζοιαάκημξ ηδξ έηεεζδξ (π.π. ακαθοηζηυ 

ζζημνζηυ ,άθθεξ επαθέξ ημο γχμο, επζημζκςκία ιε ηηδκζάηνμοξ βζα ηδκ πμνεία 

ηδξ  παναημθμφεδζδξ ημο γχμο, θεπημιενέζηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ 

ζοκεήηεξ έηεεζδξ ηθπ)  

o δζενεφκδζδ επαθχκ - ακαγήηδζδ υθςκ ηςκ δοκδηζηά εηηεεεζιέκςκ ζε γχμ πμο  

επζαεααζχεδηε ενβαζηδνζαηά βζα θφζζα ή εεςνήεδηε θοζζφπμπημ ή ζημ μπμίμ 

εηηέεδηε άημιμ ζημ μπμίμ ηνίεδηε ακαβηαίμ κα πμνδβδεεί ακηζθοζζζηή αβςβή. 

Απυ ηδκ  ΓΓΤΚΜ απμζημθή ζημ ΚΔΔΛΠΝΟ ιέζς θαλ ημ ΓΔΛΣΗΟ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΜΔ ΠΗΘΑΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ 

ΛΤΑ.  

 Δπζημζκςκία & ζοκενβαζία ιε ηδκ μζηεία Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία ή ηζξ Κηδκζαηνζηέξ 

Τπδνεζίεξ ηςκ Γήιςκ ή ζδζχηδ Κηδκίαηνμ 

o βζα ημκ έθεβπμ ηαζ εηηίιδζδ γχμο πμο ειπθέηεηαζ ζε πενζζηαηζηυ ιε πζεακή 

έηεεζδ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. 

o βζα ηδκ εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ηδ παναημθμφεδζδ ημο γχμο (ακ ημ γχμ έπεζ 

ηεεεί οπυ παναημθμφεδζδ)  

o βζα ηδκ μνβάκςζδ ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ ηαζ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ενβαζηδνζαηήξ δζενεφκδζδξ. 

 Δπζημζκςκία ιε ημ ΚΔΔΛΠΝΟ (ΚΔΠΗΥ -24ς/7δι) 

o βζα μδδβίεξ ηαζ δζεοηνζκήζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ Αθβυνζειμ Γζαπείνζζδξ 

Πενζζηαηζημφ Πζεακήξ Έηεεζδξ ζημκ Ηυ ηδξ Λφζζαξ   

o βζα αμήεεζα ζηδκ ακεφνεζδ ακηζθοζζζημφ ειαμθίμο ή/ ηαζ ακμζμζθαζνίκδξ ζε 

ζοκενβαζία ιε ηζξ ημπζηέξ οπδνεζίεξ δδιυζζαξ οβείαξ 

o βζα απμζημθή ιέζς θαλ ημο ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΜΔΖ ΓΖΛΧΖ 

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΜΔ ΠΗΘΑΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΛΤΑ. Έκα 

δεθηίμ ακηζζημζπεί ζε ηάεε έκακ εηηεεεζιέκμ ηαζ πνέπεζ κα απμζηέθθεηαζ ημ 

ζοκημιυηενμ αθμφ βίκεζ εηηίιδζδ ηζκδφκμο ηαζ πμνδβδεεί δ ηαηάθθδθδ 

πνμθοθαηηζηή αβςβή. Σμ δεθηίμ απμζηέθθεηαζ απυ ημκ εενάπμκηα ζαηνυ/ 

ζαηνμκμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηςκ ιμκάδςκ οβείαξ 

 Δπζημζκςκία ιε ημ ΔΚΔΠΤ 

o βζα μδδβίεξ ζπεηζηά ιε πζεακή ακάβηδ δζαημιζδήξ ημο αζεεκμφξ  

o βζα ακεφνεζδ ακηζθοζζζηχκ ειαμθίςκ ηαζ εζδζηήξ ακμζμζθαζνίκδξ εηηυξ ςνχκ 

ενβαζίαξ ή υηακ αοηά δεκ είκαζ πθέμκ δζαεέζζια ζηδκ πενζμπή ηδξ έηεεζδξ  
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ΛΤΑ ΣΑ ΕΧΑ 

 

Μεηάδνζε 

Ζ θφζζα ιπμνεί κα ιεηαδμεεί υηακ ιμθοζιέκμ ζάθζμ, ζζηυξ ημο Κεκηνζημφ Νεονζημφ 

οζηήιαημξ ή Δβηεθαθμκςηζαίμ Τβνυ δζαπενκά ημ δένια ή ημκ αθεκκμβυκμ εκυξ εοαίζεδημο 

εδθαζηζημφ.  

 

Ζ θφζζα ζοκήεςξ ιεηαδίδεηαζ ιέζς δδβιάηςκ ςζηυζμ ιπμνεί κα ιεηαδμεεί ιε άιεζδ επαθή 

ηςκ αθεκκμβυκςκ ή ηςκ αιοπχκ ημο δένιαημξ ιε ιμθοζιέκμ ζάθζμ. Έπεζ ανεεεί υηζ ιπμνεί κα 

ιεηαδμεεί ηαζ αενμβεκχξ. 

 

 

Παζνγέλεηα 

 

Υνεζάγεηαζ αηυια ανηεηή δζενεφκδζδ πνμηεζιέκμο κα ηαηαθήλεζ ηάπμζμξ ζηδκ αηνζαή 

παεμβέκεζα ηδξ κυζμο ηαζ ζδζαίηενα υζμκ αθμνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ εοπαεχκ 

ζηδ κυζμ εζδχκ γχςκ, ημοξ πνυκμοξ επχαζδξ, ημοξ θοζζημφξ ηφηθμοξ ζηα γχα ηδξ άβνζαξ 

πακίδαξ ηαζ ηδ ιμθοζιαηζηή πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία μ ζυξ εηηνίκεηαζ ιε ημ ζάθζμ. 

 

Απυ ημ ζδιείμ εζζυδμο, μ ζυξ ιεηακαζηεφεζ ζηα πενζθενζηά κεφνα ηαζ απυ εηεί ζημ κςηζαίμ 

ιοεθυ ηαζ ζημκ εβηέθαθμ. Ο πνυκμξ επχαζδξ είκαζ ιεβάθμξ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδ δζαδνμιή 

πμο πνέπεζ κα δζακφζεζ μ ζυξ ζημκ λεκζζηή. Πνμηαθεί μλεία εβηεθαθίηζδα πμο εηδδθχκεηαζ 

ηθζκζηά ιε δζαηαναπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηηθ. Ο ζυξ ιεηακαζηέοεζ ιέζς ηςκ κεφνςκ ζημοξ 

ζζεθμβυκμοξ αδέκεξ ηαζ απεηηνίκεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ εηδήθςζδ 

ηθζκζηχκ ζοιπηςιάηςκ. 

 

Σμ ιμθοζιέκμ γχμ ζοκήεςξ πεεαίκεζ ιέζα ζε θίβεξ ιένεξ ιεηά ηδκ έκανλδ ηςκ ηθζκζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ. Ζ πενίμδμξ επχαζδξ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ημ ζζηυ θμνηίμ, ημ ζζηυ ζηέθεπμξ, ημ 

ζδιείμ εκμθεαθιζζιμφ (ηα δήβιαηα ημκηά ζημ ηεθάθζ έπμοκ ιζηνυηενδ πενίμδμ επχαζδξ), 

ηδκ ακμζμζπμζδηζηή ηαηάζηαζδ ημο λεκζζηή ηαζ ηδ θφζδ ημο ηναφιαημξ (ΟΗΔ 2009). (MANUAL 
FOR RABIES CONTROL AND BITE MANAGEMENT, Arizona). 

 

Πεξίνδνο επώαζεο θαη δηάξθεηα ηεο λόζνπ  

 

θύινο θαη γάηα 

 

• Πενίμδμξ επχαζδξ – Καηά ιέζμ υνμ 2-9 εαδμιάδεξ; εφνμξ 10 διένεξ – 6 ιήκεξ. Καηά ιέζμ 

υνμ: 2 εαδ -3 ιήκεξ (ΟΗΔ update 2009). 

• Πνυδνμιμ/Ανπζηυ ζηάδζμ - 1-3 διένεξ 

• Μακζαηή θάζδ – Καηά ιέζμ υνμ 1-7 διένεξ. ε ηάπμζα γχα δεκ παναηδνείηαζ αοηυ ημ 

ζηάδζμ 
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• Παναθοηζηή θάζδ - 1-4 διένεξ  

 

Πίλαθαο 4. Πεξίνδνο επώαζεο θαη δηάξθεηα θιηληθήο λόζνπ ηεο ιύζζαο ζηα δηάθνξα είδε 

δώσλ (http://www.doh.state.fl.us/environment/newsroom/brochures/rabiesguide2012.pdf) 

 

 

Πενίμδμξ επχαζδξ ηαζ δζάνηεζα 

κυζμο ζε άθθα είδδ 
Πεξίνδνο επώαζεο Γηάξθεηα θιηληθήο λόζνπ  

Ηππνεηδή  Καηά ιέζμ υνμ 3-14 

εαδμιάδεξ, εφνμξ<6 ιήκεξ 

2-8 διένεξ 

Βννεηδή Καηά ιέζμ υνμ 2-15 

εαδμιάδεξ, εφνμξ<6 ιήκεξ 

οκήεςξ 1-6 διένεξ, ζπάκζα ςξ 

14 διένεξ  

Αηγνπξόβαηα  2-17 ιήκεξ  5-7 διένεξ  

Κνπλάβη 10-96 διένεξ 1-10 διένεξ 

Αζβόο 12-177 διένεξ 1-18 διένεξ 

Άγξηα/Δμσηηθά δώα  Άβκςζημ Αβκςζημ  

 

 

Δηθόλα 1. Μεηαθνξά ηνπ ηνύ θαη έθθξηζή ηνπ κε ην ζάιην κνιπζκέλνπ δώνπ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doh.state.fl.us/environment/newsroom/brochures/rabiesguide2012.pdf
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Κιηληθή εηθόλα ηεο λόζνπ ζηα δώα 

 

Σα ζοιπηχιαηα ηδξ κυζμο αηυια ηαζ υηακ ακαθενυιαζηε ζε ιειμκςιέκα άημια ημο ίδζμο 

είδμοξ εκδέπεηαζ κα πμζηίθμοκ. Μπμνεί κα είκαζ ειθακή ή θακεάκμκηα ηαζ πενζζηαζζαηά είκαζ 

δοκαηυκ έκα γχμ κα πεεάκεζ λαθκζηά ή ιεηά απυ ηδκ ειθάκζζδ εκυξ ιζηνμφ ανζειμφ 

ζοιπηςιάηςκ. 

 

οιπηχιαηα ηδξ κυζμο ιπμνεί κα είκαζ:  

•    Ανπζηυξ θήεανβμξ, πονεηυξ, έιεημξ, ακμνελία  

• Πνμμδεοηζηή εβηεθαθζηή δοζθεζημονβία (αηαλία, δοζημθία ζηδ αάδζζδ, ηνυιμξ, 

απμπνμζακαημθζζιυξ, ζπαζιμί), αδοκαιία, πανάθοζδ, δοζημθία ζηδκ ακαπκμή ή ηδκ 

ηαηάπμζδ, έκημκδ ζζεθθυνμζα, επζεεηζηυηδηα, αοημ-αηνςηδνζαζιυξ, ιδ θοζζμθμβζηή 

ζοιπενζθμνά  

• Ο εάκαημξ ζοκήεςξ επένπεηαζ 3-7 διένεξ ιεηά ηδκ έκανλδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ 

 

 

Δηδηθόηεξα: 

θύινο  

 

ημ ζηφθμ  δ κυζμξ ειθακίγεηαζ ιε δομ ιμνθέξ: ηδ ιακζαηή ηαζ ηδκ παναθοηζηή 

(ηαηαεθζπηζηή). 

   ηδ ιακζαηή ιμνθή παναηδνείηαζ: 

αθθαβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο γχμο, ηαηά ηδκ μπμία μ ζηφθμξ ηνφαεηαζ ζε ζηζενά ιένδ ή 

πανμοζζάγεζ κεονζηυηδηα ηαζ πενζθένεηαζ ακήζοπμξ πςνίξ ζοβηεηνζιέκμ ζημπυ. Σα 

ακηακαηθαζηζηά ημο αολάκμκηαζ ηαζ ηνμιάγεζ ιε ημ παναιζηνυ. Δίκαζ ακυνεπημξ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ενεεζζιυ ζημ ζδιείμ πμο δαβηχεδηε (ζοκήεςξ ημ δαβηχκεζ ιε ιακία,-

αοημηναοιαηζζιυξ, αοημθαβία ακαθμβδ εζημκα ιε ηδκ ρεοδμθοζζαξ). ηζξ επυιεκεξ 24-72 

χνεξ εκηείκμκηαζ ζδιακηζηά ηα ζοιπηχιαηα ημο θυαμο ηαζ ηδξ ακδζοπίαξ. Σμ γχμ βίκεηαζ 

πμθφ επζεεηζηυ ηαζ δαβηχκεζ ζηδκ ηονζμθελία υηζ ανεεεί ιπνμζηά ημο, ακηζηείιεκα, άθθα γχα 

ηαζ ακενχπμοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο αθεκηζημφ ημο αθθά ηαζ ημο ζδίμο πνμηαθχκηαξ 

ζμαανμφξ αοημηναοιαηζζιμφξ. Απυ ημ ζηυια ημο γχμο νέμοκ άθεμκα ζάθζα θυβς ημο υηζ 

αδοκαηεί κα ηα ηαηαπζεί θυβς ζπαζιμφ ηςκ ιοχκ ηδξ ηαηάπμζδξ. Λυβς ηδξ πανάθοζδξ ηςκ 

θςκδηζηχκ πμνδχκ ημ βάαβζζιά  ημο αθθάγεζ ηαζ ιεηααάθθεηαζ ζε αναπκυ ηαζ ηναπφ 

μονθζαπηυ. Δπίζδξ ιπμνεί κα παναηδνδεεί πνμαμθή ημο ηνίημο αθεθάνμο, ακζζμημνία, 

ζηνααζζιυξ, πνζαπζζιυξ. Οζ ζηφθμζ πμο ανίζημκηαζ ζε αοηή ηδ θάζδ δζαηνέπμοκ ιεβάθεξ 

απμζηάζεζξ ηαζ επζηίεεηαζ ζε  υηζ ανεεεί ιπνμζηά ημοξ. ηδ ζοκέπεζα αημθμοεεί ιζα θάζδ 

βεκζηεοιέκςκ ιοζηχκ ζπαζιχκ ή ιοσηήξ αηαλίαξ ηαζ πανάθοζδξ πμο απμθήβεζ  ζημ εάκαημ 

ημο γχμο.  

 ηδκ παναθοηζηή ιμνθή παναηδνείηαζ: 

πανάθοζδ ημο ηναπήθμο ηαζ ηςκ ιοχκ ηδξ ηαηάπμζδξ πμο ζοκμδεφεηαζ ιε άθεμκδ ζζαθυννμζα 

πμθθμί ζδζμηηήηεξ πζζηεφμοκ ζε αοηή ηδ θάζδ υηζ μ ζηφθμξ ημοξ ηαηάπζε ηάπμζμ ηυηηαθμ ηαζ 

πνμζπαεμφκ κα ημ αβάθμοκ βζα κα αμδεήζμοκ ημ γχμ, εηεέημκηαξ έηζζ ημκ εαοηυ ημοξ ζηδ 

ιυθοκζδ. Ζ κυζμξ ζοκεπίγεηαζ ιε πανάθοζδ ηςκ άηνςκ, βεκζηεοιέκδ πανάθοζδ ηαζ εάκαημ. 

Ζ δζάνηεζα ηδξ ηθζκζηήξ ιμνθήξ ηδξ κυζμο ηοιαίκεηαζ απυ 1-11 διένεξ. 
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Γάηα 

ηδ βάηα  δ κυζμξ ειθακίγεηαζ πάκηα ιε ηδκ ιακζαηή ιμνθή 

Σα γχα βίκμκηαζ επζεεηζηά, ιε αζοκηυκζζηεξ ηζκήζεζξ ηαζ ιοζηυ ηνυιμ, αβάγμοκ αθνυ απυ ημ 

ζηυια, πανμοζζάγμοκ απεζθδηζηή ζηάζδ, δζαζημθή ζηδκ ηυνδ ηςκ μθεαθιχκ, αθθμίςζδ 

θςκήξ, ιδ οπαημή ζηζξ εκημθέξ ηςκ ζδζμηηδηχκ. Άθθα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα είκαζ μζ ιδ 

πνμηθδηέξ επζεέζεζξ, δ πνυηθδζδ δδβιάηςκ, έκημζκμζ ζπαζιμί, πανάθοζδ, ηχια, ηάζδ 

απμιυκςζδξ. Κάπμζεξ βάηεξ ειθακίγμκηαζ αζοκήεδζηα ζημνβζηέξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ. 

 

Βννεηδή 

 

Ζ κυζμξ ειθακίγεηαζ ιε ηδκ παναθοηζηή ιμνθή. Σα πνμζαεαθδιέκα γχα απμιαηνφκμκηαζ απυ 

ημ ημπάδζ, πανμοζζάγμοκ ακμνεςιέκμ ηνίπςια ηαζ δζεζηαθιέκεξ ηυνεξ. Δίκαζ δοκαηυκ κα 

παναηδνδεμφκ αζοκηυκζζηεξ ηζκήζεζξ ηςκ μπίζεζςκ άηνςκ, ηαηαννμή ημο νζκζημφ 

αθεκκμβυκμο ηαζ δαηνφννμζα. Οζ ηνίζεζξ επζεεηζηυηδηαξ είκαζ ζπάκζεξ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ 

παναηδνμφκηαζ: ιοσημί ζπαζιμί, πνζαπζζιυξ ακδζοπία, έκημκμξ ηκδζιυξ ζημ ζδιείμ εζζυδμο 

ζε ηέημζμ ααειυ πμο ημ γχμ πνμηαθεί αοημηναοιαηζζιμφξ. Σα γχμ δεκ ιπμνεί κα ηαηαπζεί ηαζ 

ζηαιαηά μ ιδνοηαζιυξ. Σέθμξ πέθηεζ ζημ έδαθμξ ηαζ πεεαίκεζ. Ζ δζάνηεζα ηδξ κυζμο 

ηοιαίκεηαζ απυ 2-3 διένεξ έςξ 6-7 διένεξ. 

 

Αηγνπξόβαηα 

 

Σα ζοιπηχιαηα είκαζ πανυιμζα ιε εηείκα ζηα αμμεζδή αθθά ηονζανπμφκ ηα αηυθμοεα: 

ζελμοαθζηή οπενδζέβενζδ, ζοκεπέξ αέθαζια, επζεεηζηυηδηα, άζημπεξ ιεηαηζκήζεζξ, ηνίλζιμ 

ηςκ μδυκηςκ. 
 

Υνίξνο 

 

 

Σα ζοιπηχιαηα πμο ειθακίγμκηαζ ζημοξ πμίνμοξ είκαζ δ ιεηαηίκδζή ημοξ ζηζξ βςκίεξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ, δ οπενζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα, δ επζεεηζηυηδηα, δ πνυηθδζδ δδβιάηςκ ηαζ 

δ εακάηςζδ ηςκ απμβυκςκ ημοξ. 

 

Ηππνεηδή  

 

Σα γχα αοηά ειθακίγμοκ αζαθή ζοιπηςιαημθμβία ιε αθθαβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκχ βίκμκηαζ 

κςενά ηαζ εθζιιέκα ή επζεεηζηά. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ δ παναηεηαιέκδ ηαηάηθζζδ δ ακμνελία 

ηαεχξ ηαζ δ ειθάκζζδ ημθζηχκ, ιοζηχκ  ζπαζιχκ ηαζ ηεζκεζιχκ. οπκά οπάνπεζ δοζημθία 

ηαηάπμζδξ, έκημκδ θςημθμαία, οπεναζζεδζία  ηαζ ηκδζιυξ. Σα ζππμεζδή ζοκήεςξ ειθακίγμοκ 

ιζα πενίμδμ δζέβενζδξ δ μπμία δζανηεί απυ 1 έςξ 4 διένεξ. Γίκμκηαζ κεονζηά, ηνίγμοκ ηα 

δυκηζα ημοξ, αβάγμοκ αθνυ απυ ημ ζηυια, πθζιζκηνίγμοκ ζακ κα πμκμφκ, έπμοκ ηεηαιέκμ 

πεπηζηυ ζςθήκα (έκηενα), ηαζ δείπκμοκ ζδιεία ζμαανμφ ηςθζημφ. Δπίζδξ είκαζ πζεακυ κα 

ειθακίζμοκ ζελμοαθζηή οπενδζέβενζδ. ε ηάπμζα γχα απμοζζάγεζ αοηή δ θάζδ δζέβενζδξ ή 

είκαζ πανμδζηή. οπκά ειθακίγμοκ έκα ζφκδνμιμ πανάθοζδξ πμο μιμζάγεζ ιε πνμζαμθή ημοξ 
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απυ ανιπμζμφξ. Ζ παναθοηζηή θάζδ δζανηεί ζοκήεςξ 1 ιε 4 διένεξ. Σμ γχμ πμο έπεζ 

πνμζαθδεεί, παναθφεζ, πέθηεζ ζημ έδαθμξ ηαθακηεφμκηαξ ηα άηνα θίβμ πνζκ πεεάκεζ. 

 

 

Πίλαθαο 5. Άιιεο λόζνη ή θαηαζηάζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηε ιύζζα 

 

 

 

 

Κνπλάβη θύινο-Γάηα Βννεηδή Ηππνεηδή Πξόβαηα 

Νυζμξ ημο 

Carre 

Νυζμξ ημο Carre (ζηφθμξ) Σμλίηςζδ απυ 

ιυθοαδμ 

Σμλίηςζδ Σμλμπθάζιςζδ, 

αθθακηίαζδ 

Ηκζμοθίκςια Άθθεξ εβηεθαθίηζδεξ  

(ζμβεκείξ, ααηηδνζαηέξ, απυ 

πνςηυγςμ, παναζζηζηέξ) ππ 

ηέηακμξ, ενθζπίςζδ, 

ημλμπθάζιςζδ,ρεοδμθφζζα, 

εβηεθαθζηή ηοζηζηένηςζδ, 

εβηεθαθίηζδα απυ Babesia 

Άθθεξ εβηεθαθίηζδεξ  

(ζμβεκείξ, 

ααηηδνζαηέξ, απυ 

πνςηυγςμ, 

παναζζηζηέξ)  ππ 

Αθθακηίαζδ, 

εβηεθαθίηζδα απυ 

Babesia, ηέηακμξ, 

Δνπδημσυξ  

Άθθεξ 

εβηεθαθίηζδεξ  

(ζμβεκείξ, 

ααηηδνζαηέξ, απυ 

πνςηυγςμ, 

παναζζηζηέξ)  

ηέηακμξ, 

εβηεθαθίηζδα απυ 

ενπδημσυ, άθθεξ 

ζμβεκείξ 

εβηεθαθμιοεθίηζδεξ   

(West Nile Virus 

ηα) 

Κμζκμονίαζδ 

 Νεονμπάεεζα- Αζεμοζαίμ 

ζφκδνμιμ 

Ακεπάνηεζα 

εεζαιίκδξ 

Σναφιαηα ζημ 

ηεθάθζ ή ζημ 

κςηζαίμ ιοεθυ 

Σμλίηςζδ  

 Σναοιαηζζιυξ ζηδκ ηεθαθή/ 

κςηζαίμ ιοεθυ 

Ξέκα ζχιαηα ζημ 

ζηυια ή ζημ θαζιυ 

 Ακεπάνηεζα 

εεζαιίκδξ 

 Όβημξ ζημκ εβηέθαθμ Δβηεθαθζηυ 

απυζηδια  

 Δβηεθαθζηυ 

απυζηδια 

 Σμλίηςζδ Δζηζαζιέκεξ 

αθθμζχζεζξ/έιθναηηα  

  

 Ξέκμ ζχια  Πανάθοζδ θάνοββα   

 

 

 

Αιεπνύ – δώα ηεο άγξηαο παλίδαο 

 

ε πενίπηςζδ πνμζαμθήξ ηςκ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ απυ ημκ ζυ ηδξ θφζζαξ, παναηδνείηαζ 

αθθαβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηςκ ζοκδεεζχκ ημοξ (π.π. ιεηαηζκήζεζξ αθεπμφδςκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ), μζ μπμίεξ αέααζα δεκ είκαζ πάκηα εφημθμ κα εηηζιδεμφκ. Σα γχα πάκμοκ 

ημκ θυαμ βζα ημκ άκενςπμ, ηζκμφκηαζ ηδκ διένα, έπμοκ απχθεζα πνμζακαημθζζιμφ ηηθ 
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Γζα ημ θυβμ αοηυ ηάεε αθεπμφ ή άθθμ γχμ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ πμο εα επζηεεεί ηαζ εα δαβηχζεζ 

ηάπμζμ ηαημζηίδζμ γχμ ή άκενςπμ, πνέπεζ κα εεςνείηαζ εκ δοκάιεζ ιμθοζιέκμ. Σα εονεεέκηα  

πηχιαηα  εκδεπμιέκςξ κα είκαζ οπμζζηζζιέκα, αθοδαηςιέκα ιε πανμοζία λέκςκ ζςιάηςκ ζημ 

ζημιάπζ.  

 

Νπρηεξίδεο 

 

Oζ κοπηενίδεξ πανμοζζάγμοκ αδοκαιία κα πεηάλμοκ, απχθεζα αάνμοξ, ζζπονή ηάζδ κα 

δαβηχκμοκ ηαζ βεκζηά επζεεηζηέξ ακηζδνάζεζξ. Nοπηενίδεξ πνμζαεαθδιέκεξ ιε θφζζα, πμο 

ανίζημκηαζ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ κυζμο εκδέπεηαζ κα ιδκ ειθακίγμοκ αοηά ηα ζοιπηχιαηα. 

 

Σξσθηηθά θαη θόληθινη 

 

Ζ θφζζα είκαζ αζοκήεζζηδ ζηα είδδ αοηά ακ ηαζ ακήημοκ ζηα εοαίζεδηα είδδ. Ζ θμίιςλδ 

δζαπζζηχκεηαζ ηονίςξ ζηα ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ ηνςηηζηά εκχ ηα ιζηνά ηνςηηζηά υπςξ μζ 

ιφεξ ηαζ μζ επίιοεξ ζπάκζα επζαζχκμοκ ηδξ επίεεζδξ απυ γχα πμο θένμοκ ημκ ζυ (Rabies 

Prevention and Control in Florida, 2012). 

 

Πηελά 

 

ηα πηδκά, ακ ηαζ έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ πεζναιαηζηά ιπμνμφκ κα πνμζαθδεμφκ απυ ημκ ζυ ηδξ 

θφζζαξ, δεκ εεςνείηαζ υηζ ζοιιεηέπμοκ ζημκ θοζζηυ ηφηθμ ιεηάδμζδξ ημο ζμφ μφηε υηζ 

ιπμνμφκ κα ιεηαδχζμοκ θφζζα. 

 

Δξπεηά- ακθίβηα- ςάξηα 

 

Γεκ εεςνείηαζ υηζ ιπμνεί κα ιμθοκεμφκ ή κα ιεηαδχζμοκ θφζζα.  

 

Ζ ηθζκζηή δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ ααζίγεηαζ ζηα ζοιπηχιαηα πμο πενζβνάθδζακ, ςζηυζμ δ 

ενβαζηδνζαηή επζαεααίςζδ ηδξ κυζμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ ζζηχκ ημο 

Κεκηνζημφ Νεονζημφ οζηήιαημξ υπςξ ακαθένεηαζ εηηεκχξ ζηδ ζοκέπεζα ημο εβπεζνζδίμο. 
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Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

Γηάγλσζε ηεο λόζνπ 

Γεδμιέκμο ημο υηζ δεκ οπάνπμοκ ζζπονέξ παεμβκςιμκζηέξ αθθμζχζεζξ μφηε εζδζηά ηαζ 

απμηθεζζηζηά βζα ηδ κυζμ ηθζκζηά ζδιεία, δ δζάβκςζδ ηδξ κυζμο ιπμνεί κα επζαεααζςεεί 

ιυκμκ ενβαζηδνζαηά, απυ ηδκ ελέηαζδ ζζηχκ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαηυπζκ 

ζοθθμβήξ απυ ηδκ ηνακζαηή ημζθυηδηα (εζδζηυηενα ζηέθεπμξ ημο εβηεθάθμο, αιιχκζμ ηέναξ, 

εάθαιμξ, πνμιήηδξ ιοεθυξ, εβηεθαθζηυξ θθμζυξ) (ΟΗΔ, Terrestial Manual 2011, Chapter 

2.1.13, RABIES). 

Ζ ενβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ηδξ κυζμο απμηεθεί ηδκ αάζδ βζα ηδκ επζηήνδζδ ηδξ κυζμο ηαζ βζα 

ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ εθέβπμο ηδξ κυζμο ζημκ γςζηυ πθοεδζιυ. Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ 

Τβείαξ-WHO (World Health Organisation, 2005) ηαζ ημ Γζεεκέξ Γναθείμ Δπζγςμηζχκ (OIE) 

πνμηείκμοκ δμηζιέξ ααζζζιέκεξ ζηδκ ακίπκεοζδ ημο ακηζβυκμο ή ζηδκ απμιυκςζδ ημο ζμφ 

(Cliquet and Barrat, 2008). Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ηφπμο ημο ζμφ, ακαπηφπεδηακ κέεξ 

ηεπκζηέξ πμο είηε πνδζζιμπμζμφκ ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα, είηε ζημπεφμοκ ζημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηςκ δζάθμνςκ δμηζιχκ (Fooks et al., 2009; 

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/67e.pdf). 
 

 

Αλίρλεπζε αληηγόλνπ 

 

Ζ ηεπκζηή ημο άιεζμο ακμζμθεμνζζιμφ (FAT) είκαζ ιζα βνήβμνδ ηαζ εοαίζεδηδ ιέεμδμξ βζα 

ηδ δζάβκςζδ ηδξ κυζμο ζηα γχα ηαζ ημοξ ακενχπμοξ επζηνέπμκηαξ ιε ιεβάθδ εζδζηυηδηα ηαζ 

εοαζζεδζία ηδκ ακίπκεοζδ ημο ζζημφ ακηζβυκμο. Ζ ηεπκζηή FAT εεςνείηαζ δ «gold standard» 

δμηζιή βζα ηδκ δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ. 

Ζ ηεπκζηή ααζίγεηαζ ζηδκ παναζηεοή επζπνζζιάηςκ ημο αιιςκίμο ηέναημξ ηαζ ημο πνμιήηδ 

ιοεθμφ,  ηδκ ιμκζιμπμίδζδ ηςκ ζζηχκ ζε παβςιέκδ αηεηυκδ ηαζ ηδκ εζδζηή πνχζδ ιε 

ζδιαζιέκμ ηαηάθθδθμ πμθοηθςκζηυ ή ιμκμηθςκζηυ ακηίζςια (Kissling, 1975; Dean et al., 

1996; OIE: Cliquet and Barrat, 2008).  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ εοαζζεδζία ηαζ εζδζηυηδηα ηδξ ιεευδμο είκαζ ορδθέξ αθθά ιπμνμφκ κα 

επδνεαζημφκ  απυ ηδκ πμζυηδηα ημο δείβιαημξ, ημκ ελμπθζζιυ ηαεχξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ ηαζ 

ηδκ ειπεζνία ημο πνμζςπζημφ πμο ειπθέηεηαζ ζηδκ δζάβκςζδ.  

 

Ζ εοαζζεδζία ημο FAT εα ιπμνμφζε κα ιεζςεεί ελαζηίαξ ηδξ αοηυθοζδξ ημο δείβιαημξ. Κάης 

απυ ζοβηεηνζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ δ απμηοπία ζημ κα πνμζδζμνζζεεί δ πανμοζία ημο ζμφ ζημκ 

εβηεθαθζηυ ζζηυ αάζεζ ιζαξ ιυκμ δμηζιήξ δεκ απμδεζηκφεζ ηδκ απμοζία ηδξ θμίιςλδξ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ ηάπμζμο ααειμφ αοηυθοζδ ημο δείβιαημξ ή ακενχπζκδ έηεεζδ ή 

ααέααζμ απμηέθεζια ζηδκ FAT, ζοκζζηάηαζ δ εθανιμβή άθθςκ επζαεααζςηζηχκ δμηζιχκ 

(WHO, 2005; OIE: Cliquet and Barrat, 2008).  

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/67e.pdf
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Δηθόλα 2. Γνθηκή FAT 

 

 

 

 

Απνκόλσζε ηνπ ηνύ 

 

Ζ απμιυκςζδ ημο ζμφ πναβιαημπμζείηαζ ζε ηφηηανα ή ηαηυπζκ εκδμηνακζαημφ εκμθεαθιζζιμφ 

ζε κεμβκά ιοχκ πνδζζιμπμζχκηαξ ακηζζημίπςξ ηδκ δμηζιή ιυθοκζδξ ζζημηαθθζένβεζαξ ιε ημκ 

ζυ (Rabies Tissue Culture Infection Test, RTCIT) ηαζ ηδκ δμηζιή εκμθεαθιζζιμφ ζε ιφεξ 

(Μouse Ηnoculation Σest , MIT). Ζ δμηζιή MIT απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πνχηεξ δζαβκςζηζηέξ βζα 

ηδ κυζμ δμηζιέξ ηαζ είκαζ ιζα εοαίζεδηδ ηαζ ζζπονή δμηζιή.   

 

Οζ ενβαζηδνζαημί ιφεξ εκμθεαθιίγμκηαζ εκδμεβηεθαθζηά ιε ημ οπενηείιεκμ εκυξ εβηεθαθζημφ 

εκαζςνήιαημξ ηαζ εκ ζοκεπεία παναηδνμφκηαζ έςξ 28 διένεξ ηαηυπζκ ημο εκμθεαθιζζιμφ. Ο 

εάκαημξ ιέζα ζηζξ πνχηεξ 48 χνεξ ιεηα ημκ εκμθεαθιζζιυ εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ιδ εζδζηυξ. 

Γείβιαηα εβηεθαθζημφ ζζημφ εα πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ απυ υθα ηα κεηνά πεζναιαηυγςα ιε  

FAT βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ δζάβκςζδξ (Koprowski, 1996).  

 

Ζ δμηζιή RTCIT εεςνείηαζ ελίζμο εοαίζεδηδ ηαζ εζδζηή ιε ηδκ δμηζιή MIT αθθά είκαζ 

θζβυηενμ πνμκμαυνα ηαζ απμθεφβεηαζ δ πνήζδ γχκηςκ πεζναιαηυγςςκ. Έηζζ, δ δμηζιή αοηή 

έπεζ ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ δμηζιή ημο εκμθεαθιζζιμφ ηςκ ιοχκ ζε πμθθέξ πχνεξ. Ζ δμηζιή 

ζηδνίγεηαζ ζηδκ απμιυκςζδ ημο ζμφ ζε ηοηηανμηαθθζένβεζα υπςξ βζα πανάδεζβια ζε ηφηηανα 

κεονμαθαζηχιαημξ ιοχκ ηαζ αηυθμοεδ εκηυπζζδ ημο ακηζβυκμο ιε FAT. Σα ηφηηανα 

κεονμαθαζηχιαημξ ιουξ  είκαζ ηφηηανα εηθμβήξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο ζμφ ζοβηνζηζηά ιε 

άθθεξ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ. 

 

 

Αλίρλεπζε ηνπ ηηθνύ γνληδηώκαηνο 

 

Ζ ακίπκεοζδ ημο RNA ημο ζμφ ιε δμηζιή ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ ηδξ εκ ζοκεπεία 

αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ πμθοιενάζδξ (RT-PCR)  αημθμοεμφιεκδ ιε πέρδ ιε πενζμνζζηζηά 

έκγοια (RFLP), PCR-ELISA, in situ οανζδζζιυ ηαζ αθοζζδςηή ακηίδναζδ πμθοιενάζδξ 
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πναβιαηζημφ πνυκμο (realtime PCR) έπμοκ πνμηαεεί ςξ βνήβμνεξ ηαζ εοαίζεδηεξ 

εκαθθαηηζηέξ ηεπκζηέξ (Fooks et al., 2009).  

 

Ανηεηά ενβαζηήνζα οζμεέηδζακ ηδκ δμηζιή ηδξ ακηίζηνμθδξ ιεηαβναθήξ ηαζ αθοζζδςηήξ 

ακηίδναζδξ ηδξ πμθοιενάζδξ βζα ενβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ηδξ κυζμο.  

 

Σέθμξ ακακαπηφπεδηακ ιέεμδμζ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ημο ζμφ, είηε ηαηυπζκ πνχζδξ ιε 

ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα ή ιε πνμζδζμνζζιυ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ RT-PCR. 

 

ηδκ δμηζιή RT-PCR δζαθμνεηζηά ηιήιαηα ημο βμκζδζχιαημξ ημ ζμφ ιπμνεί κα ζημπεοεμφκ, 

ςζηυζμ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ζημπεφεηαζ ημ βμκίδζμ  N (Sacramento et al., 1991; 

Kamolvarin et al., 1993; Heaton et al., 1997; Picard-Meyer et al., 2004; Trimarchi and Nadin-

Davis, 2007).  

 

Υάνδ ζηδκ ορδθή εοαζζεδζία ημοξ, μζ ιμνζαηέξ ηεπκζηέξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζακ 

επζαεααζςηζηέξ ή εκαθθαηηζηέξ δμηζιέξ ζε πενίπηςζδ ηαηήξ πμζυηδηαξ δεζβιάηςκ 

εβηεθαθζημφ ζζημφ (αοηυθοζδ, απμζφκεεζδ). Ζ RT-PCR εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ 

επζαεααζςηζηή δμηζιή βζα ανκδηζηά δείβιαηα, ηαηυπζκ FAT, ζε πενζζηαηζηά έηεεζδξ 

ακενχπςκ ηαεχξ ιπμνεί κα δχζεζ απμηέθεζια ζε ζοκημιυηενμ πνυκμ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ 

δμηζιέξ RTCIT ηαζ  MIT.  

Δπζπνμζεέηςξ δ RT-PCR είκαζ πνμαπαζημφιεκδ βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ ζχκ ημο βέκμοξ 

Lyssavirus ζε  βμκυηοπμοξ.  

Οζ ιμνζαηέξ ηεπκζηέξ εα πνέπεζ κα δζεκενβμφκηαζ απυ έιπεζνα ενβαζηήνζα ιε αοζηδνυ 

ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ δεδμιέκμο υηζ μζ ηεπκζηέξ αοηέξ είκαζ ελαζνεηζηά εοαίζεδηεξ. 

Έηζζ οπάνπεζ ηίκδοκμξ κα πνμηφρμοκ ρεοδχξ εεηζηά απμηεθέζιαηα ελαζηίαξ ηδξ 

δζαζηαονμφιεκδξ ιυθοκζδξ. Γζα κα απμθεοπεεί δ βέκεζδ ρεοδχκ εεηζηχκ ή ανκδηζηχκ 

απμηεθεζιάηςκ, εα πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ  επζηφνςζδ ηαζ έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

ιμνζαηχκ ιεευδςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ΟΗΔ (Belak and Thoren, 2008).  

 

 

Γηάγλσζε ηεο λόζνπ ζηνλ άλζξσπν 

Ανηεηέξ ιέεμδμζ ακαπηφπεδηακ βζα ηδκ ενβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ηδξ κυζμο ζημοξ ακενχπμοξ. 

Οζ δμηζιέξ δζεκενβμφκηαζ ζε δείβιαηα ζζέθμο, μνμφ ηαζ εβηεθαθμκςηζαίμο οβνμφ. Ο ζίεθμξ 

ελεηάγεηαζ βζα απμιυκςζδ ημο ζμφ ή ακίπκεοζδ ημο ζζημφ βμκζδζχιαημξ ιε ηδ δμηζιδ RT-PCR. 

Ο μνυξ ηαζ ημ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ ελεηάγμκηαζ βζα  ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ έκακηζ ημο ζμφ. 

Σέθμξ δζεκενβείηαζ ελέηαζδ ζζηχκ πμο θαιαάκμκηαζ ηαηυπζκ αζμρίαξ ημο δένιαημξ εοθάηςκ 

ηςκ ηνζπχκ απυ ηδκ πενζμπή ημο αοπέκα, βζα ηδκ πανμοζία ημο ακηζβυκμο ηδξ θφζζαξ ζηα 

δενιαηζηά κεφνα ηδξ αάζδξ ηςκ εοθάηςκ. 

 

 Γνθηκέο απνηειεζκαηηθόηεηαο εκβνιηαζκνύ – Δπίπεδν αλνζίαο 

Σα ελμοδεηενςηζηά ακηζζχιαηα ακαβκςνίγμκηαζ ςξ μ πζμ αλζυπζζημξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ειαμθζαζιμφ, δεδμιέκμο υηζ ζπεηίγμκηαζ ζηεκά ιε 

ηδκ πνμζηαζία εκάκηζ ζηδκ θμίιςλδ απυ ημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. 
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Γνθηκή νξνεμνπδεηέξσζεο  

 

Γζα ημκ ζημπυ αοηυ δζεκενβείηαζ δ δμηζιή ηδξ μνμελμοδεηένςζδξ βζα ημκ έθεβπμ 

ελμοδεηενςηζηχκ ακηζζςιάηςκ ηαηά ηδξ θφζζαξ ζηα γχα ζοκηνμθζάξ. ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ 

γχςκ ζοκηνμθζάξ απαζηείηαζ ηίηθμξ ακηζζςιάηςκ ημοθάπζζημκ 0.5 IU/ml πνμηεζιέκμο κα βίκεζ  

ιεηαηίκδζδ ζε άθθδ πχνα ηδξ ΔΔ. 

 

Ζ δμηζιή ελμοδεηένςζδξ FAVΝ (Fluorescent antibody virus neutralisation test) ηαζ δ δμηζιή 

RFFIT (Rapid fluorescent focus inhibition test) απμηεθμφκ ηζξ ιεευδμοξ ακαθμνάξ πμο 

ζοζηήκμκηαζ απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ ηαζ ημ Γζεεκέξ Γναθείμ Δπζγςμηζχκ βζα 

ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ελμοδεηενςηζηχκ ακηζζςιάηςκ έκακηζ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. Χζηυζμ είκαζ 

ιέεμδμζ πνμκμαυνεξ, δαπακδνέξ, απαζημφκ εζδζηά εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ, δζαηήνδζδ 

ηοηηανμηαθθζενβεζχκ, ενβαζηήνζα ιε άνηζμ ελμπζζιυ ηαζ ηεπκζημφξ πμο εα είκαζ 

ειαμθζαζιέκμζ έκακηζ ημο ζμφ. Δπζπνμζεέηςξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ μζ δμηζιέξ αοηέξ 

ααζίγμκηαζ ζε ηοηηανμηαθθζένβεζεξ, είκαζ εοαίζεδηεξ ζε ηάεε ηοηηανμημλζηυ πνμσυκ ηαζ 

πανάβμκηεξ επζιυθοκζδξ πμο εκδεπμιέκςξ κα οπάνπμοκ ζηα δείβιαηα. Μάθζζηα αοηυ είκαζ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δεζβιάηςκ πμο θαιαάκμκηαζ ηαηά ηα πνμβνάιιαηα 

επζηήνδζδξ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ζςιαηζηά οβνά (αίια) ζοθθεβυιεκα απυ παναηέκηδζδ ηδξ 

ηανδζάξ ή απυ ηδ εςναηζηή ημζθυηδηα γχςκ πμο εακαηχκμκηαζ ή ακεονίζημκηαζ κεηνά. Έηζζ 

ηα δείβιαηα είκαζ ζοπκά ηαηήξ πμζυηδηαξ (αζιμθοιέκα, επζιμθοζιέκα ιε ααηηήνζα). 

Γζα ημκ ζημπυ αοηυ ακαπηφπεδηακ άθθεξ ηεπκζηέξ, ιεηαλφ αοηχκ ιζα δμηζιή έιιεζμο 

ακμζμθεμνζζιμφ πμο ακαθένεηαζ υηζ είκαζ ηαηάθθδθδ ζηδκ ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ ηαηά ηδξ 

θφζζαξ ζε ζςιαηζηά οβνά αθεπμφδςκ. ε ζφβηνζζδ ιε ηδ δμηζιή RFFIT είκαζ ανηεηά 

απμηεθεζιαηζηή δμηζιή ηαζ υπζ εοαίζεδηδ ζηδκ ηοηηανμημλζηή δναζηδνζυηδηα ηάπμζςκ μνχκ. 

Απμηεθεί βνήβμνδ δμηζιή αθθά πανάθθδθα πνμτπμεέηεζ εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ βζα κα 

ενιδκεφζεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο θεμνζζιμφ ηαζ κα πεζνζζηεί ημκ ζυ υηακ πνμεημζιάγεζ 

ιμθοζιέκεξ πθάηεξ. 

 

Αλνζνελδπκαηηθή κέζνδνο ELISA γηα πξνζδηνξηζκό ηίηινπ αληηζσκάησλ 

 

Δίκαζ ιζα έιιεζδ ELISA ιε ηδκ μπμία ακζπκεφμκηαζ ακηζζχιαηα έκακηζ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ 

ηονίςξ ζημκ μνυ (αθθά ηαζ ζημ εβηεθαθμκςηζαίμ οβνυ). Σίηθμζ ίζμζ ή ιεβαθφηενμζ ηςκ 0,5 

IU/mlεεςνμφκηαζ πνμζηαηεοηζημί έκακηζ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. Ζ ακμζμεκγοιαηζηή ιέεμδμξ 

ELISA εθανιυγεηαζ ιε εζδζηυ «kit» απυ ημ ειπυνζμ.  

 

Οζ ακμζμεκγοιαηζηέξ ιέεμδμζ υπςξ δ ELISA είκαζ ηαπείεξ, δεκ απαζημφκ πεζνζζιυ ιε γςκηακυ 

ζυ ή ηοηηανμηαθθζένβεζα ηαζ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα έθεβπμ πμθθχκ δεζβιάηςκ ηαζ ιε 

αοημιαημπμζδιέκμ ηνυπμ. Δπζπνμζεέηςξ ιπμνμφκ κα δζεκενβδεμφκ ζε μπμζμδήπμηε 

ενβαζηήνζμ. Οζ δμηζιέξ αοηέξ είκαζ ηαηάθθδθεξ ζδζαίηενα ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ειαμθζαζιμφ απυ δείβιαηα αίιαημξ ζηα πθαίζζα ηδξ αλζμθυβδζδξ 

ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ειαμθζαζιχκ ηαηυπζκ πνμβναιιάηςκ ειαμθζαζιμφ ηςκ γχςκ 

ηδξ άβνζαξ πακίδαξ (ηυηηζκδ αθεπμφ) (Wasniewski et al., 2013). 
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Αλίρλεπζε βηνδείθηε ηεηξαθπθιίλεο – Δθηίκεζε ειηθίαο ησλ δώσλ άγξηαο παλίδαο 

(θόθθηλε αιεπνύ) 

Aνηεημί αζμδείηηεξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ per os ειαμθζαζιμφ 

ηςκ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ βζα ηδ θφζζα. Ζ ηεηναηοηθίκδ, δ ζμοθθαδζιεεμλίκδ (Hanlon et 

al., 1993), ημ ζμθαζκμλζηυ ηαζ δ νμδαιίκδ είκαζ απυ ημοξ πζμ ζοπκά ακαθενυιεκμοξ 

αζαθζμβναθζηά αζμδείηηεξ. Ζ ηεηναηοηθίκδ παναιέκεζ μ πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφιεκμξ 

αζμδείηηδξ. 

Ζ ηεηναηοηθίκδ εκζςιαηχκεηαζ ζημ πενίαθδια ημο ειαμθίμο -ιε ιμνθή δμθχιαημξ- πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ απυ ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιυ ηςκ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ, ιε 

ζημπυ ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ημο δμθχιαημξ. Μεηά ηδκ ηαηακάθςζδ ημο 

δμθχιαημξ ημ ιυνζμ ηεηναηοηθίκδξ εκζςιαηχκεηαζ ζε μζηά ηαζ δυκηζα ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ 

αοηή μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ιζαξ βναιιήξ ζημ μζηυ, δ μπμία βίκεηαζ μναηή ιε ηδ αμήεεζα 

ιζηνμζημπίαξ θεμνζζιμφ. 

Ζ εηηίιδζδ ηδξ δθζηίαξ είκαζ ημ δεφηενμ ζημζπείμ πμο ακαθφεηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ 

ηεηναηοηθίκδ έηζζ χζηε κα πνμζδζμνζζηεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ειαμθίμο ιεηαλφ ηςκ 

δθζηζαηχκ μιάδςκ. Ζ εηηίιδζδ ηδξ δθζηίαξ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ έηθοζδ ηςκ δμκηζχκ ηαζ ηδκ 

ιμνθμθμβία ημοξ, εεςνείηαζ ηαηάθθδθδ ιέεμδμξ. Ζ ηεπκζηή ζοκίζηαηαζ ζηδκ ηαηαιέηνδζδ ημο 

ανζειμφ ηςκ βναιιχκ ζηδκ μζηεΐκδ ηαζ ζηδκ παναηήνδζδ ημο πάπμοξ ηδξ μδμκηίκδξ πμο 

αολάκεηαζ ιε ηδκ δθζηία. 

Δπζπνμζεέηςξ δ μδμκηίκδ εκαπμηίεεηαζ πνμξ ηα έζς ημο μδμκηζημφ πμθθμφ βειίγμκηάξ ημκ 

πνμμδεοηζηά (ηεκηνμιυθμξ ακάπηολδ). Μεβάθδ ημζθυηδηα ημο μδμκηζημφ πμθθμφ 

παναηδνείηαζ ιυκμ ζηα κεανά γχα . Ζ μζηεΐκδ εκαπμηίεεηαζ ελςηενζηά ηδξ νίγαξ μδμκηίκδξ 

(θοβυηεκηνμξ ακάπηολδ). Ζ πνχηδ ζημονυπνςιδ βναιιή ειθακίγεηαζ ζηδκ μζηεΐκδ ηςκ 

δμκηζχκ ημκ Ηακμοάνζμ-Μάνηζμ ημο πνυκμο πμο αημθμοεεί ηδ βέκκδζδ ημο γχμο. Οζ βναιιέξ 

ειθακίγμκηαζ εκ ζοκεπεία ζακ παναηηδνζζηζηά δαηηοθίδζα (1 ακά έημξ) ςπνχκ-εμθενχκ 

πενζμπχκ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ζημηεζκχκ-δζαθακχκ πενζμπχκ ημ πεζιχκα. Καεχξ ιζα ζημφνα 

βναιιή δδιζμονβείηαζ εηδζίςξ, είκαζ εθζηηυ κα πνμζδζμνζζηεί δ δθζηία ιε έκα ιεζμδζάζηδια 1 

πνυκμο ακά δθζηζαηή ηαηδβμνία. Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δθζηίαξ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζημ κα 

πνμζδζμνζζεεί εάκ μ δείηηδξ ηεηναηοηθίκδξ ηαζ άνα ηαζ δ ηαηακάθςζδ ημο δμθχιαημξ ζοκέαδ 

ηδκ ηνέπμοζα ή ηδκ πνμβμφιεκδ ειαμθζαηή ηαιπάκζα. Όηακ ζοκδοάγεηαζ ιε ηα επίπεδα 

ακηζζςιάηςκ ιπμνεί κα δείλεζ ημ πνυκμ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εηήζζαξ 

ακαικδζηζηήξ δυζδξ ημο ειαμθίμο (Robardet et al,. 2012). 

 

 

http://www.jwildlifedis.org.sci-hub.org/content/48/4/858.full#ref-14
http://www.jwildlifedis.org.sci-hub.org/content/48/4/858.full#ref-14
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Δηθόλα 3. Δμέηαζε νδόλησλ αιεπνύο. (a) Φζνξίδνπζα γξακκή ηεηξαθπθιίλεο νξαηή ζηα 

390nm. (b) 4 δηαδνρηθά δαθηπιίδηα ζηελ νζηεΐλε, πνπ δείρλνπλ κηα ειηθία πεξίπνπ 4 εηώλ 

(Robardet et al., 2012) 

 
 

Δηθόλα 4. Φζνξίδνπζεο γξακκέο ηεηξαθπθιίλεο θαη δαθηπιίδηα ζηελ νζηεΐλε (Αξρείν 

Κνηλνηηθνύ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο γηα ηε ιύζζα – ANSES) 
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Δηθόλα 5. Δθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηεο αιεπνύο. Παξαηεξνύληαη 3 γξακκέο ζηελ νζηεΐλε 

άξα εθηηκάηαη όηη ε ειηθία ηνπ δώνπ είλαη 3 εηώλ (>3 έηε) (Αξρείν Κνηλνηηθνύ 

Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο γηα ηε ιύζζα – ANSES) 

 

 

 

 

Δπηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο ιύζζαο ζηελ Δπξώπε 

 

Απυ ημ 1930 δ ηφνζα δελαιεκή ημο ζμφ ηδξ ηθαζζζηήξ θφζζαξ (RABV, βμκυηοπμξ 1) ζηδκ 

Δονχπδ είκαζ δ ηυηηζκδ αθεπμφ (Vulpes vulpes). Μέζς αοημφ ημο είδμοξ άθθςζηε  βίκεηαζ 

ηονίςξ δ ιεηάδμζδ ζε άθθα είδδ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ηαζ ζε ηαημζηίδζα εδθαζηζηά. Σμ ναημφκ 

(Nyctereutes procyonoides) απμηεθεί έκα ελίζμο ζδιακηζηυ είδμξ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ πμο 

πνμζαάθθεηαζ απυ ηδ κυζμ ζηδκ Ακαημθζηή ηαζ Βυνεζα Δονχπδ (Vanaga et al., 2003; 

Maciulskis et al., 2006; Niin et al., 2008) ηαζ απμηεθεί ημ δεφηενμ ζοπκυηενμ είδμξ πμο 

πνμζαάθθεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή Δονχπδ ηαζ ζηα Βαθηάκζα. Κνμφζιαηα ζε άθθα είδδ ηδξ άβνζαξ 

πακίδαξ έπμοκ επίζδξ ακαθενεεί. ε πχνεξ πμο εκδδιεί δ κυζμξ ηα ηαημζηίδζα γχα ιμθφκμκηαζ 

απυ ηα γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. Ακαθμνζηά ιε ηα ηνμφζιαηα θφζζαξ ζε κοπηενίδεξ, οπάνπεζ 

ημ ιεζμκέηηδια υηζ εα πνέπεζ κα αεθηζςεεί μ ηνυπμξ πμο δδθχκμκηαζ ηα ηνμφζιαηα 

δδεδμιέκμο υηζ ζοπκά δδθχκμκηαζ ςξ ηνμφζια ζε γχμ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ακηί βζα ηνμφζια 

ζε κοπηενίδα (ΟΗΔ, Terrestial Manual 2011, Chapter 2.1.13, RABIES). 

 

Ο ζυξ EBLV-1 θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ηα είδδ κοπηενίδαξ  Eptesicus serotinus ηαζ Eptesicus 

isabellinus ζηα κυηζα ηιήιαηα ηδξ Ηαδνζηήξ Υενζμκήζμο, εκχ μ EBLV-2 ζοκδέεηαζ ιε ημ 

είδμξ myotis (Myotis daubentonii ηαζ Myotis dasycneme). 

 

ε πμθθέξ πενζμπέξ ζηδκ Δονχπδ δ κυζμξ εκδδιμφζε πνζκ ημ 1980 ιε πενίπμο 16000 έςξ 

25000 ηνμφζιαηα ζε γχα ηαζ ακενχπμοξ. Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ κυζμο ιεζχεδηε 

ζδιακηζηά ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ 1980, ηονίςξ ςξ απμηέθεζια ηςκ απυ ημο ζηυιαημξ 

ειαμθζαζιχκ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ (δελαιεκέξ ημο ζμφ). 
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ηδκ Δονχπδ, δ θφζζα ελαημθμοεεί κα είκαζ πανμφζα ζε γχα ηονίςξ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ζε 

ακαημθζηά ηνάηδ ιέθδ ηαζ ζε ηνίηεξ πχνεξ. ε ανηεηά άθθα ηνάηδ ηδξ Δονχπδξ δ κυζμξ έπεζ 

πενζμνζζεεί ηονίςξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πνμβναιιάηςκ ειαμθζαζιμφ απυ ημο ζηυιαημξ ηςκ 

αθεπμφδςκ (Cliquet and Aubert, 2004; Matouch et al., 2006). Πανά ημ υηζ ακαημθζηέξ πχνεξ 

υπςξ δ Πμθςκία ηαηέααθακ ιεβάθδ πνμζπάεεζα ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ κυζμο αοηή ελαημθμοεεί 

ηαζ εκδδιεί ζηδ Ρςζία, ηδ Βαθηζηή ηα.  

 

Μεηαλφ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ, δ πχνα ιε ηα πενζζζυηενα ηνμφζιαηα θφζζαξ είκαζ δ Ρμοιακία.  

ηδ Βμοθβανία, δ κυζμξ θαίκεηαζ κα πενζμνίγεηαζ ζηζξ δοηζηέξ ηαζ αυνεζεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ. 

Υχνεξ πμο ζοκμνεφμοκ ιε ηδκ Δθθάδα ηαζ είπακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ή ηαζ ελαημθμοεμφκ κα 

έπμοκ ηνμφζιαηα θφζζαξ ζε γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ηαζ ηαημζηίδζα γχα είκαζ δ Αθαακία, δ 

Σμονηία ηαζ δ F.Y.R.O.M.  

 

Κάπμζεξ πχνεξ ηδξ Νυηζαξ Δονχπδξ δεκ είπακ πμηέ ηνμφζιαηα ηδξ κυζμο εκχ άθθεξ 

εεςνμφκηαζ εδχ ηαζ ηαζνυ απαθθαβιέκεξ απυ ηδ κυζμ (ππ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, μοδδία). 

Ανηεηέξ εονςπαζηέξ πχνεξ άθθςζηε πενζζηαζζαηά δδθχκμοκ ηνμφζιαηα θφζζαξ απυ 

πανάκμιεξ εζζαβςβέξ ζηφθςκ, βαηχκ ηαζ άθθςκ ηαημζηίδζςκ γχςκ (Barrat, 2006; Metlin et al., 

2006).  

 

Ο ααειυξ επζηήνδζδξ ηδξ κυζμο πμζηίθθεζ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηναηχκ ιεθχκ ηαζ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ ςξ πνμξ ηδκ πανμοζία  θφζζαξ (ππ πχνεξ επίζδια 

απαθθαβιέκεξ, εκδδιζηέξ βζα ηδ κυζμ πχνεξ πμο δεκ έπμοκ δζεκενβδεεί πνμβνάιιαηα 

ειαμθζαζιμφ ηςκ αθεπμφδςκ ηα). 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ανηεηά ηνάηδ ιέθδ εεςνμφκηαζ επίζδια απαθθαβιέκα απυ ηδ κυζμ, εκχ 

ηάπμζα έβζκακ πνυζθαηα εθεφεενα ηδξ κυζμο πάνδ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή 

πνμβναιιάηςκ ειαμθζαζιμφ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. Σμ Φεανμοάνζμ ημο 2008, δ Γαθθία έπαζε 

ημκ παναηηδνζζιυ ςξ απαθθαβιέκμ απυ ηδ θφζζα ηνάημξ βζα δζάζηδια 2 εηχκ ιεηά απυ ιζα 

πανάκμιδ εζζαβςβή ιμθοζιέκμο ζηφθμο (Allibert et al., 2008). ηδκ Ηηαθία ημ κυζδια 

επακειθακίζηδηε ημ 2008 ιέζς ηςκ αθεπμφδςκ απυ εκδδιζηέξ πενζμπέξ ηςκ Βαθηακίςκ (de 

Benedictis et al., 2008). Αοηέξ μζ δφμ πχνεξ είπακ παναηηδνζζεεί εθεφεενεξ ηδξ κυζμο ημ 2000 

ηαζ 1997 ακηίζημζπα ηαηυπζκ ειαμθζαζιμφ  ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. 

 

Ζ επακείζμδμξ ημο ζμφ ζηα ηνάηδ αοηά ακαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ βζα πχνεξ πμο είκαζ επίζδια 

απαθθαβιέκεξ κα δζαηδνμφκ απμηεθεζιαηζηυ ηαεεζηχξ επζηήνδζδξ ηυζμ βζα ηα ηαημζηίδζα 

γχα υζμ ηαζ βζα ηα γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. Κάπμζεξ πχνεξ ελαζηίαξ ηδξ βεζηκίαζήξ ημοξ ιε 

πχνεξ ζηζξ μπμίεξ δ κυζμξ εκδδιεί, εα πνέπεζ κα δζαηδνμφκ ζηα ζφκμνα ιζα οβεζμκμιζηή 

βναιιή (ιζα πνμζηαηεουιεκδ buffer πενζμπή). 

 

Σμ 2012 επζαεααζχεδηακ ενβαζηδνζαηά ζοκμθζηά 6176 ηνμφζιαηα θφζζαξ ζε γχα ζηδκ 

Δονχπδηαζ 9 πενζπηχζεζξ κυζμο ζημκ άκενςπμ (Rabies Bulletin Europe (RBE), www.who-

rabies-bulletin.org/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.who-rabies-bulletin.org/
www.who-rabies-bulletin.org/
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Πίλαθαο 6. Καηάζηαζε σο πξνο ηε ιύζζα ζηελ Δπξώπε. ηνηρεία έσο ην 2008 
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Λύζζα ζηελ Διιάδα 

 

Πνζκ ημ 1950 δ κυζμξ ήηακ εκδδιζηή ζηδκ Δθθάδα πςνίξ ςζηυζμ κα οπάνπμοκ 

ηαηαβεβναιιέκα αλζυπζζηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία. Σμ 1953 ηαηαβνάθδηακ 995 ηνμφζιαηα 

θφζζαξ ζε γχα εκχ ημ 1954 μ ανζειυξ ημοξ αολήεδηε ζημ 1135. Μάθζζηα ηζξ δφμ αοηέξ 

πνμκζέξ παναηδνήεδηακκ 6 ηαζ 4 ακενχπζκμζ εάκαημζ απυ ημκ ζυ ακηίζημζπα. 

Σα πενζζζυηενα πενζζηαηζηά αθμνμφζακ δεζπμγυιεκμοξ ζηφθμοξ πμο υιςξ ηοηθμθμνμφζακ 

εθεφεενα ζε πςνζά ή πανοθέξ πυθεςκ. Σα ηνμφζιαηα πμο πενζβνάθδηακ ζε άβνζα γχα ήηακ 

θζβυηενα ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα γχα. Χζηυζμ αοηυ εκδεπμιέκςξ μθείθεηαζ ζημ ιεζςιέκμ 

πμζμζηυ ελέηαζδξ ηςκ άβνζςκ γχςκ ςξ πνμξ ηδ κυζμ. 

 

Σδκ πενίμδμ 1951-1980 ηα δζαβκςζιέκα ηνμφζιαηα θφζζαξ ζε ηαημζηίδζα γχα έθηακακ ηα 

11472 ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ ηα 53, εκχ ημ ηεθεοαηαίμ ηνμφζια ζε άκενςπμ δζαπζζηχεδηε ημ 

1970. Σδκ πενίμδμ 1951-1986 μζ εονείαξ έηηαζδξ ειαμθζζιμί ηαεχξ ηαζ μ έθεβπμξ ηςκ 

αδέζπμηςκ πθδεοζιχκ ζηφθςκ ζηα πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ημο επζκυημηημο-

θφζζαξ μδήβδζακ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ κυζμο ζηδκ Δθθάδα. Σα ηεθεοηαία ηνμφζιαηα ιέπνζ 

ηαζ ηδκ επακειθάκζζδ ηδξ θφζζαξ ζηδκ Δθθάδα ημ έημξ 2012, ηαηαβνάθδηακ ζε έκακ 

αδέζπμημ ζηφθμ  ζηδκ πενζμπή ημο Αθίιμο Αηηζηήξ (1985) ηαεχξ ηαζ ημ 1987 ζε ζηφθμ ζηδκ 

πενζμπή ημο Έανμο. 

 

Ζ Δθθάδα ζοκμνεφεζ ιε ηδκ Σμονηία ηαζ ηδ F.Y.R.O.M. υπμο ηαζ οπάνπμοκ ηαηαβεβναιιέκα 

ηνμφζιαηα ζε γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ αθθά ηαζ ζε ηαημζηίδζα γχα. Ακάθμβα ηνμφζιαηα ζε 

ηαημζηίδζα γχα έπμοκ ακαθενεεί ηαζ ζηδκ Αθαακία. 

Σμ Νμέιανζμ ημο 2011 ιζα εεηζηή ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ αθεπμφ, ακεονέεδηε ζηδκ πενζμπή 

εθειθί ηδξ F.Y.R.O.M., 300 ιέηνα απυ ηα εθθδκζηά ζφκμνα (Picard-Meyer and others 2013). 

Μεηά απυ αοηυ ημ πενζζηαηζηυ απμθαζίζηδηε βζα ημ έημξ 2012 δ εκίζποζδ ημο ήδδ 

οπάνπμκημξ πνμβνάιιαημξ επζηήνδζδξ ηδξ κυζμο ζηδκ Δθθάδα, ιε ζοθθμβή ηαζ ελέηαζδ  

υθςκ ηςκ κεηνχκ άβνζςκ ηαζ ηαημζηίδζςκ γχςκ ζε 16 Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ ηδξ Βυνεζαξ 

ηαζ Γοηζηήξ Δθθάδαξ. 

 

Πίλαθαο 7. Κξνύζκαηα ιύζζαο ζε δώα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 

1951-1987 (Απσείο Καθηγηηή Κηηνιαηπικήρ Σσολήρ ΑΠΘ, κ Οπέζηη Παπαδόποςλος) 

1953-1958 ηααβν 
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Πίλαθαο 8. Κξνύζκαηα ιύζζαο αλά είδνο δώνπ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν 1951-1987 

 
 
 

 

Δπαλεκθάληζε ηεο ιύζζαο ζε δώα ζηελ Διιάδα 
 

 

Μεηά απυ ημ 1987, πμο υπςξ ακαθένεδηε ήηακ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ επζαεααζςιέκμ ηνμφζια 

θφζζαξ ζε ζηφθμ ζηδκ πενζμπή ημο Έανμο, δ κυζμξ επακειθακίζηδηε ζηδκ Δθθάδα ημκ 

Οηηχανζμ ημο 2012 ζε ιζα ηυηηζκδ αθεπμφ εεηζηή ζηδ κυζμ δ μπμία ακεονέεδηε ζημ πςνζυ 

Παθαζυηαζηνμ ζηδ ζάηζζηα Κμγάκδξ. Σμ δεφηενμ ηνμφζια θφζζαξ ηαηαβνάθδηε ζε έκακ 

πμζιεκζηυ ζηφθμ ζημ πςνζυ Ηενμπδβήξ ημκηά ζηδκ πυθδ ηδξ Καζημνζάξ. 

 Έηημηε μ ανζειυξ ηςκ ηνμοζιάηςκ ζε γχα ηονίςξ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ (ηυηηζκεξ αθεπμφδεξ) 

αθθά ηαζ ζε ηαημζηίδζα γχα (ηονίςξ ζηφθμοξ) αολάκεηαζ  θηάκμκηαξ ηα 21 ηνμφζιαηα ιέπνζ 

ημκ Απνίθζμ ημο 2013. 

 

 

Πίλαθαο 9. Κξνύζκαηα ιύζζαο ζε δώα ζηελ Διιάδα από ην 2012 θαη κεηά (έσο 

23.04.2013) 

 

 

α/α 

Δίδνο 

Εώνπ 

Ζκεξνκελία 

Δξγαζηεξηαθήο 

Δπηβεβαίσζεο 

Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα όπνπ 

βξέζεθε ην 

δών 

Πεξηνρή όπνπ 

βξέζεθε ην δών 

1 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 19/10/2012 Κμγάκδξ Παθαζυηαζηνμ 

2 ηφθμξ 19/11/2012 Καζημνζάξ Ηενμπδβή 

3 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 7/12/2012 Κζθηίξ Μεηαλμπχνζ 

4 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 12/12/2012 Κζθηίξ Κάης Πμηαιζά 

5 ηφθμξ 20/12/2012 Πέθθαξ Ανζδαία 
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6 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 24/12/2012 Πέθθαξ Ανζδαία 

7 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 31/12/2012 Κζθηίξ Μεηαθθζηυ 

8 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 31/12/2012 Κζθηίξ ηαονμπχνζ 

9 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 31/12/2012 Πέθθαξ Λμοηνάηζ 

10 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 14/1/2013 Κζθηίξ Κζθηίξ 

11 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 18/1/2013 Κζθηίξ Ακηζβυκεζα 

12 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 31/1/2103 Κζθηίξ Κμνμιδθζά 

13 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 20/2/2013 Κμγάκδξ Κηέκζ 

14 Γάηα 28/2/2013 Σνζηάθςκ Αβνζεθζά 

15 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 28/2/2013 Κζθηίξ Κμνμιδθζά 

16 

 ηυηηζκδ 

αθεπμφ  11/3/2013  Κζθηίξ  Βαθεζμπχνζ 

17 

 ηυηηζκδ 

αθεπμφ  13/3/2013  Κζθηίξ  Υςνφβζ 

18 

 ηυηηζκδ 

αθεπμφ  22/3/2013  Σνζηάθςκ  Καζηνάηζ 

19 

 ηυηηζκδ 

αθεπμφ  1/4/2013  Κζθηίξ  Πανυπεζμ 

20 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 10/4/2013 Σνζηάθςκ Πθάηακμξ 

21 

ηυηηζκδ 

αθεπμφ 23/4/2013 Κζθηίξ Κμνμιδθζά 

 

 

 

 

Αληηκεηώπηζε ηεο ιύζζαο - Βαζηθνί ηξόπνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λόζνπ 

 

 

Γεδμιέκμο υηζ δ θφζζα είκαζ ιζα γςμακενςπμκυζμξ, ημ εειέθζμ εθέβπμο ηδξ κυζμο ααζίγεηαζ 

ζηδκ πνυθδρδ  ειθάκζζήξ ηδξ ζηα γχα, ζηδκ πνυθδρδ ειθάκζζδξ κυζμο ζημκ άκενςπμ ηαζ ζε 

ιεευδμοξ χζηε κα ιεζςεεί δ πζεακυηδηα έηεεζδξ ηςκ ακενχπςκ ζημοξ  ιμθοζιέκμοξ  λεκζζηέξ 

ημο ζμφ. Δπίζδξ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ έπεζ δ επζδδιζμθμβζηή δζενεφκδζδ ηδξ κυζμο. 

 

Ζ εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ ζπεηζηά ιε ημκ ηίκδοκμ έηεεζδξ ζημκ ζυ είκαζ 

ζδαίηενδξ ζδιαζίαξ. 
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Οζ αηυθμοεεξ ανπέξ εθανιυγμκηαζ: 

 

 Πξόιεςε ζηνλ άλζξσπν.  

 

Ζ πνυθδρδ ζημκ άκενςπμ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ημο πενζμνζζιμφ ημο κμζήιαημξ ζημ γςζηυ 

πθδεοζιυ, ιε ημκ πενζμνζζιυ ηδξ έηεεζδξ ιε γχα πμο θένμοκ ημκ ζυ ηαζ θοζζηά ιε ηδκ 

πανμπή ηδξ ηαηάθθδθδξ ημπζηήξ αβςβήξ ζημ ζδιείμ ηναφιαημξ ζηα άημια πμο έπμοκ εηηεεεί 

ζημκ ζυ, πανάθθδθα ιε ηαηάθθδθδ ιεηά ηδξ έηεεζδξ πνμθφθαλδ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

πμνήβδζδξ ακμζμζθαζνζκχκ ηαζ εκενβδηζηήξ ακμζμπμίδζδξ ηαηυπζκ ειαμθζαζιμφ). 

 

Καεχξ μ ζυξ ιεηαδίδεηαζ ζημκ άκενςπμ, υθα ηα οθζηά πμο εκδεπμιέκςξ έπμοκ ιμθοκεεί εα 

πνέπεζ κα απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ πεζνζζιμφ ηάης απυ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ αζθαθείαξ 

υπςξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ (WHO, 1996).  

Σα ενβαζηήνζα πμο δζαπεζνίγμκηαζ ζμφξ ημο βέκμοξ Lyssavirus ή «φπμπημ» οθζηυ πνέπεζ κα 

ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημοξ εεκζημφξ ηακυκεξ αζμαζθάθεζαξ ηαζ ιε ηζξ μδδβίεξ βζα ηα παεμβυκα 

πμο ακήημοκ ζηδκ μιάδα ηζκδφκμο 3. 

Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ ζοζηήκεζ ηδκ πνμθδπηζηή ακμζμπμίδζδ ημο πνμζςπζημφ 

πμο πεζνίγεηαζ ιμθοζιέκα ή φπμπηα πνμξ ιυθοκζδ οθζηά.  

Δπζπνμζεέηςξ δ πνμ ηδξ έηεεζδξ πνμθφθαλδ δζα ημο ειαμθζαζιμφ εα πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ 

ζε μιάδεξ αηυιςκ ορδθμφ ηζκδφκμο υπςξ  ηηδκζάηνμοξ, άημια πμο πεζνίγμκηαζ γχα, 

εδνμθφθαηεξ ηαζ ενβαζηδνζαηυ πνμζςπζηυ πμο ειπθέηεηαζ ζηδ δζάβκςζδ ημο κμζήιαημξ 

(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ Ελόηεηα: Λύζζα θαη Δεκόζηα Υγεία). 

 

 Καηνηθίδηα δώα.  

 

Θα πνέπεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ ιένζικα ζημκ ειαμθζαιυ υθςκ ηςκ ζηφθςκ ηαζ βαηχκ ιε έιθαζδ 

ζηδκ ειαμθζαηή ηάθορδ ηςκ αδέζπμηςκ γχςκ (Νυιμξ 4039/2012), υπςξ ζζπφεζ.  

Δπζπθέμκ ζδιακηζηυ νυθμ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ κυζμο απμηεθμφκ:  

1) Σα ζοζηήιαηα ηαοημπμίδζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ γχςκ, 2) μ έθεβπμξ ηςκ αημιζηχκ 

αζαθζανίςκ ειαμθζαζιμφ ηςκ γχςκ ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημοξ, 3) δ ηήνδζδ υθςκ ηςκ 

οβεζμκμιζηχκ υνςκ ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ γχςκ ζοκηνμθζάξ ηαζ5) μ έθεβπμξ ηςκ αδέζπμηςκ 

γχςκ ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ ειαμθζαηήξ ημοξ ηάθορδξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

 

 

 Δκβνιηαζκόο θαηνηθίδησλ δώσλ (ζθύινο – γάηα) 

 

Πναβιαημπμζείηαζ οπμπνεςηζηά απυ ηηδκίαηνμ ιε ειαυθζμ πμο πενζέπεζ αδνακμπμζδιέκμ ζυ. 

Σμ ειαυθζμ είκαζ απμηεθεζιαηζηυ βζα υθα ηα ζανημθάβα. Ζ πνχηδ πμνήβδζδ βίκεηαζ ζε δθζηία 

υπζ ιζηνυηενδ ηςκ 11 εαδμιάδςκ βζα ζανημθάβα γχα πμο πνμένπμκηαζ απυ ειαμθζαζιέκεξ 

ιδηένεξ. Γζα αοηά πμο πνμένπμκηαζ απμ ακειαμθίαζηεξ ιδηένεξ, δ πνχηδ πμνήβδζδ ιπμνεί κα 

βίκεζ ζε δθζηία 4 εαδμιάδςκ. Ζ ζοπκυηδηα επακειαμθζαζιμφ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ μδδβίεξ ημο 

παναζηεοαζηή ημο ειαμθίμο. 

 

 Δκβνιηαζκόο παξαγσγηθώλ δώσλ 
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Σμ ίδζμ εβηεηνζιέκμ ειαυθζμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ ζηφθμ ηαζ ηδ βάηα  ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ ειαμθζαζιυ ηςκ παναβςβζηχκ γχςκ, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ δθζηία ηςκ 4 

ιδκχκ βζα ηα γχα ηςκ μπμίςκ μζ ιδηένεξ ήηακ ακειαμθίαζηεξ ηαζ απυ ηδκ δθζηία ηςκ 9 ιδκχκ 

βζα ηα γχα πμο βεκκήεδηακ απυ ειαμθζαζιέκεξ ιδηένεξ.  

 

 

 Αδέζπνηα δώα 

 

ε υηζ αθμνά ημκ ειαμθζαζιυ ηςκ αδέζπμηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ ηαεχξ ηαζ υθδ   ηδ δζαπείνζζδ  

ημοξ ζφιθςκα ιε ημ Ν.4039/2012 (Α15) «βζα ηα δεζπμγυιεκα ηαζ ηα αδέζπμηα γχα 

ζοκηνμθζάξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηςκ γχςκ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ή ηδ πνδζζιμπμίδζδ ιε 

ηενδμζημπζηυ ζημπυ» ζζπφμοκ ηα ελήξ :   

 

1. Οζ Γήιμζ οπμπνεμφκηαζ κα ιενζικμφκ βζα ηδκ πενζζοθθμβή ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

αδέζπμηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ ( αν.9, παν.1 ) 

2. Κάεε Γήιμξ ή υιμνμζ ή ζοκενβαγυιεκμζ Γήιμζ, ζδνφμοκ ηαζ θεζημονβμφκ δδιμηζηά ή 

δζαδδιμηζηά ηηδκζαηνεία ηαζ ηαηαθφβζα αδέζπμηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ, επζηνεπυιεκδξ 

ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε εκδζαθενυιεκα θζθμγςζηά  ζςιαηεία ή εεεθμκηέξ θζθυγςμοξ ( 

αν.9, παν.2 ) 

3. ε  ηάεε Γήιμ ζοβηνμηείηαζ ιε απυθαζδ ημο Γδιάνπμο, πεκηαιεθήξ επζηνμπή 

παναημθμφεδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ δζαπείνζζδξ ηςκ αδέζπμηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ 

(αν.9, παν. 12) 

4. Γζα ηδκ πενζζοθθμβή ηςκ  αδέζπμηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ, ζοβηνμημφκηαζ ζοκενβεία απυ 

άημια ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκα ζηδκ αζπιαθςζία γχςκ ζοκηνμθζάξ (αν.9, παν.3) 

5. Σα  αδέζπμηα γχα ζοκηνμθζάξ, πμο πενζζοθθέβμκηαζ, μδδβμφκηαζ ζηα οπάνπμκηα 

ηαηαθφβζα, ζηα δδιμηζηά ηηδκζαηνεία ή ζε ζδζςηζηά ηηδκζαηνεία πμο δζαεέημοκ ηδκ 

ηαηάθθδθα οπμδμιή ηαζ οπμαάθθμκηαζ ζε ηηδκζαηνζηή ελέηαζδ, ζηεζνχκμκηαζ, 

ζδιαίκμκηαζ δθεηηνμκζηά ηαζ οπμαάθθμκηαζ ζε εεναπεοηζηή αβςβή ακ πνεζάγεηαζ 

(αν.9, παν.4)  

6. Αδέζπμηα γχα ζοκηνμθζάξ πμο δεκ έπμοκ οζμεεηδεεί, εθυζμκ είκαζ οβζή  ηαζ είκαζ 

ιεβαθφηενα ηςκ 5 ιδκχκ, επακεκηάζζμκηαζ ζημ θοζζηυ ημοξ πενζαάθθμκ αθμφ 

πνμδβμοιέκςξ ειαμθζαζεμφκ, απμπαναζζηςεμφκ, ζηεζνςεμφκ, ζδιακεμφκ 

δθεηηνμκζηά ηαζ ηαηαβναθμφκ (αν.9, παν.9) 

Οζ ζηεζνχζεζξ ζε αδέζπμηα  γχα ζοκηνμθζάξ, ηαζ δ ζήιακζδ ημοξ, ιπμνμφκ κα 

πναβιαημπμζμφκηαζ δςνεάκ απυ εεεθμκηέξ ηηδκζάηνμοξ αηυια ηαζ αθθμδαπμφξ, μζ 

μπμίμζ ζοβηεκηνχκμοκ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ (αν.9, παν.11) 

 

1. ημοξ Γήιμοξ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί ηνμφζιαηα θφζζαξ ζηδκ άβνζα πακίδα ή ζε 

ζηφθμοξ ηαζ ζε υζμοξ οπάβμκηαζ ζηδκ επζηνάηεζα ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ πμο 

εκηάζζμκηαζ ζημ πνυβναιια επζηήνδζδξ ηδξ θφζζαξ, πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί 

άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα , μ αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο υθςκ ηςκ αδέζπμηςκ 

ζηφθςκ ηαζ βάηςκ ιε ηαπηόρξνλε ειεθηξνληθή ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή ημοξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ εα παναηαιθεεί πνμζςνζκά  ημ πνυβναιια ηδξ ηιδιαηζηήξ πενζζοθθμβήξ 

ηαζ μθμηθδνςιέκμο πνμβνάιιαημξ δζαπείνζζδξ ηςκ αδέζπμηςκ, πμο πενζθαιαάκεζ ηαζ 

ηζξ ζηεζνχζεζξ  ηαζ ημ πθήνεξ ειαμθζαηυ πνυβναιια , ακ αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

πναβιαημπμζδεεί.   

2. Πνμηεζιέκμο μζ Γήιμζ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ πνυβναιια κα θάαμοκ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε, εα πνέπεζ κα ηδνμφκ ανπεία ηαηαβναθήξ ηςκ γχςκ πμο ειαμθζάγμκηαζ, κα 

ζοβηεκηνχζμοκ ηα ηζιμθυβζα απυ ηδκ αβμνά ηςκ ειαμθίςκ ηαζ ηςκ  microchips. 
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Δκδεζηηζηά ιπμνείηε κα ακαηνέλεηε ζηδκ οπ’ ανζει. 207106/23.12.2011 (ΦΔΚ Β2957)  

Απυθαζδ  « Υμνήβδζδ μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ βζα ηδκ ίδνοζδ ηαζ θεζημονβία 

ηαηαθοβίςκ αδέζπμηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ» δ μπμία ακαιέκεηαζ κα επζηαζνμπμζδεεί  

ζφκημια ιε ηδκ έηδμζδ κέαξ  ΚΤΑ. 

3. Οζ Γήιμζ πμο εκηάζζμκηαζ ζημ πνυβναιια επζηήνδζδξ ηδξ θφζζαξ, εα πνέπεζ κα 

ζπιιέγνπλ  ζηνηρεία ζε υθδ ηδ δζάνηεζα εθανιμβήξ  ημο πνμβνάιιαημξ, ζπεηζηά ιε 

ημκ ανζειυ ηςκ γχςκ πμο έπμοκ ειαμθζαζεεί ηαζ ημ ηαηά πνμζέββζζδ πμζμζηυ ηςκ 

ειαμθζαζιέκςκ γχςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ανζειυ ηςκ οπανπυκηςκ αδέζπμηςκ ζηδκ 

πενζμπή δζηαζμδμζίαξ ημοξ, εθυζμκ οπάνπεζ δ εζηυκα ημο πθδεοζιμφ ημοξ. Σα ζημζπεία 

αοηά εα απνζηέιινληαη ζηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ ηαζ μζ Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ εα ηα ζηέθκμοκ ζημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα. Σδκ πνχηδ θμνά εα ζοιπενζθδθεμφκ 

ηαζ ηα ήδδ ειαμθζαζιέκα γχα ηςκ μπμίςκ υιςξ δεκ έπεζ πανέθεεζ δ διενμιδκία 

επακαθδπηζημφ ειαμθζαζιμφ ημοξ.   

4. Αθμφ πναβιαημπμζδεεί μ ακηζθοζζζηυξ ειαμθζαζιυξ ηςκ αδέζπμηςκ ζηφθςκ ηαζ 

βάηςκ, εα πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ ημ πνυβναιια ηςκ ζηεζνχζεςκ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ 

ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ημοξ. 

  

 

 

 Μεηαθηλήζεηο δώσλ 

Όθα ηα ηαημζηίδζα ζανημθάβα δθζηίαξ άκς ηςκ ηνζχκ ιδκχκ πμο πνυηεζηαζ κα ιεηαηζκδεμφκ 

ιεηαλφ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηδξ εθθδκζηήξ Δπζηνάηεζαξ πνέπεζ κα είκαζ ειαμθζαζιέκα 

ηαηά ηδξ θφζζαξ ημοθάπζζημκ 21 διένεξ πνζκ απυ ηδ ιεηαηίκδζή ημοξ. Τπμπνεςηζηά ηα 

ηαημζηίδζα ζανημθάβα ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ αζαθζάνζμ οβείαξ ημο γχμο/ή δζαααηήνζμ ζημ 

μπμίμ ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ηαοηυηδηαξ ημο γχμο ηα ζημζπεία ηδξ ζήιακζήξ ημο, 

ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία  ημο ζδζμηηήηδ. 

Όθα ηα ζανημθάβα ηα μπμία εζζένπμκηαζ ζηδ πχνα απυ άθθα ηνάηδ ιέθδ ή εζζάβμκηαζ απυ 

ηνίηεξ πχνεξ πνέπεζ κα πθδνμφκ ημοξ υνμοξ, υζμκ αθμνά ημκ ακηζθοζζζηυ ειαμθζαζιυ, ημκ 

μνμθμβζηυ έθεβπμ ηςκ ακηζζςιάηςκ ηαζ ηα ζοκμδεοηζηά έββναθα, πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα 

ηεθάθαζα II ηαζ III ημο Κακ. (ΔΚ) 998/2003, υπςξ αοηυξ ζζπφεζ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ 

ιεηαηίκδζδ γχςκ ζε άθθα ηνάηδ ιέθδ. 

Γζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ εηηυξ ηναηχκ ιεθχκ, εα πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ μζ οβεζμκμιζηέξ 

πνμδζαβναθέξ ηδξ πχναξ πνμμνζζιμφ. 

 

 Εώα ηεο άγξηαο παλίδαο.  
 

 

Ο έθεβπμξ ηδξ κυζμο, πανυηζ ανηεηά δφζημθμξ ζηα γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ, πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζείηαζ δζα ηςκ εηζηναηεζχκ ειαμθζαζιμφ απυ ημο ζηυιαημξ ηςκ εζδχκ γχςκ-

δελαιεκχκ ημο ζμφ (ηυηηζκδ αθεπμφ βζα ηδκ Δθθάδα). 
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 Από ηνπ ζηόκαηνο (per os) εκβνιηαζκόο εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο (θόθθηλε 

αιεπνύ) 

 

Ο per os ειαμθζαζιυξ  είκαζ δ ιέεμδμξ εηθμβήξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ κυζμο ζηα γχα ηδξ άβνζαξ 

πακίδαξ. ηδκ Δονχπδ, αοηυξ μ ηνυπμξ ειαμθζαζιμ ιε ηδ πνήζδ ειαμθίςκ πμο πενζέπμοκ 

γςκηακυ ζυ ηαεζενχεδηε ςξ ιέεμδμξ εηθμβήξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ θφζζαξ ζηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1980. Μέζα ζε 28 πνυκζα ιεηά απυ ηζξ πνχηεξ δμηζιέξ ζηδκ Δθαεηία (1978) δ 

ιέεμδμξ αοηή εθέβπμο ηδξ κυζμο ζε γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ είπε ςξ απμηέθεζια ημκ 

πενζμνζζιυ ηδξ ζηδ Γοηζηή ηαζ Κεκηνζηή Δονχπδ ηαζ ζε ιζα ανηεηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ 

ζηδκ ακαημθζηή Δονχπδ.  

 

Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ ιέεμδμξ αοηή πνμτπμεέηεζ εζδζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ 

ιαηνμπνυεεζιδ ζηναηδβζηή. Ο έθεβπμξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο απυ ημο ζηυιαημξ 

ειαμθζαζιμφ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα δζεκενβείηαζ. 

 

Ζ παναημθμφεδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ειαμθζαζιχκ ααζίγεηαζ ζηδ εακάηςζδ ηαζ 

ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ εκυξ ζηακμφ ανζειμφ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ (ηυηηζκδ αθεπμο) βζα κα 

αλζμθμβδεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πνμβναιιάηςκ απυ ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιμφ. 

Λεπημιένεζεξ δίκμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο εβπεζνζδίμο. 

 

Έκαξ επανηήξ ανζειυξ γχςκ εα πνέπεζ κα ελεηαζεεί απυ ηάεε πενζμπή πμο έπεζ εθανιμζεεί ημ 

ειαμθζαηυ πνυβναιια (4 γχα ακα 100 km² εηδζίςξ). Απυ ηα γχα βίκεηαζ αζιμθδρία βζα 

μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ, εκχ ηα δυκηζα ημοξ εα πνέπεζ κα ελεηαζεμφκ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο 

αζμδείηηδ ηεηναηοηθίκδξ πμο πενζέπεηαζ ζημ ειαυθζμ πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί ακ ημ γχμ 

ηαηακάθςζε ημ δυθςια πμο θένεζ ημ ειαυθζμ (αθέπε Δκυηδηα: Δνβαζηδνζαηέξ Γμηζιέξ). 

 

 

Κόθθηλε αιεπνύ (Vulpes vulpes) – Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο 

 

Σμ είδμξ Vulpes vulpes είκαζ έκα ιζηνυ εδθαζηζηυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ηοκζδχκ ιε ζςιαηζηυ 

αάνμξ 4.5-8 ηζθά. Ακεονίζηεηαζ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο Βυνεζμο Ζιζζθαίνζμο υπςξ ηαζ 

ζηδκ Αοζηναθία. Σμ γχμ αοηυ ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ζε πμζηίθεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ 

ημοξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, απυ ηζξ παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ έςξ ηζξ Άθπεζξ, 

πενζθαιαακμιέκςκ αζηζηχκ ηαζ πενζαζηζηχκ πενζμπχκ. Ακάθμβα  ιε ηδκ  επμπή ηαζ ηζξ 

πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ δ ηυηηζκδ αθεπμφ δζαηνέθεηαζ ιε ηνςηηζηά, θαβμφξ, ηαημζηίδζα 

πηδκά, ζηχθδηεξ, έκημια, θνμφηα η.α. (ιμφνα, δαιάζηδκα). 

 

Ζ αθεπμφ βεκκά ιζα θμνά ηαη’έημξ. ημ Βυνεζμ Ζιζζθαίνζμ δακαπαναβςβή βίκεηαζ ιεηαλφ 

Γεηειανίμο ηαζ Μανηίμο. Ζ ηφδζδ δζανηεί 51 ιε 53 διένεξ, ηονίςξ ιεηαλφ Μανηίμο ηαζ 

Απνζθίμο. ε παιδθυηενα ορυιεηνα είκαζ δοκαηυκ ηα ημοηάαζα κα βεκκδεμφκ κςνίηενα. Ο 

ανζειυξ ηδξ ημηεημμιάδαξ πμζηίθεζ απυ 1 έςξ 12 ημοηάαζα (ιέζμξ υνμξ 5.5). Ζ 

ακαπαναβςβζηή επζηοπία ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηδξ ηνμθήξ πμο ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πθδεοζιυ ηςκ ηνςηηζηχκ ηαζ θαβυιμνθςκ (αθεμκία ηνμθήξ). 

 

Σα ημοηάαζα ηνέθμκηαζ ιε βάθα ηζξ πνχηεξ ηδξ γςήξ ημοξ, αθθά επζπνμζεέηςξ θαιαάκμοκ ηαζ 

άθθδ ηνμθή ζε οβνή ιμνθή απυ ηδκ 3
δ
 αδμιάδα. Ζ εκδθζηίςζή ημοξ βίκεηαζ ζε δθζηία 10 

ιδκχκ. Σα ιζηνά πενζπθακχκηαζ ζε απυζηαζδ ιζηνυηενδ απυ 1 km ιαηνζά απυ ηζξ θςθζέξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ ηαζ κςνίξ ημ θεζκυπςνμ. Οζ πνμ ηδξ εκδθζηίςζδξ 
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αθεπμφδεξ  ανπίγμοκ κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ ηα ιέζα επηέιανίμο έςξ ημ ηέθμξ Οηηςανίμο. Σα 

πζμ πμθθά γχα ηζκμφκηαζ ζε απμζηάζεζξ ιζηνυηενεξ ηςκ 10 km, εκχ θζβυηενα δζακφμοκ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ 10 ηαζ 50 km. πάκζα παναηδνμφκηαζ ιεηαηζκήζεζξ ζε απμζηάζεζξ άκς ηςκ 

50 km. 
 

Σα ανζεκζηά δζακφμοκ ιεβαθφηενεξ απμζηάζεζξ ζοβηνζηζηά ιε ηα εδθοηά. Γεκζηυηενα μζ 

απμζηάζεζξ πμο ηεθζηά ηα γχα εα δζακφζμοκ ελανηχκηαζ απυ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηδξ ηνμθήξ δ 

μπμία ιπμνεί κα επζηνέρεζ ορδθυηενδ πθδεοζιζαηή ποηκυηδηα (Blueprint for Red Fox Rabies 

Prevention and Control). 

 

Δπηινγή θαηάιιεινπ ρξόλνπ γηα ηνλ per os εκβνιηαζκό ηεο άγξηαο παλίδαο 

 

 

Δλανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ ημο ειαμθίμο ηαζ ημ είδμξ-ζηυπμξ. Όθα ηα ειπμνζηά δζαεέζζια 

δμθχιαηα θένμοκ ημ ειαυθζμ ζε οβνή ιμνθή ιέζα ζε εζδζηή εήηδ. Οζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ 

ιπμνεί κα δνάζμοκ ακαζηαθηζηά, ιεζχκμκηαξ ηδ δναζηζηυηδηα ημο ειαμθίμο. Ζ ακημπή ημο 

ειαμθίμο ελανηάηαζ ηυζμ απυ ημ ζηέθεπμξ ημο ζμφ πμο πνδζζιμπμζήεδηε υζμ ηαζ απυ ημοξ 

ζηαεενμπμζδηέξ πμο έπμοκ εκζςιαηςεεί ζημ ειαυθζζμ. Γεκζηυηενα ςζηυζμ, ηα πενζζζυηενα 

ειαυθζα βζα ημκ απυ ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιυ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ πάκμοκ ηδ 

δναζηζηυηδηά ημοξ, υηακ εηηίεεκηαζ βζα ηάπμζεξ ιένεξ ζε εενιμηναζίεξ άκς ηςκ 35 °C. Έηζζ 

εα πνέπεζ υζμ είκαζ εθζηηυ κα απμθεφβεηαζ δ δζακμιή ηςκ ειαμθίςκ ανβά ηδκ άκμζλδ ή πμθφ 

κςνίξ ημ θεζκυπςνμ. Θα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ δ εενιμηναζία αένα είκαζ δζαθμνεηζηή 

απυ ηδ εενιμηναζία ημο εδάθμοξ.  

 

Δπζπθέμκ δ δζακμιή ηςκ ειαμθίςκ ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθδ πζεακυηδηα κα οπάνπεζ εενιμηναζία 

<0 °C εα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ. Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ημ ειαυθζμ πμο πενζέπεζ ημκ ζυ 

παβχκεζ ηαζ υηακ δ αθεπμφ ηνοπά ηδκ ηάρμοθα ιέζα ζηδκ μπμία πενζέπεηαζ ημ ειαυθζμ ςξ 

οβνυ, αοηυ δεκ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ ζημιαηζηή ημζθυηδηα ημο γχμο ηαζ ηεθζηά μ 

ειαμθζαζιυξ είκαζ ακεπζηοπήξ. Σέημζεξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ιπμνεί κα ζοιαμφκ ζημ αυνεζμ 

Ζιζζθαίνζμ ηδ κφπηα ζηζξ ανπέξ ηδξ άκμζλδξ ή πνμξ ημ ηέθμξ ημο θεζκμπχνμο. 

 

Έκαξ επζπθέμκ πανάβμκηαξ πμο εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ είκαζ ημ είδμξ γχμο ζηυπμξ ηαζ δ 

δθζηζαηή μιάδα πμο επζθέβεηαζ κα ειαμθζαζηεί. ε πενίπηςζδ πμο ζημπεφεηαζ μ κεανυξ 

πθδεοζιυξ αθεπμφδςκ, πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ αοηά ηα κεανά γχα έπμοκ ζπεηζηά 

πενζμνζζιέκεξ ιεηαηζκήζεζξ ηαζ εκδεπμιέκςξ μζ απυ αένςξ νίρεζξ ζε ηαεμνζζιέκεξ βναιιέξ 

πηήζεςκ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε ακεπζηοπή ειαμθζαζιυ ηςκ ιζηνχκ αθεπμφδςκ. Ζ δζα πεζνυξ 

ημπμεέηδζδ ειαμθίςκ βφνς ηαζ ιέζα ζηζξ θςθζέξ εα ιπμνμφζε εκδεπμιέκςξ κα επζθφζεζ αοηυ 

ημ πνυαθδια. Άθθςζηε δ ηαηακάθςζδ δμθςιάηςκ απυ είδδ πμο δεκ ζημπεφμκηαζ ιπμνεί κα 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιδ θήρδ ειαμθίμο απυ ηα είδδ ζηυπμξ (Blueprint for Red Fox Rabies 

Prevention and Control). 
 

 

Δκβόιηα γηα ηνλ per os εκβνιηαζκό ηεο άγξηαο παλίδαο 

Έπεζ ανεεεί υηζ δ ακμζμπμίδζδ ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ δεκ ιπμνμφκ κα 

επζηεοπεμφκ υηακ πμνδβμφκηαζ per os αδνακμπμζδιέκα ειαυθζα. Γζάθμνμζ ηφπμζ ειαμθίςκ 

είκαζ δζαεέζζιμζ βζα ημκ απυ  ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιυ ηςκ εζδχκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ. Σα 

ειαυθζα αοηά εκέπμοκ ανηεημφξ ηζκδφκμοξ δεδμιέκμο υηζ θένμοκ γςκηακυ ημκ ζυ, ςζηυζμ 

οπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ.  
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Ζ παναβςβή ηδξ πνχηδξ βεκζάξ ειαμθίςκ ααζίζηδηε ζε ζοιααηζηέξ ιεευδμοξ πμο ελαζεεκμφκ 

ημκ ζυ ιε in vivo ηαζ in vitro δζυδμοξ. Σα ειαυθζα αοηά αημθμφεδζακ μζ θεβυιεκεξ ιεηαθθάλεζξ 

επζθμβήξ. Ηζπονά ακμζμβυκα ειαμθζαηά ζηεθέπδ ελαζεεκδιέκμο ζμφ επζθέπεδηακ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα. Σα επζθεβιέκα ζηεθέπδ έδεζλακ δζαηνζηέξ 

αθθαβέξ ζημ βμκζδίςιά ημοξ. 

 

Σέθμξ, πάνδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμηεπκμθμβίαξ, ημ βμκζδίςια ηςκ ζχκ ιπμνεί κα είκαζ άιεζα 

δζαπεζνίζζιμ.Σα «πνμσυκηα» αοηά μνίγμκηαζ ςξ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκμζ μνβακζζιμί. Έκαξ ζυξ 

λεκζζηήξ εηθνάγεζ ηδ βθοημπνςηεΐκδ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζοεμφκ δζαθμνεηζημί ζμί λεκζζηέξ , ιεηαλφ αοηχκ ηδξ εοθμβζάξ, ημο ακενχπζκμο 

αδεκμσμφ ηφπμο 5, ημο αδεκμσμφ ηφπμο 2 ημο ζηφθμο ή ημο ίδζμο ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδ πνήζδ γςκηακχκ ελαζεεκδιέκςκ ειαμθίςκ ηαζ ειαμθίςκ πνμενπυιεκςκ απυ 

ημκ ζυ ηδξ εοθμβζάξ, μζ ζοκέπεζεξ απυ ηδκ πζεακή επαθή  ημοξ ιε  ακμζμηαηεζηαθιέκα άημια 

απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ πνμαθδιαηζζιμφ. 

 

Μέζς ηδξ ζημπεοιέκδξ ηαζ ηαηεοεοκυιεκδξ ιεηαθθαλζβέκεζδξ, πεναζηένς ηνμπμπμζήζεζξ 

ιπμνμφκ κα πνμηθδεμφκ ιε ζηυπμ κα εκζζπφζμοκ ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ ακμζμπμζδηζηή δνάζδ 

ημο ειαμθίμο (Fox rabies Blueprint). 

 

Σμ VRG (vaccinia-rabies glycoprotein) είκαζ έκα ειαυθζμ βεκεηζηήξ ιδπακζηήξ πμο πνμένπεηαζ 

απυ ημκ ζυ ηδξ εοθμβζάξ. Γεκ εκέπεζ ηζκδφκμοξ βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ, πανά ημ 

υηζ έπεζ ακαθενεεί ιζα θμίιςλδ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ειαυθζμ ζηζξ ΖΠΑ ζε ιζα βοκαίηα δ 

μπμία είπε επζδενιμθοηζηή οπενηενάηςζδ ηαζ ήηακ 15 εαδμιάδςκ έβηομξ. Διθάκζζε μίδδια 

ηαζ ενφεδια αθθά εεναπεφηδηε 10 διένεξ ανβυηενα πςνίξ ηάπμζα ακηζζηή εεναπεία ηαζ δεκ 

ειθάκζζε πεναζηένς ζοιπηχιαηα. Ζ εβηοιμζφκδ ελεθίπεδηε θοζζμθμβζηά.  

 

Σα ειαυθζα SAG1 ηαζ SAG2 παναζηεοάζεδηακ απυ ημ ζηέθεπμξ SAD Bern ηαζ αημθμοεμφκ 

ιζαξ ή δομ, ακηζζημίπςξ, πνμμδεοηζηέξ ιεηαθθάλεζξ ημο ηςδζημκίμο 333 ηδξ Ανβζκίκδξ. Κάεε 

αθθαβή ζε αοηυ ημ ηςδζηυκζμ μδδβεί ζε ιζα ζδιακηζηή απχθεζα ηδξ παεμβμκζηυηδηαξ ημο ζμφ. 

 

Σα ειαυθζα SAD B19 ηαζ SAD P5/88 παναζηεοάζηδηακ απυ ηδκ ελαζεέκδζδ ημο ζηεθέπμοξ 

SAD Bern αημθμοεμφιεκδξ απυ ηάπμζεξ δζαδμπζηέξ δζυδμοξ ζε ηοηηανμηαθθζένβεζα. Έκα 

άθθμ ζηέθεπμξ ημ SAD VA1 δμηζιάζηδηε πεζναιαηζηά ζηδ Γενιακία (EUROPEAN 

COMMISSION.2002. The oral vaccination of foxes against rabies). 

 

Πνζκ απμ ηάεε ειαμθζαηή εηζηναηεία εα πνέπεζ ανζειυξ δμθςιάηςκ κα εθέβπμκηαζ ιε 

ηζηθμπμίδζδ (Cliquet et al., 2012).  
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Δηθόλα 6. Δκπνξηθά δηαζέζηκα εκβόιηα γηα ηνλ per os εκβνιηαζκό εηδώλ ηεο άγξηαο 

παλίδαο 
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Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ δζαηήνδζδ ηδξ ροηηζηήξ αθοζίδαξ ηαηα ηδ ιεηαθμνά ηαζ 

απμεήηεοζδ ηςκ ειαμθίςκ, ακαθυβςξ ημο ηφπμο ημο ειαμθίμο. 

Δηθόλα 7. Απνζεθεπηηθνί ρώξνη γηα ηα εκβόιηα 

 

 

 

 

Δηθόλα 8. Γηαηήξεζε ςπθηηθήο αιπζίδαο ζε όιε ηε δηαδηθαζία δηαθίλεζεο ησλ εκβνιίσλ 
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ηξαηεγηθή εκβνιηαζκνύ 

Οζ ειαμθζαηέξ εηζηναηείεξ πνέπεζ κα δζεκενβμφκηαζ ημοθάπζζημκ 2 θμνέξ εηδζίςξ, ηδκ άκμζλδ 

ηαζ ημ θεζκυπςνμ. Γεδμιέκδξ ηδξ ειθάκζζδξ ηνμοζιάηςκ θφζζαξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ κμιμφξ 

ηδξ Βυνεζαξ ηαζ Κεκηνζηήξ Δθθάδαξ απμθαζίζηδηε βζα ημ έημξ 2013 κα πναβιαημπμζδεεί 

ειαμθζαζιυξ απυ ημο ζηυιαημξ ζε 18 κμιμοξ ηδξ πχναξ πμο παναηηδνίζηδηακ ςξ ορδθμφ 

ηζκδφκμο (κμιμί πμο οπήνπακ ηνμοζιαηα ηαζ υιμνμζ κμιμί, ηαζ πενζμπέξ ζε αηηίκα 50 km 

βφνς απμ ημπμεεζίεξ πμο οπήνλε επζαεααζςιέκμ ηνμφζια) (Πίκαηαξ 10).  

Γζα ημ έημξ 2013 δ ζοκμθζηή έηηαζδ ζηδκ μπμία εα πναβιαημπμζδεεί νίρδ δμθςιάηςκ 

οπμθμβίγεηαζ ζηα 47449 km
2 

πςνίξ κα έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ηαημζηδιέκεξ αζηζηέξ ηαζ 

πενζαζηζηέξ πενζμπέξ, ιεβάθα μδζηά δίηηοα, θίικεξ ηα. Ζ ιέζδ ποηκυηδηα δμθςιάηςκ πμο εα 

νζπεμφκ ακά km² οπμθμβίγεηαζ ζε 25 δμθχιαηα (>20 δμθχιαηα ακά km
2
). 

Σα άημια πμο εα πεζνίγμκηαζ ηα ειαυθζα-δμθχιαηα εα πνέπεζ κα ιδκ είκαζ 

ακμζμηαηεζηαθιέκα, κα έπμοκ ειαμθζαζεεί βζα ηδ θφζζα ηαζ κα θμνμφκ πνμζηαηεοηζηά 

βάκηζα. 

Ζ εκαένζα δζακμιή ηςκ ειαμθίςκ-δμθςιάηςκ εα εηηεθείηαζ είηε ιε εθζηυπηενμ είηε ιε 

αενμζηάθδ ζηαεενχκ πηενφβςκ, ακάθμβα ιε ηδκ ημπμβναθία ηδξ πενζμπήξ εθανιμβήξ ηςκ 

ακζθοζζζηχκ ειαμθζαζιχκ. Σμ αενμζηάθμξ (εθζηυπηενμ ή ζηαεενχκ πηενφβςκ) έπεζ ανηεηυ 

πχνμ – βζα ηδκ επζαίααζδ δφμ αηυιςκ (εκυξ βζα ηδκ νίρδ ηςκ ειαμθίςκ ηαζ εκυξ πθμδβμφ), - 

βζα ηδ θυνηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ δμθςιάηςκ ειαμθίςκ, πμο πνεζάγμκηαζ βζα ιία πηήζδ (200 

kg δμθςιάηςκ είκαζ ημ εθάπζζημ), - βζα κα επζηνέπεζ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοθάπζζημκ εκυξ 

ηζαςηίμο δμθςιάηςκ πθδζίμκ ημο αηυιμο πμο εα ηα νίπκεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα  εφημθδξ 

ακηζηαηάζηαζδξ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πηήζδξ, υηακ αοηυ αδεζάζεζ. Δπίζδξ ημ εκαένζμ 

ιέζμ εα ιπμνεί κα δέπεηαζ ηδκ πνμζανιμβή ζε αοηυ ηδξ ηαηάθθδθδξ ζοζηεοήξ νίρδξ αάζεζ 

ημο ηφπμο ημο ειαμθίμο-δμθχιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. 

Ο ελμπθζζιυξ ημο αενμζηάθμοξ εα επζηνέπεζ ηδ νίρδ ηςκ δμθςιάηςκ απυ ηδκ ηαιπίκα. Αοηυ 

ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ζςθήκαξ (ιε δζάιεηνμ 10 -15 cm πενίπμο), εβηαηεζηδιέκμξ ιπνμζηά απυ 

ηδκ εέζδ ημο αηυιμο, πμο ηάκεζ ηζξ νίρεζξ ηαζ μ μπμίμξ ακμίβεζ ζε έκα ιεβάθμ πςκί ζημ πάκς 

ιένμξ, δζαζπίγεζ ημ πάηςια ηδξ αηνάηημο ηαζ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ημ έδαθμξ. Ζ νίρδ ιπμνεί κα 

βίκεηαζ πεζνμηίκδηα ή πνδζζιμπμζχκηαξ έκα αοηυιαημ ζφζηδια. Σμ αενμζηάθμξ εα πεηάεζ ζε 

ορυιεηνμ 100-150 m ιε ηαπφηδηα 100-150 km/h ζε πανάθθδθεξ βναιιέξ 500-600 m. Σα 

δμθχιαηα εα νίπκμκηαζ ακά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα πμο εα οπμθμβζζεμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηαπφηδηα εδάθμοξ απυ ημκ ηφπμ: r = D.L.GS/3600, υπμο «r» («r»βζα νοειυ) είκαζ μ ανζειυξ 

δμθςιάηςκ βζα νίρδ ακά δεοηενυθεπημ, - «D» δ ιέζδ ποηκυηδηα δμθςιάηςκ πμο εα νζπεμφκ 

ακά km², «L» δ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ πηήζεςκ (πμο εηθνάγεηαζ ζε  km), - «GS» δ 

ηαπφηδηα εδάθμοξ πμο εηθνάγεηαζ ζε πζθζυιεηνα ακά χνα (km/h). Ζ νίρδ εα ζηαιαηάεζ υπςξ 

ακαθένεδηε πάκς απυ μζηζζιμφξ, ηηίνζα, δνυιμοξ ηαζ οδάηζκεξ επζθάκεζεξ. 
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Πίλαθαο 10. 1
ε
 εκβνιηαθή εθζηξαηεία ζηελ Διιάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΝΟΜΟ 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΔΚΣΑΔΩΝ 

ΔΚΣΟ ΑΣΙΚΩΝ - 

ΓΡΟΜΩΝ - ΤΓΑΣΙΝΩΝ 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ (ΣΔΣΡ. 

ΥΙΛ.) 

 1 ΘΔΠΡΧΣΗΑ 1524,5 

 2 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 4980,0 

 3 ΓΡΔΒΔΝΧΝ 2251,0 

 4 ΚΑΣΟΡΗΑ 1686,7 

 5 ΚΟΕΑΝΖ 3386,0 

 6 ΦΛΧΡΗΝΑ 1774,3 

 7 ΖΜΑΘΗΑ 1667,3 

 8 ΠΗΔΡΗΑ 1397,0 

 9 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3339,0 

 10 ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 3195,2 

 11 ΚΗΛΚΗ 2453,3 

 12 ΠΔΛΛΑ 2423,4 

 13 ΔΡΡΧΝ 3757,7 

 14 ΠΡΔΒΔΕΖ 988,6 

 15 ΑΡΣΑ 1580,1 

 16 ΛΑΡΗΑ 5343,4 

 17 ΣΡΗΚΑΛΧΝ 3244,2 

 18 ΚΑΡΓΗΣΑ 2457,6 

  ΤΝΟΛΟ 47449,3 
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Αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ πηήζεσλ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ξίςεσλ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ηα αθόινπζα δεδνκέλα:  

 

- Ζιενμιδκία Διαμθζαζιμφ, αενμδνυιζμ, ανζειυξ αενμζηάθμοξ, υκμια πζθυημο  

- Καζνζηέξ ζοκεήηεξ, εενιμηναζία  

- Ανζειυξ πανηίδαξ ειαμθίςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε  

- Ανζειυξ πμνείαξ πηήζδξ  

- Έκανλδ πηήζδξ, θήλδ ηαζ δζάνηεζα πηήζδξ ηαζ νίρδξ δμθςιάηςκ 

- Πενζμπή πμο ηαθφθεδηε  

- Ανζειυξ δμθςιάηςκ ηα μπμία είπακ θμνηςεεί ζημ αενμζηάθμξ 

- Ανζειυξ δμθςιάηςκ πμο ενίθεδζακ  

 

Καζεκεξηλά ζην ηέινο ησλ πηήζεσλ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα αθόινπζα:•  

Σμ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκζηήξ Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ 

ημο ΤΠΑΑΣ (Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ) εα θαιαάκεζ ηαεδιενζκά ημοξ πάνηεξ ηαζ ηζξ 

ζοκηεηαβιέκεξ νίρδξ ηςκ ειαμθίςκ.  

φζηδια GPS ηαηαβνάθεζ αοηυιαηα ηδκ νίρδ ηάεε δμθχιαημξ: ηδκ αηνζαή βεςβναθζηή ημο 

εέζδ ηαζ χνα, είηε εάκ ηα δμθχιαηα νίπεδηακ απυ ημ αενμζηάθμξ πεζνμηίκδηα είηε αοηυιαηα.  

Σα δεδμιέκα απυ ηζξ πηήζεζξ εα ζοθθέβμκηαζ ηαζ εα ακαθφμκηαζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ έηζζ 

χζηε κα οπμθμβίγεηαζ δ ποηκυηδηα δμθςιάηςκ ακα km
2 

πμο ενίθεδζακ. Ζ ακάθοζδ αοηή εα 

πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ 

Γεκζηήξ Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Σμπμβναθζηή Τπδνεζία ημο ΤΠΑΑΣ. 

Σα ακςηένς ζημζπεφμοκ ζημ κα επαθδεεοεεί υηζ μ απαζημφιεκμξ ανζειυξ δμθςιάηςκ έπεζ 

δζακειδεεί ηαζ εθυζμκ οπάνπμοκ ηεκά, κα βίκμοκ δζμνεςηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ βεκζηυηενα ζημ υηζ 

αημθμοεήεδηε υθδ δ δζαδζηαζία αάζεζ ηςκ μδδβζχκ ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ. 
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Δηθόλα 9. πιινγή ζηνηρείσλ θαη επεμεξγαζία απηώλ θαηά ηελ ελαέξηα δηαλνκή ησλ 

εκβνιίσλ 

 

Δηθόλα 10. Παξάδεηγκα απνηύπσζεο εκβνιηαθήο θάιπςεο πεξηνρώλ ζε ράξηε 
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Δλεκέξσζε θνηλνύ γηα ηνπο εκβνιηαζκνύο ηεο άγξηαο παλίδαο  

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ ημ ειαυθζμ βζα ημκ per os ειαμθζαζιυ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ πενζέπεζ 

γςκηακυ ζυ, δ άιεζδ επαθή ημο ειαμθίμο ιε βοικά πένζα ηαζ εζδζηυηενα απυ άημια 

ακειαμθίαζηα ή ακμζμηαηεζηαθιέκα ακηεκδείηκοηαζ.  

ε πενίπηςζδ πμο ηάπμζμξ πμθίηδξ ανεί έκα ειαυθζμ-δυθςια ημκηά ζηδκ μζηεία ημο ή ζε 

ηαημζηδιέκδ πενζμπή, δεκ εα πνέπεζ κα ημ πζάζεζ αθθά εα πνέπεζ κα επζημζκςκήζεζ άιεζα ηδκ 

ανιυδζα ηηδκζαηνζηή ή δαζζηή οπδνεζία. Δπζπθέμκ ζε πενίπηςζδ άιεζδξ επαθήξ ιε ημ 

ειαυθζμ-δυθςια ηαζ ηονίςξ ιε ημ οβνυ πενζεπυιεκμ ημο δμθχιαημξ, μζ πμθίηεξ εα πνέπεζ κα 

ακαγδημφκ άιεζα ζαηνζηή αμήεεζα. 

 Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ηαιπάκζαξ ειαμθζαζιμφ ηςκ αθεπμφδςκ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ 

εκδιένςζδ ημο ημζκμφ.  Ζ εκδιένςζδ εα βίκεηαζ είηε ιε ηδκ πνμαμθή δζαθδιζζηζηχκ 

εκδιενςηζηχκ εηπμιπχκ ιζηνήξ δζάνηεζαξ ζε ηδθεμπηζηά ηακάθζα εεκζηήξ ηαζ ημπζηήξ 

ειαέθεζαξ, ιε εκδιενςηζηά έκεεηα ζημκ ηφπμ ηδξ εηάζημηε πενζμπήξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε 

εκδιένςζδ ιέζς ημο ναδζμθχκμο. Ηδζαίηενδ ιένζικα πνέπεζ εα δμεεί βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ιαεδηχκ.  

Σέθμξ πνμεημζιάγμκηαζ ηαζ εα δζακειδεμφκ ζημ ημζκυ εκχ  εα ακανηδεμφκ ζημ δζαδζηηοαηυ 

ηυπμ ημο ΤΠΑΑΣ, εζδζηέξ εκδιενςηζηέξ αθίζεξ ηαζ δζαθδιζζηζηά θοθθάδζα ακά ηαηδβμνία 

πμθζηχκ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκμκηαζ. ηδκ Ηζημζεθίδα ημο ΤΠΑΑΣ είκαζ ήδδ ακανηδιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ηζξ ειαμθζαηέξ εηζηναηείεξ ηαζ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ 

πενζζηαηζηχκ άιεζδξ επαθήξ ηςκ ακενχπςκ ιε ημ ειαυθζμ-δυθςια. 

 

Πξόγξακκα επηδσνηηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηα άγξηα θαη 

θαηνηθίδηα ζειαζηηθά  

 

Δπηηήξεζε  

 

Δίκαζ ημ ενβαθείμ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ επζδδιζμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ζε ιζα πχνα ςξ πνμξ 

ηδ θφζζα, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ ζηναηδβζηήξ πμο εα αημθμοεδεεί. Βαζίγεηαζ 

ζηδκ ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ ζζηχκ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ κεηνχκ γχςκ ή γχςκ 

πμο εακαηχεδηακ, βζα ηδκ ακίπκεοζδ/απμιυκςζδ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ. 

 

Ζ επζηήνδζδ ζοκήεςξ ιπμνεί κα δζαηνζεεί ζηδ δεζβιαημθδρία ηαηυπζκ οπμρίαξ ηαζ ζηδ 

δεζβιαημθδρία αάζεζ εκυξ ζοζηδιαηζημφ ζπεδίμο δεζβιαημθδρίαξ. 

 

 Ζ παεδηζηή επζηήνδζδ βζα ηδ θφζζα ζηδνίγεηαζ ζηδκ ενβαζηδνζαηή δζενεφκδζδ κεηνχκ, 

εοπαεχκ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ γχςκ βζα δζάβκςζδ ηδξ κυζμο. Έκα ηέημζμ πνυβναιια 

επζηήνδζδξ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ πχνα ζε υθεξ ηζξ πχνεξ, ακελανηήηςξ ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ 

ςξ πνμξ ηδ θφζζα. 

 

 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ δεζβιαημθδρίεξ πμο δζεκενβμφκηαζ ιεηά απυ ημκ ειαμθζαζιυ ηςκ 

αθεπμφδςκ, αοηέξ δζεκενβμφκηαζ ηαηυπζκ εακάηςζδξ εκυξ ανζειμφ γχςκ-ζηυπμο βζα ηα 

ειαυθζα, ηαζ ζημπυξ ημοξ είκαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ειαμθζαζιχκ 

αάζεζ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ δμθςιάηςκ ηαζ ηδξ ακμζμπμζδηζηήξ απάκηδζδξ πμο ακαπηφπεδηε 
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ζηα γχα πμο έθααακ ημ ειαυθζμ. Έηζζ, ηα γχα πμο εακαηχκμκηαζ ηαζ ελεηάγμκηαζ βζα ημ ζημπυ 

αοηυ εα πνέπεζ κα ακήημοκ ζημκ οβζή πθδεοζιυ  πμο ιπμνεί κα έπεζ θάαεζ ημ ειαυθζμ 

(αθεπμφδεξ). Αοηά ηα γχα δε εεςνμφκηαζ φπμπηα βζα ηδ κυζμ αθθά οβζή. Οζ ελεηάζεζξ πμο 

ζοζηήκμκηαζ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

-Ονμθμβζηυξ έθεβπμξ ζε δείβιαηα αίιαημξ βζα κα αλζμθμβδεεί ημ επίπεδμ ακμζίαξ (αθέπε 

Δκυηδηα Δνβαζηδνζαηέξ Δλεηάζεζξ) 

-Ακάθοζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ειθάκζζδξ ημο αζμδείηηδ. Σα δμθχιαηα πμο θένμοκ ημ ειαυθζμ 

πενζέπμοκ έκα αζμδείηηδ (ζοκήεςξ ηεηναηοηθίκδ) μ μπμίμξ πανέπεζ ιζα ιαηνυπνμκδ ζήιακζδ 

ηςκ μζηχκ ηαζ ηςκ δμκηζχκ ζηα γχα πμο ηα θαιαάκμοκ (αθέπε Δκυηδηα Δνβαζηδνζαηέξ 

Δλεηάζεζξ). 

 

 

Ζ ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ κυζμο εκδείηκοηαζ κα βίκεηαζ πανάθθδθα ιε ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ειαμθίςκ ηαηυπζκ ηδξ ειαμθζαηήξ εηζηναηείαξ, ζε 

πενίπηςζδ ακεπανημφξ ανζειμφ δεζβιάηςκ ηαηά ημ πνυβναιια ηδξ παεδηζηήξ επζηήνδζδξ. Σα 

δεδμιέκα αοηά δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη ιε ηα δεδμιέκα ηδξ παεδηζηήξ επζηήνδζδξ.  

 

Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ ζοζηήκεζ έκα ιέβεεμξ δείβιαημξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ δζα ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιχκ, ιε έκα εθάπζζημ ανζειυ 

ελεηαγυιεκςκ γχςκ 4 αθεπμφδεξ/100 km² εηδζίςξ ζηδκ πενζμπή ειαμθζαζιμφ. 

 

 Αλαιπηηθόηεξα:  

Δπηηήξεζε βαζηδόκελε ζε δώα δείθηεο ηεο λόζνπ – Παζεηηθή Δπηηήξεζε 

 

Σα γχα δείηηεξ είκαζ γχα πμο είκαζ φπμπηα ειθάκζζδξ ηδξ κυζμο. Αοηά είκαζ γχα ζηα μπμία 

έπμοκ εκδεπμιέκςξ εηηεεεί μζ άκενςπμζ (δήβιαηα, αιοπέξ, πνυηθδζδ θφζεςκ ζοκεπείαξ ημο 

δένιαημξ ηαζ επαθή ιε ιμθοζιέκεξ εηηνίζεζξ), γχα ηα μπμία ειθακίγμοκ ηθζκζηά ζοιπηχιαηα 

ή ιδ θοζζμθμβζηή ζοιπενζθμνά εκδεζηηζηή ηδξ θφζζαξ ή γχα πμο ακεονίζημκηαζ κεηνά ηαζ 

ζημηςιέκα ζημοξ δνυιμοξ (ζε εκδδιζηέξ ζηδ κυζμ πχνεξ ιυκμ). Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ δ 

δεζβιαημθδρία γχςκ δεζηηχκ είκαζ πάκηα πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ ακίπκεοζδ 

εεηζηχκ ζημκ ζυ γχςκ, ζοβηνζηζηά ιε ηδκ δεζβιαημθδρία γχςκ πμο έπμοκ εακαηςεεί  ζημ 

ηοκήβζ, άζπεηα ιε ημ ακ έπεζ ή υπζ εθανιμζεεί εεκζηυ πνυβναιια per os ειαμθζαζιμφ γχςκ 

ηδξ άβνζαξ πακίδαξ (Thulke et al., 2009). 

 

Ζ ζοκέπζζδ ηδξ παεδηζηήξ επζηήνδζδξ αηυια ηαζ ζε ιζα πχνα πμο έπεζ εεηζηά επζαεααζςιέκα 

ηνμφζιαηα ζημπεφεζ ζηδκ ακίπκεοζδ αζεεκχκ γχςκ πμο ελαημθμοεμφκ κα οπάνπμοκ ηαζ ζηδ 

ζοκέπζζδ υθςκ ηςκ ιέηνςκ πμο εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ. 

 

 

 

Δπηηήξεζε ιύζζαο βαζηδόκελε ζε εμέηαζε δώσλ πνπ ζαλαηώλνληαη (hunted animals) – 

αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο εκβνιηαζκώλ 

Σα γχα ζοθθέβμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκήεμοξ ηοκδβεηζηήξ δζαδζηαζίαξ ή ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ζημπεοιέκδξ δνάζδξ εκενβδηζηήξ επζηήνδζδξ (OIE, 2009). Αοηυ ημ δείβια εα πνέπεζ κα είκαζ 

ακηζπνμζςπεοηζηυ ημο οβζμφξ πθδεοζιμφ (ππ εοαίζεδηα ή πνμζηαηεοιέκα γχα) ηαζ 

βεκζηυηενα κα αθμνά γχα βζα ηα μπμία δεκ οπάνπεζ οπμρία ηδξ κυζμο. 
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Όθεξ μζ πχνεξ πμο εθανιυγμοκ πνμβνάιιαηα per os ειαμθζαζιχκ (ηαεχξ ηαζ πχνεξ 

απαθθαβιέκεξ πμο εθανιυγμοκ ειαμθζαζιμφξ ζηα ζφκμνα) εα πνέπεζ κα μνβακχκμοκ 

πνμβνάιιαηα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ειαμθζαζιχκ αοηχκ.  

 

Έηζζ εα πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ έκα πνυβναιια  επζηήνδζδξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο απυ ημο ζηυιαημξ ειαμθζαζιμφ (ηαηακάθςζδ δμθςιάηςκ, ακμζία) 

ζηα γχα πμο ζημπεφεζ μ ειαμθζαζιυξ.  

 

Ζ εακάηςζδ ηςκ αθεπμφδςκ ζηα πθαίζζα ημο εθέβπμο ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ 

ειαμθζαζιχκ  ζηδκ Δθθάδα εα βίκεηαζ απυ ηα ζοκενβεία δίςλδξ πμο έπμοκ ζοβηνμηδεεί ζηζξ 

δαζζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ απμηεκηνςιέκςκ δζμζηήζεςκ ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζημ 

δαζζηυ ηχδζηα, ηδκ ημζκή οπμονβζηή απυθαζδ βζα ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ 

επζηήνδζδξ ηαζ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ θφζζαξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ιε ανζε. 

127724/784/6.3.2013 εβηφηθζμ ηδξ Δζδζηήξ Γναιιαηείαξ Γαζχκ, ηδνχκηαξ ηα απαναίηδηα 

ιέηνα αζμαζθάθεζαξ (βάκηζα, θυνιεξ ηα). ημ Πανάνηδια ημο πανυκημξ δίκμκηαζ μδδβίεξ βζα 

ημκ ηνυπμ ζοθθμβήξ ηςκ δεζβιάηςκ ζηα πθαίζζα ηδξ  αλζμθυβδζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ηςκ ειαμθζαζιχκ. 
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Γηαρείξηζε θξνπζκάησλ-ύπνπησλ δώσλ - Καηνηθίδηα δώα θαη δώα ηεο άγξηαο παλίδαο 

Γηαρείξηζε δώσλ (ζθύινο-γάηα-παξαγσγηθά δώα) από ηα νπνία ν άλζξσπνο ελδερνκέλσο 

λα έρεη εθηεζεί ζηνλ ηό (Ύπνπηα δώα) 

 
Σν θαηνηθίδην δών είλαη 

δεζπνδόκελν 

Σν θαηνηθίδην δών είλαη 

αδέζπνην 

Σμ γχμ πμο 

επζηέεδηε είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ* 

(Ονζζιμί) 

 

Δκδιένςζδ εενάπμκηα 

ηηδκζάηνμο ημο γχμο ηαζ ημπζηήξ 

ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ 

 

Κθζκζηή ελέηαζδ ηαζ απμιυκςζδ 

ημο γχμο βζα πνμκζηυ δζάζηδια 

15 διενχκ ιε εοεφκδ ημο 

ζδζμηηήηδ (Γήθςζδ-Γέζιεοζδ 

ζδζμηηήηδ, Πανάνηδια).  

Παναημθμφεδζδ απυ ηηδκίαηνμ 

(ζδζχηδ ή δδιυζζμ). Έηδμζδ 

δεθηίμο ελέηαζδξ θοζζφπμπημο 

γχμο (Πανάνηδια). 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, δζεκενβείηαζ 

εοεακαζία ηαζ δεζβιαημθδρία βζα 

ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ θαη 

δεηγκαηνιεςία γηα εξγαζηεξηαθή 

εμέηαζε  θαηόπηλ απόθαζεο  ηνπ 

Δηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο 

 

Δκδιένςζδ ηηδκζάηνμο ημο δήιμο 

ηαζ ημπζηήξ ηηδκζαηνζηήξ 

οπδνεζίαξ  

 

φθθδρδ ηαζ ηθζκζηή ελέηαζδ - 

απμιυκςζδ ημο γχμο βζα πνμκζηυ 

δζάζηδια 15 διενχκ ζε 

ζοκενβαζία ιε θζθμγςζηά 

ζςιαηεία/δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ 

(Γήθςζδ-Γέζιεοζδ Γδιμηζηήξ 

Ανπήξ/Φζθμγςζημφ ςιαηείμο, 

Πανάνηδια). Παναημθμφεδζδ 

απυ ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή δδιυζζμ).  

Έηδμζδ δεθηίμο ελέηαζδξ 

θοζζφπμπημο γχμο (Πανάνηδια). 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ ζοιπηχιαηα, 

δζεκενβείηαζ εοεακαζία ηαζ 

δεζβιαημθδρία βζα ενβαζηδνζαηή 

ελέηαζδ. 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ ηαζ 

δεζβιαημθδρία γηα εξγαζηεξηαθή 

εμέηαζε θαηόπηλ απόθαζεο  ηνπ 

Δηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο 

 

Σμ γχμ πμο 

επζηέεδηε δεκ είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ 

Δκδιένςζδ εενάπμκηα 

ηηδκζάηνμο ημο γχμο ηαζ ημπζηήξ 

ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ 

 

Κθζκζηή ελέηαζδ ηαζ απμιυκςζδ 

ημο γχμο βζα πνμκζηυ δζάζηδια 

15 διενχκ ιε εοεφκδ ημο 

ζδζμηηήηδ (Γήθςζδ-Γέζιεοζδ 

ζδζμηηήηδ, Πανάνηδια).  

Παναημθμφεδζδ απυ ηηδκίαηνμ 

Δκδιένςζδ ηηδκζάηνμο ημο δήιμο 

ηαζ ηδξ ημπζηήξ ηηδκζαηνζηήξ 

οπδνεζίαξ  

 

φθθδρδ ηαζ ηθζκζηή ελέηαζδ - 

απμιυκςζδ ημο γχμο βζα πνμκζηυ 

δζάζηδια 15 διενχκ ζε 

ζοκενβαζία ιε θζθμγςζηά 

ζςιαηεία/δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ 

(Γήθςζδ-Γέζιεοζδ Γδιμηζηήξ 
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(ζδζχηδ ή δδιυζζμ). Έηδμζδ 

δεθηίμο ελέηαζδξ θοζζφπμπημο 

γχμο (Πανάνηδια). 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, δζεκενβείηαζ 

εοεακαζία ηαζ δεζβιαημθδρία βζα 

ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ.  

 

Δάκ ημ γχμ δεκ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα ηαηά ηδκ πενίμδμ 

απμιυκςζδξ, δζεκενβείηαζ ζημ 

ηέθμξ ηδξ απμιυκςζδξ 

ακηζθοζζζηυξ ειαμθζαζιυξ. 

 

 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ θαη 

ελ ζπλερεία δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε θαηόπηλ 

απόθαζεο  ηνπ Δηεπζπληή 

Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 

Ανπήξ/Φζθμγςζημφ ςιαηείμο, 

Πανάνηδια). Παναημθμφεδζδ 

απυ ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή δδιυζζμ).  

Έηδμζδ δεθηίμο ελέηαζδξ 

θοζζφπμπημο γχμο (Πανάνηδια). 

 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ ζοιπηχιαηα, 

δζεκενβείηαζ εοεακαζία ηαζ 

δεζβιαημθδρία βζα ενβαζηδνζαηή 

ελέηαζδ. 

Δάκ ημ γχμ δεκ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα ηαηά ηδκ πενίμδμ 

απμιυκςζδξ, δζεκενβείηαζ ζημ 

ηέθμξ ηδξ ηανακηίκαξ, 

ακηζθοζζζηυξ ειαμθζαζιυξ. 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ θαη ελ 

ζπλερεία δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε θαηόπηλ 

απόθαζεο  ηνπ Δηεπζπληή 

Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 

Δάκ ηα γχμ πμο 

επζηέεδηε ακήηεζ ζε 

άθθα είδδ (ππ 

παναβςβζημ γχμ) 

Δκδιένςζδ εενάπμκηα ηηδκζάηνμο ημο γχμο ηαζ ημπζηήξ ηηδκζαηνζηήξ 

οπδνεζίαξ  

 

Κθζκζηή ελέηαζδ ηαζ απμιυκςζδ ημο γχμο. Παναημθμφεδζδ απυ 

ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή δδιυζζμ).  

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ θαηόπηλ 

απόθαζεο ηνπ Δηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο. Καηυπζκ ηδξ 

δεζβιαημθδρίαξ, ηα εακαηςιέκα γχα δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ  

εβηεηνζιέκδ ιμκάδα επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 

 

 

Γηαρείξεζε Καηνηθίδησλ δώσλ πνπ έρνπλ ελρδερνκέλσο εθηεζεί ζηνλ ηό κέζσ ηεο άγξηαο 

παλίδαο 

Βαζκόο Έθζεζεο – 

Υαξαθηεξηζηηθά δώνπ πνπ 

επηηέζεθε 

Σν δών είλαη δεζπνδόκελν 
Σν δών είλαη 

αδέζπνην 

Απεπζείαο επαθή ή έθζεζε ζε 

έλα γλσζηό ζεηηθό ζε ιύζζα 

δών  (πμο έπεζ εθεβπεεί ηαζ έπεζ 

επζαεααζςεεί υηζ είκαζ εεηζηυ 

 

Δκδιένςζδ ημο ημπζηήξ ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ 

 

Δοεακαζία ιε απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή Κηδκζαηνζηήξ ηδξ 
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ζηδ θφζζα) Πενζθένεζαξ – Γεζβιαημθδρία ηαζ ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ 

 

Καηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ηα εακαηςιέκα γχα δζαηίεεκηαζ 

ζηδκ πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ ιμκάδα επελενβαζίαξ 

οπμπνμσυκηςκ. 

 

Απεπζείαο επαθή ή έθζεζε ζε 

έλα δών πνπ ελδέρεηαη λα είλαη 

ζεηηθό ζε ιύζζα–ύπνπην δών – 

ημ μπμίμ δεκ έπεζ εθεβπεεί ηαζ 

δεκ έπεζ επζαεααζςεεί 

ενβαζηδνζαηά υηζ είκαζ εεηζηυ 

 

Δκδιένςζδ ημο εενάπμκηα 

ηηδκζάηνμο ηαζ ηδξ ημπζηήξ 

ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ  

 

Κθζκζηή ελέηαζδ ηαζ 

απμιυκςζδ ημο γχμο βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια 15 διενχκ ιε 

εοεφκδ ημο ζδζμηηήηδ (Γήθςζδ-

Γέζιεοζδ ζδζμηηήηδ, 

Πανάνηδια). Παναημθμφεδζδ 

απυ ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή 

δδιυζζμ). Έηδμζδ δεθηίμο 

ελέηαζδξ θοζζφπμπημο γχμο 

(Πανάνηδια). 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, δζεκενβείηαζ 

εοεακαζία ηαζ δεζβιαημθδρία 

βζα ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. 

 

Καηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ηα 

εακαηςιέκα γχα δζαηίεεκηαζ 

ζηδκ πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ 

ιμκάδα επελενβαζίαξ 

οπμπνμσυκηςκ. 

 

Δάκ ημ γχμ δεκ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, ηα ιέηνα αίνμκηαζ. 

Ακ ημ γχμ δεκ είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ, ειαμθζάγεηαζ 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ θαη 

δεηγκαηνιεςία γηα εξγαζηεξηαθή 

εμέηαζε θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ 

Δηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο 

 

 

Δκδιένςζδ ηηδκζάηνμο 

ημο δήιμο ηαζ ηδξ ημπζηήξ 

ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ  

 

φθθδρδ ηαζ ηθζκζηή 

ελέηαζδ - απμιυκςζδ ημο 

γχμο βζα πνμκζηυ 

δζάζηδια 15 διενχκ ζε 

ζοκενβαζία ιε θζθμγςζηά 

ζςιαηεία/δδιμηζηέξ 

οπδνεζίεξ (Γήθςζδ-

Γέζιεοζδ Γδιμηζηήξ 

Ανπήξ/Φζθμγςζημφ 

ςιαηείμο, Πανάνηδια). 

Παναημθμφεδζδ απυ 

ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή 

δδιυζζμ). Έηδμζδ δεθηίμο 

ελέηαζδξ θοζζφπμπημο 

γχμο (Πανάνηδια). 

 

Δάκ ημ γχμ δεκ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα ηαηά ηδκ 

πενίμδμ απμιυκςζδξ, ηα 

ιέηνα αίνμκηαζ. Ακ ημ γχμ 

δεκ είκαζ ειαμθζαζιέκμ 

δζεκενβείηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

ηανακηίκαξ, ακηζθοζζζηυξ 

ειαμθζαζιυξ. 

 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, δζεκενβείηαζ 

εοεακαζία ηαζ 

δεζβιαημθδρία βζα 

ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. 

Καηυπζκ ηδξ 

δεζβιαημθδρίαξ, ηα 

εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ 

πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ 

ιμκάδα επελενβαζίαξ 

οπμπνμσυκηςκ. 
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Γηαρείξηζε θαηνηθίδησλ δώσλ πνπ έρνπλ δερζεί επίζεζε από άιια θαηνηθίδηα δώα 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη θαηάζηαζε 

ηνπ δώνπ πνπ επηηέζεθε 
Σν δών είλαη δεζπνδόκελν 

Σν δών είλαη 

αδέζπνην 

Σν δών πνπ επηηέζεθε έρεη 

επηβεβαησζεί όηη είλαη ζεηηθό σο 

πξνο ηε ιύζζα 

Δκδιένςζδ ηδξ ημπζηήξ ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ 

 

Δοεακαζία ιε απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή Κηδκζαηνζηήξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ – Γεζβιαημθδρία ηαζ ενβαζηδνζαηή 

ελέηαζδ 

Καηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ηα εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 

 

 

Σν δών πνπ επηηέζεθε θαη είρε 

ύπνπηε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί 

λα απνκνλσζεί θαη λα εμεηαζηεί 

(πρ δελ κπνξεί λα αλεπξεζεί) 

 

Δκδιένςζδ ηδξ ημπζηήξ ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ 

 

Δοεακαζία ιε απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή Κηδκζαηνζηήξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ – Γεζβιαημθδρία ηαζ ενβαζηδνζαηή 

ελέηαζδ 

Καηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ηα εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ 

είλαη δπλαηή, επζαλαζία 

ηνπ δώνπ θαη ελ ζπλερεία 

δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ 

Δηεπζπληή Κηεληαηξηθήο 

ηεο Πεξηθέξεηαο 

 

 Παξαγσγηθό δών 

 

Tα παναβςβζηά γχα πμο ήνεακ ζε άιεζδ επαθή ιε ηζξ 

εηηνίζεζξ ή δαβηχεδηακ απυ γχμ φπμπημ βζα ηδ κυζμ ή 

εεηζηυ βζα θφζζα, εακαηχκμκηαζ. Σα εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 
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επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 

 

Σν δών πνπ επηηέζεθε είλαη 

αλεκβνιίαζην, έρεη ύπνπηε 

ζπκπεξηθνξά ρσξίο λα έρεη 

επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά όηη 

είλαη ζεηηθό θαη κπνξεί λα 

απνκνλσζεί θαη λα 

παξαθνινπζεζεί 

Δκδιένςζδ ημο εενάπμκηα 

ηηδκζάηνμο ηαζ ηδξ ημπζηήξ 

Κηδκζαηνζηήξ Ανπήξ  

 

Κθζκζηή ελέηαζδ ηαζ 

απμιυκςζδ ημο γχμο βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια 15 διενχκ 

ιε εοεφκδ ημο ζδζμηηήηδ 

(Γήθςζδ-Γέζιεοζδ ζδζμηηήηδ, 

Πανάνηδια). Παναημθμφεδζδ 

απυ ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή 

δδιυζζμ). Έηδμζδ δεθηίμο 

ελέηαζδξ θοζζφπμπημο γχμο 

(Πανάνηδια). 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, δζεκενβείηαζ 

εοεακαζία ηαζ δεζβιαημθδρία 

βζα ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. 

Καηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, 

ηα εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ 

εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 

 

Δάκ ημ γχμ δεκ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, ηα ιέηνα 

αίνμκηαζ. Ακ ημ γχμ δεκ είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ, ειαμθζάγεηαζ 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ  

θαη δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε  θαηόπηλ 

απόθαζεο  ηνπ Δηεπζπληή 

Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 

Δκδιένςζδ 

ηηδκζάηνμο ημο δήιμο 

ηαζ ηδξ ημπζηήξ 

ηηδκζαηνζηήξ 

οπδνεζίαξ  

 

φθθδρδ ηαζ ηθζκζηή 

ελέηαζδ - απμιυκςζδ 

ημο γχμο βζα πνμκζηυ 

δζάζηδια 15 διενχκ 

ζε ζοκενβαζία ιε 

θζθμγςζηά 

ζςιαηεία/δδιμηζηέξ 

οπδνεζίεξ (Γήθςζδ-

Γέζιεοζδ Γδιμηζηήξ 

Ανπήξ/Φζθμγςζημφ 

ςιαηείμο, 

Πανάνηδια). 

Παναημθμφεδζδ απυ 

ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή 

δδιυζζμ). Έηδμζδ 

δεθηίμο ελέηαζδξ 

θοζζφπμπημο γχμο 

(Πανάνηδια). 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, 

δζεκενβείηαζ εοεακαζία 

ηαζ δεζβιαημθδρία βζα 

ενβαζηδνζαηή 

ελέηαζδ. 

 

Καηυπζκ ηδξ 

δεζβιαημθδρίαξ, ηα 

εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ 

πθδζζέζηενδ 

εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

επελενβαζίαξ 

οπμπνμσυκηςκ. 

Δάκ ημ γχμ δεκ 

ειθακίζεζ ζοιπηχιαηα 

ηαηά ηδκ πενίμδμ 

απμιυκςζδξ, ηα ιέηνα 

αίνμκηαζ. Ακ ημ γχμ 

δεκ είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ 
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δζεκενβείηαζ ζημ ηέθμξ 

ηδξ ηανακηίκαξ, 

ακηζθοζζζηυξ 

ειαμθζαζιυξ. 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ 

είλαη δπλαηή, 

επζαλαζία ηνπ δώνπ 

θαη ελ ζπλερεία 

δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

θαηόπηλ απόθαζεο  ηνπ 

Δηεπζπληή 

Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο 

 

Σν δών πνπ επηηέζεθε είλαη 

θαιπκκέλν εκβνιηαθά, δελ 

εκθαλίδεη άιιε ζπκπεξηθνξά θαη 

κπνξεί λα απνκνλσζεί θαη λα 

παξαθνινπζεζεί 

Δκδιένςζδ ημο εενάπμκηα 

ηηδκζάηνμο ηαζ ηδξ ημπζηήξ 

ηηδκζαηνζηήξ οπδνεζίαξ  

 

Κθζκζηή ελέηαζδ ηαζ 

απμιυκςζδ ημο γχμο βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια 15 διενχκ 

ιε εοεφκδ ημο ζδζμηηήηδ 

(Γήθςζδ-Γέζιεοζδ ζδζμηηήηδ, 

Πανάνηδια). Παναημθμφεδζδ 

απυ ηηδκίαηνμ (ζδζχηδ ή 

δδιυζζμ). Έηδμζδ δεθηίμο 

ελέηαζδξ θοζζφπμπημο γχμο 

(Πανάνηδια). 

 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, δζεκενβείηαζ 

εοεακαζία ηαζ δεζβιαημθδρία 

βζα ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ. 

 

Καηυπζκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, 

ηα εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ 

εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 

 

Δάκ ημ γχμ δεκ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, ηα ιέηνα 

αίνμκηαζ. Ακ ημ γχμ δεκ είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ, ειαμθζάγεηαζ 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ είλαη 

δπλαηή, επζαλαζία ηνπ δώνπ  

θαη δεηγκαηνιεςία γηα 

Δκδιένςζδ 

ηηδκζάηνμο ημο δήιμο 

ηαζ ηδξ ημπζηήξ  

ηηδκζαηνζηήξ 

οπδνεζίαξ 

 

φθθδρδ ηαζ ηθζκζηή 

ελέηαζδ - απμιυκςζδ 

ημο γχμο βζα πνμκζηυ 

δζάζηδια 15 διενχκ 

ζε ζοκενβαζία ιε 

θζθμγςζηά 

ζςιαηεία/δδιμηζηέξ 

οπδνεζίεξ (Γήθςζδ-

Γέζιεοζδ Γδιμηζηήξ 

Ανπήξ/Φζθμγςζημφ 

ςιαηείμο, 

Πανάνηδια).Παναημθ

μφεδζδ απυ ηηδκίαηνμ 

(ζδζχηδ ή δδιυζζμ). 

Έηδμζδ δεθηίμο 

ελέηαζδξ θοζζφπμπημο 

γχμο (Πανάνηδια Η). 

 

 

Δάκ ημ γχμ δεκ 

ειθακίζεζ ζοιπηχιαηα 

ηαηά ηδκ πενίμδμ 

απμιυκςζδξ, ηα ιέηνα 

αίνμκηαζ. Ακ ημ γχμ 

δεκ είκαζ 

ειαμθζαζιέκμ 

δζεκενβείηαζ ζημ ηέθμξ 

ηδξ ηανακηίκαξ, 

ακηζθοζζζηυξ 
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εξγαζηεξηαθή εμέηαζε  θαηόπηλ 

απόθαζεο  ηνπ Δηεπζπληή 

Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

 

ειαμθζαζιυξ. 

 

Ακ ημ γχμ ειθακίζεζ 

ζοιπηχιαηα, 

δζεκενβείηαζ εοεακαζία 

ηαζ δεζβιαημθδρία βζα 

ενβαζηδνζαηή 

ελέηαζδ. 

 

 

Εάλ ε απνκόλσζε δελ 

είλαη δπλαηή, 

επζαλαζία ηνπ δώνπ 

θαη ελ ζπλερεία 

δεηγκαηνιεςία γηα 

εξγαζηεξηαθή εμέηαζε 

θαηόπηλ απόθαζεο  ηνπ 

Δηεπζπληή 

Κηεληαηξηθήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο 

 

 Παξαγσγηθά δώα 

 

Tα παναβςβζηά γχα πμο ήνεακ ζε άιεζδ επαθή ιε ηζξ 

εηηνίζεζξ ή δαβηχεδηακ απυ γχμ φπμπημ βζα ηδ κυζμ ή 

εεηζηυ βζα θφζζα, εακαηχκμκηαζ. Σα εακαηςιέκα γχα 

δζαηίεεκηαζ ζηδκ πθδζζέζηενδ εβηεηνζιέκδ ιμκάδα 

επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 
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ΥΡΟΨΙΑ περιςτατικϊν                            Απομόνωςθ/παρακολοφκθςθ ςαρκοφάγων- 

                    λφςςασ ςε κατοικίδια                              Θανάτωςθ παραγωγικϊν: που δαγκϊκθκαν ι 
ιρκαν ςε άμεςθ επαφι με λυςςφποπτο 

                                                                    

Ηϊντα Δεςποηόμενα                                              Ηϊντα Αδζςποτα       Νεκρά ηϊα 

 

         

Σφλλθψθ ηϊου, απομόνωςθ (ςτο χϊρο ιδιοκτιτθ για  

τα δεςποηόμενα), παρακολοφκθςθ 

 του ηϊου  για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 

 15 θμερϊν με κακθμερινι επίβλεψθ κτθνιάτρου 

Συνεργαςία με δθμοτικζσ υπθρεςίεσ/φιλοηωικά  

Σωματεία για τα αδζςποτα                                                               ΟΧΙ 

                              ΝΑΙ    

                                              

Καλι  Κλινικι Εικόνα                              Ευκαναςία ζπειτα από απόφαςθ                                  

                                                         του Δ/ντι Κτθνιατρικισ τθσ Ρεριφζρειασ    

                                ΟΧΙ                                             ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ                         Δειγματολθψία 

           ΝΑΙ                                           

                                                                 (-) ηϊο 

ΑΣΘ ΜΕΤΩΝ 

         Απολφμανςθ χϊρων κανάτωςθσ/κανάτων                                      
λυςςφποπτων, Αποτζφρωςθ αντικειμζνων, διάκεςθ 
πτωμάτων ςε εγκεκριμζνθ μονάδα επεξεργαςίασ 
υποπροϊόντων    
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ΥΡΟΨΙΑ περιςτατικϊν                                                                 Απομόνωςθ - παρακολοφκθςθ 

λφςςασ ςε ηϊα τθσ άγριασ πανίδασ                                            ευπακϊν ειδϊν που ιρκαν ι 
ενδεχομζνωσ να ιρκαν ςε επαφι 
με το φποπτο ηϊο – Αν δεν είναι 
εφικτό, κανατωςι τουσ 

                                                                    

 Εντόσ Κυνθγετικισ περιόδου                                                             Εκτόσ κυνθγετικισ περιόδου 

Συνεργεία δίωξθσ από Δαςικζσ υπθρεςίεσ –              Νεκρά     Ραράταςθ λειτουργίασ ςυνεργείων  

Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ –Ιδιωτικοφσ φφλακεσ κιρασ                             Σφςταςθ νζων 

 

         

   Σφλλθψθ ηϊου, και κλινικι εξζταςθ                                      ΝΑΙ     Αν διαπιςτωκεί ότι δεν είναι 
κετικά, επανζνταξθ ςτο χϊρο 
διαβίωςθσ 

                      ΟΧΙ             

Θανάτωςθ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Κτθνιατρικισ  

Αρχισ Δειγματολθψία και εργαςτθριακι εξζταςθ –  

Εργαςτθριακι εξζταςθ ςε νεκρά ηϊα                       

                                                                                                        Δειγματολθψία και εξζταςθ 

                                                     (-) ηϊο                 

ΑΣΘ ΜΕΤΩΝ 

         Απολφμανςθ χϊρων κανάτωςθσ/κανάτων                                      
λυςςφποπτων, Αποτζφρωςθ αντικειμζνων, διάκεςθ 
πτωμάτων ςε εγκεκριμζνθ μονάδα         επεξεργαςίασ 
υποπροϊόντων    
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ΘΕΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ  

από κατοικίδιο ηϊο                                                                  

Απαγόρευςθ μετακίνθςθσ  ευπακϊν ειδϊν ηϊων, 
εκτόσ αν φςτερα από εξζταςθ βρεκοφν υγιι                                                                                                                             

   Ρροειδοποιθτικζσ πινακίδεσ                                                                                                                                          

                                                                          
Σαρκοφάγα που ιρκαν ςε επαφι με 
κετικό κανάτωςθ/δειγματολθψία                                                              

 Θανάτωςθ παραγωγικϊν που δαγκϊκθκαν           

ι ιρκαν ςε άμεςθ επαφι με κετικό ηϊο  -  

     Δειγματολθψία                                             

                       

                                                                                                                  

 

          

         Απολφμανςθ χϊρων κανάτωςθσ/κανάτων                                      
των κετικϊν ηϊων, Αποτζφρωςθ αντικειμζνων, 
διάκεςθ πτωμάτων ςε εγκεκριμζνθ μονάδα 
επεξεργαςίασ υποπροϊόντων    
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ΘΕΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ                            Ενθμζρωςθ Δαςικϊν Υπθρεςιϊν 

από ηϊο άγριασ πανίδασ                                                               

Απαγόρευςθ μετακίνθςθσ  ευπακϊν ειδϊν ηϊων, 
εκτόσ αν φςτερα από εξζταςθ βρεκοφν υγιι                                                                                                                             

       Ρροειδοποιθτικζσ πινακίδεσ                                                                                                                                          

                                                                          
Ευπακι ηϊα που ιρκαν ςε επαφι: 
Θανάτωςθ.  

Σαρκοφάγα που ιρκαν ςε επαφι: 
κανάτωςθ/δειγματολθψία                                                           

       Θανάτωςθ παραγωγικϊν που δαγκϊκθκαν           

      ι ιρκαν ςε άμεςθ επαφι με εκκρίςεισ από                                                

      το κετικό  ηϊο-Δειγματολθψία κ εξζταςθ                                            

                       

 

          

         Απολφμανςθ χϊρων κανάτωςθσ/κανάτων                                      
των κετικϊν ηϊων, Αποτζφρωςθ αντικειμζνων, 
διάκεςθ πτωμάτων ςε εγκεκριμζνθ μονάδα 
επεξεργαςίασ υποπροϊόντων    

 

 
 
 
 
 
 



82 

 

Κνηλνπνίεζε Ννζήκαηνο - Ρνή ηεο πιεξνθνξίαο ζε πεξίπησζε ύπνπηνπ πεξηζηαηηθνύ ζε 

δών θαη ζε πεξίπησζε επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο ζε δών 

 

Η ιύζζα είλαη λόζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο. Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ εκπιέθεηαη 

κε ηε δηαρείξηζε δώσλ είλαη ππνρξεσκέλν λα θνηλνπνηεί άκεζα ζηηο επίζεκεο αξκόδηεο ηνπηθέο 

θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θάζε πεξίπησζε ππνςίαο πεξηζηαηηθνύ ιύζζαο ζε δών ηεο άγξηαο 

παλίδαο ή ζε θαηνηθίδην δών, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνύλ άκεζα όιεο νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη δηεξεύλεζε ησλ άξξσζησλ ή ύπνπησλ δώσλ. 

 Δζδζηυηενα, υθμζ μζ ζδζχηεξ ηηδκίαηνμζ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Δπζηνάηεζα, είκαζ 

οπμπνεςιέκμζ κα ημζκμπμζμφκ άιεζα ζηζξ μζηείεξ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ηάεε ηθζκζηυ 

πενζζηαηζηυ φπμπημ βζα θφζζα ηαηά ηδκ άζηδζδ ημο ένβμο ημοξ. 

 Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ηζξ Γδιμηζηέξ οπδνεζίεξ 

 Σμ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα ημζκμπμζεί άιεζα ημ φπμπημ ή εεηζηυ 

βζα θφζζα απμηέθεζια ζηδκ ανιυδζα ηηδκζαηνζηή ανπή πμο ημο απέζηεζθε ημ δείβια, 

ηαεχξ ηαζ ζημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκ. 

Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ. 

 Μεηά ηδκ ημζκμπμίδζδ ημο εεηζημφ απμηεθέζιαημξ, ημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ 

Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκ. Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ ημζκμπμζεί ημ εεηζηυ απμηέθεζια ηαζ γδηά ηδκ θήρδ ηςκ 

απαζημφιεκςκ ιέηνςκ απυ ηζξ ανιυδζεξ πενζθενεζαηέξ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ 

πανάθθδθα εκδιενχκεζ υθμοξ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ ηαζ οπδνεζίεξ. 

 ε πενίπηςζδ έηεεζδξ ακενχπμο ζε γχμ φπμπημ/εεηζηυ βζα θφζζα εα πνέπεζ κα βίκεηαζ 

άιεζδ εκδιένςζδ ημο εενάπμκημξ ζαηνμφ ηαζ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ Τβείαξ ηαεχξ 

ηαζ υθςκ ηςκ ζοκανιυδζςκ θμνέςκ ηαζ οπδνεζζχκ. Γζανηήξ επζημζκςκία ηηδκζάηνςκ, 

ηηδκζαηνζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ οπδνεζζχκ οβείαξ 

 ΄Αιεζδ επζημζκςκία ηςκ ηηδκζαηνζηχκ ανπχκ ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ οβείαξ ηαζ ημκ 

εενάπμκηα ζαηνυ ζε πενίπηςζδ ειθάκζζδξ ηθζκζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

απμιυκςζδξ/πενζμνζζιμφ θοζζφπμπηςκ γχςκ 
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ρήκα 2. Ρνή Πιεξνθνξίαο κεηαμύ Τπεξεζηώλ θαη Φνξέσλ 

 

 

Ννκνζεζία 

 

1. Σμ Β.Γ. 36 / 24.4.1936, (Α΄174) άνενα 56,57 ηαζ 60. 

2. Σμ Ν.Γ. 86/1969 (ΦΔΚ Α’7) «Γαζζηυξ Κχδζηαξ» 

3. Σμ Π.Γ. 133/92 (ΦΔΚ Α’ 66), άνενμ 3, «Ζ επζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδ 

πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ 

γχςκ».   

4. Σμ Π.Γ. 400/83 (ΦΔΚ Α’ 151) «εθανιμβή ιέηνςκ ηαηαπμθέιδζδξ επζκμημηηίαζδξ - 

οδαηίδςζδξ, θφζζαξ ηαζ θμζπχκ γςμακενςπμκυζςκ» / ηαηανβήεδηε, αθθά ελαημθμοεεί κα 

ζζπφεζ ημ άνενμ,9 πανάβναθμξ 5. 

5. Σμ Π.Γ. 41/2006 «Παναημθμφεδζδ ηςκ γςμκυζςκ ηαζ ηςκ γςμκμζμβυκςκ παναβυκηςκ ζε 

ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ Οδδβία 2003/99/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 

οιαμοθίμο. 

6. Σμ Ν. 3170/2003 (ΦΔΚ Α’ 191) «Εχα ζοκηνμθζάξ, αδέζπμηα γχα ζοκηνμθζάξ ηαζ άθθεξ 

δζαηάλεζξ 

7. Σμ Ν. 4039/2012 (ΦΔΚ Α΄ 15) «Γζα ηα δεζπμγυιεκα ηαζ ηα αδέζπμηα γχα ζοκηνμθζάξ ηαζ 

ηδκ πνμζηαζία ηςκ γχςκ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ή ηδ πνδζζιμπμίδζδ ιε ηενδμζημπζηυ 

ζημπυ».  

8. Σμ Ν. 1335/1983 (ΦΔΚ Α’ 32) «Κφνςζδ Γζεεκμφξ φιααζδξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ     

άβνζαξ γςήξ ηαζ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ Δονχπδξ», άνενμ 9 

9. Σδκ Οδδβία οιαμοθίμο 64/432/ΔΔC, άνενμ 8 δ μπμία εκανιμκίζηδηε ζημ Δεκζηυ Γίηαζμ 

ιε ημ Π.Γ. 308/2000. (ΦΔΚ Α’ 252)/16.11.2000. 

10. Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ ανζει :331/10301-25/01/2013, ΦΔΚ 198 η. Β
!
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Δκπιεθόκελεο Τπεξεζίεο θαη θνξείο 

 

1. Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ, Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ Εχςκ, Γεκζηή Γζεφεοκζδ 

Κηδκζαηνζηήξ, Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ 

2. Δεκζηυ  Δνβαζηήνζμ  Ακαθμνάξ βζα ηδ Λφζζα, Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 

ηαζ Σνμθίιςκ 

3. Κέκηνμ Κηδκ/ηχκ Ηδνοιάηςκ Θεζζαθμκίηδξ 

4. Γζεοεφκζεζξ Κηδκζαηνζηήξ ηςκ Πενζθενεζχκ ηδξ πχναξ 

5. Σιήιαηα Κηδκζαηνζηήξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηδξ πχναξ 

6. Γζεφεοκζδ Αζζεδηζηχκ Γαζχκ, Γνοιχκ ηαζ Θήναξ ηδξ Δζδζηήξ Γναιιαηείαξ Γαζχκ 

7. Σμιέαξ Κηδκζαηνζηήξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηδξ Δεκζηήξ πμθήξ Γδιυζζαξ Τβείαξ (ΔΓΤ) 

8. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ 

9. Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ, Γεκζηή Γ/κζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ 

&πμζυηδηαξ γςήξ, Γ/κζδ Γδιυζζαξ Τβζεζκήξ 

10. Κοκδβεηζηή οκμιμζπμκδία Δθθάδμξ 

11. Γεκζηυ Δπζηεθείμ ηναημφ,  Γζεφεοκζδ Τβεζμκμιζημφ 

12. Γεκζηυ Δπζηεθείμ Αενμπμνίαξ, Γζεφεοκζδ Τβεζμκμιζημφ 

13. Πακεθθήκζμξ Κηδκζαηνζηυξ φθθμβμξ 

14. Δθθδκζηή Κηδκζαηνζηή Δηαζνεία 

15. Ηδζχηεξ ηηδκίαηνμζ 

16. Γήιμζ ηαζ δδιμηζηέξ οπδνεζίεξ 

17. Νμζμημιεία, αβνμηζηά Ηαηνεία ηαζ θμζπέξ Τπδνεζίεξ Τβείαξ, Τπμονβείμ Τβείαξ 

18. Κηδκζαηνζηέξ ζπμθέξ ηδξ πχναξ 

19. Δεκζηυ Κέκηνμ Δπζπεζνήζεςκ Τβείαξ (ΔΚΔΠΤ) 

20. Πενζααθθμκηζηέξ μνβακχζεζξ – Ονβακχζεζξ πνμζηαζίαξ άβνζαξ πακίδαξ 

21. Καηαθφβζα γχςκ 

22. πδθαζμθμβζηέξ μνβακχζεζξ 

 

 

 

Αξκνδηόηεηεο 

 

Σν Σκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ, ηδξ Γεκζηήξ 

Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ 

(ΤΠΑΑΣ), ημ μπμίμ είκαζ ανιυδζμ βζα: 

i)  ημκ ζπεδζαζιυ, ηδ ζφκηαλδ ηαζ ηδκ εηπυκδζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Δπζηήνδζδξ ηαζ 

Καηαπμθέιδζδξ ηδξ Λφζζαξ ζηδκ Δθθάδα, 

ii) ημκ έθεβπμ ζε ηεκηνζηυ επίπεδμ ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ υθςκ ηςκ θμζπχκ ανιμδίςκ 

θμνέςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εθανιμβή ημο ακςηένμο πνμβνάιιαημξ ζε υθδ ηδ 

πχνα, 

iii) ημκ μνζζιυ ηςκ ανπχκ ηαζ θμνέςκ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ 

ηςκ ανιμδζμηήηςκ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο,  

iv) ηδκ πανμπή ηαηάθθδθςκ μδδβζχκ ηαζ δζεοηνζκίζεςκ πνμξ ημοξ θμνείξ εθανιμβήξ ημο 

πνμβνάιιαημξ, ιε ζημπυ ηδ δζεοηυθοκζδ ηαζ εκίζποζδ ημο ένβμο ημοξ, 
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v) ηδκ ζοθθμβή ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο, ηδκ αλζμθυβδζδ ημοξ ηαεχξ 

ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ανιμδίςκ ανπχκ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ . 

Σν Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο βζα ηδ Λφζζα ηςκ Εχςκ ημο Κέκηνμο Κηδκζαηνζηχκ 

Ηδνοιάηςκ Αεδκχκ (Νεαπμθέςξ 25, Αβία Παναζηεοή , 15310 Αεήκα ), ημ μπμίμ είκαζ 

ανιυδζμ βζα: 

i) ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ απμζηεθθμιέκςκ δεζβιάηςκ αβνίςκ ηαζ ηαημζηίδζςκ 

εδθαζηζηχκ, 

ii) ηδ δζεκένβεζα ηςκ απαζημφιεκςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ ηαζ δζαβκςζηζηχκ 

ηεπκζηχκ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο ζμφ ηδξ θφζζαξ ηαζ ηδ δζεκένβεζα ηςκ 

απαζημφιεκςκ ελεηάζεςκ βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ ακμζμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 

αθεπμφδςκ ςξ πνμξ ηδ θφζζα ιεηά ημ πέναξ ημο ειαμθζαζιμφ. Δπίζδξ ηδ 

δζεκένβεζα ηςκ απαζημφιεκςκ ελεηάζεςκ βζα ηδκ ηζηθμπμίδζδ ημο ειαμθίμο ηαζ ηδ 

δζάηνζζδ ημο ειαμθζαημφ ζηεθέπμοξ απυ ημ άβνζμ ζηέθεπμξ, ηαζ ημκ έθεβπμ 

ακηζζςιάηςκ ηαηυπζκ ηςκ ειαμθζαζιχκ ζηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ γχςκ 

iii) ηδκ οπμαμθή ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ απμηεθεζιάηςκ ζηδ Γ/κζδ Τβείαξ 

ηςκ Εχςκ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ(ΤΠΑΑΣ), 

iv) ηδκ απμζημθή, εθυζμκ ηνζεεί ακαβηαίμ, ηςκ εεηζηχκ βζα ηδκ θφζζα δεζβιάηςκ ζημ 

ανιυδζμ Κμζκμηζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ, ιε ηαοηυπνμκδ εκδιένςζδ ημο 

Σιήιαημξ  Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ, ηδξ Γεκζηήξ 

Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ 

(ΤΠΑΑΣ), 

v) ηδ ζφκηαλδ ιδκζαίαξ ηαηάζηαζδξ ιε ηζξ δζεκενβδεείζεξ ελεηάζεζξ ημο Δνβαζηδνίμο 

ηαεχξ ηαζ ηδξ ελαιδκζαίαξ ηαζ ηεθζηήξ εηήζζαξ ηαηάζηαζδξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο 

πνμβνάιιαημξ επζηήνδζδξ ζε υθδ ηδκ Δπζηνάηεζα , ζφιθςκα ιε ηζξ ημζκμηζηέξ 

δζαηάλεζξ,  ηζξ μπμίεξ απμζηέθθεζ ζημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ 

Τβείαξ ηςκ Εχςκ, ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο 

Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ (ΤΠΑΑΣ), 

vi) ηδκ ζοκενβαζία ιε ημ Κμζκμηζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ  θφζζα, 

vii) ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ημζκμπμίδζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπεζ ημ Κμζκμηζηυ 

Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ Λφζζα ζημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ 

Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ, ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο 

Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ (ΤΠΑΑΣ),ηαζ ζημ Σιήια 

Ημθμβίαξ ημο Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο Ηδνοιάηςκ  Θεζζαθμκίηδξ  , 

viii) ηδκ πανμπή επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ ζοκδνμιήξ ζημ Σιήια 

Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ, ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ 

Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ (ΤΠΑΑΣ), 

βζα ηδκ εθανιμβή ζοκημκζζιέκςκ ζπεδίςκ επζηήνδζδξ , 

ix)  ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ελεθίλεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ επζδδιζμθμβία ηδξ θφζζαξ., 

x) ημκ ζοκημκζζιυ ηςκ πνμηφπςκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ δζάβκςζδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζημ 

Ηκζηζημφημ Λμζιςδχκ ηαζ Παναζζηζηχκ Νμζδιάηςκ ημο   Κηδκζαηνζημφ  Κέκηνμο 

Ηδνοιάηςκ  Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ζηα οπυθμζπα ηηδκζαηνζηά ενβαζηήνζα, πμο 

εκδεπυιεκα εα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ.   
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Δπζπθέμκ , 

- εθέβπεζ ηδκ πμζυηδηα υθςκ ηςκ οπμζηνςιάηςκ ηαζ ακηζδναζηδνίςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηα  ενβαζηήνζα πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ, 

- μνβακχκεζ ιία ημοθάπζζημκ ζοβηνζηζηή δμηζιή ακά έημξ (ring test), 

- ηα απμιμκςεέκηα ζηεθέπδ ηδξ θφζζαξ δζαηδνμφκηαζ ζε αοηυ  βζα 2 έηδ, 

- ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ άθθμοξ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ θφζζα  ζημκ άκενςπμ, 

- δζμνβακχκεζ, ιαεήιαηα ηαηάνηζζδξ υπμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ  βζα ημ πνμζςπζηυ 

ηςκ ενβαζηδνίςκ δζάβκςζδξ ηδξ κυζμο. 

Ζ Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ Ακηίθδρδξ Φανιάηςκ ηαζ Δθανιμβχκ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ δ μπμία μνίγεηαζ ανιυδζα απυ ημ Ν.4039/2012 (Α15) αν.3, βζα : 

 ηδκ εζζήβδζδ βζα ηδκ έηδμζδ ηςκ οπμονβζηχκ απμθάζεςκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ 

κυιμ αοηυ 

 ηδκ έηδμζδ εβηοηθίςκ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ δθεηηνμκζηήξ ζήιακζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ 

ηςκ γχςκ ζοκηνμθζάξ ηαζ βζα ηάεε εέια πμο αθμνά ζηα γχα ζοκηνμθζάξ.  

 

Οη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (πξώελ 

λνκώλ)  εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο:  

i) βζα ημ ζοκημκζζιυ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ Δπζηήνδζδξ ηαζ Καηαπμθέιδζδξ 

ηδξ Λφζζαξ ζηδκ Δθθάδα  ζηδκ πενζμπή ανιμδζυηδηάξ ημοξ, 

ii)  βζα ηδκ επμπηεία ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδκ πενζμπή ανιμδζυηδηάξ ημοξ, 

iii) βζα ηδκ αλζμθυβδζδ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδκ πενζμπή ανιμδζυηδηάξ ημοξ,  

iv) βζα ηδκ ζοκενβαζία ιε ηα ακηίζημζπα Σιήιαηα Κηδκζαηνζηήξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ 

Δκμηήηςκ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηαξ ημοξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ημ Σιήια 

Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γεκζηήξ Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ(ΤΠΑΑΣ), 

v) βζα ηδκ ζοκενβαζία ιε ηζξ Γαζζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ (πνχδκ 

κμιχκ)  εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ, 

vi) βζα ηδκ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ηοκδβεηζηχκ μιμζπμκδζχκ ηαζ ηςκ 

θζθμγςζηχκ ζςιαηείςκ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηαξ ημοξ.  

Σα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ (πξώελ λνκώλ), είλαη 

αξκόδηα : 

i)  βζα ημκ μνζζιυ ημο οπεφεοκμο εθανιμβήξ ηαζ παναημθμφεδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ 

Δπζηήνδζδξ ηαζ Καηαπμθέιδζδξ ηδξ Λφζζαξ ζηδκ Δθθάδα, 

ii) βζα ηδ θήρδ ηςκ δεζβιάηςκ απυ ηα κεηνά εδθαζηζηά ηαζ ηδκ απμζημθή ημοξ ζημ 

Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα, ηδκ ζφκηαλδ ηςκ ζπεηζηχκ 

δζααζααζηζηχκ εββνάθςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ ηςκ απμθάζεςκ θήρδξ ηαζ άνζδξ ηςκ 

θαιαακμιέκςκ ιέηνςκ ζηζξ πενζπηχζεζξ οπμρίαξ ή επζαεααίςζδξ ηδξ κυζμο, 
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iii) βζα ηδκ αλζμθυβδζδ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ ζε επίπεδμ Πενζθενεζαηήξ 

Δκυηδηαξ, 

iv) βζα ηδκ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ εκδιένςζδ άθθςκ ανιυδζςκ ανπχκ ηαζ θμνέςκ ζπεηζηά 

ιε ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ, 

v) βζα ηδκ επζαεααίςζδ ημο ακηζθοζζζημφ ειαμθζαζιμφ ηςκ πμζιεκζηχκ ζηφθςκ ηδξ 

πενζμπήξ δζηαζμδμζίαξ ημοξ, ηαηά ηδ δζεκένβεζα επζζήιςκ εθέβπςκ, ιέζα ζημ πθαίζζμ 

εθανιμβήξ άθθςκ εεκζηχκ πνμβναιιάηςκ, 

vi) βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ζδζςηχκ ηηδκζάηνςκ, ηςκ οπεοεφκςκ ηαζ θμζπχκ οπαθθήθςκ 

ηςκ ημπζηχκ Γαζζηχκ Τπδνεζζχκ,ηςκ θζθμγςζηχκ ζςιαηείςκ, ηςκ εηπνμζχπςκ ηςκ 

ημπζηχκ ηοκδβεηζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ μπμζμκδήπμηε άθθςκ θμνέςκ πμο εκδέπεηαζ κα 

έπμοκ ζπέζδ ιε ημ πνυβναιια, 

vii) βζα ηδκ απμζημθή ηςκ γδημφιεκςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ ημο πνμβνάιιαημξ ζημ 

Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ(ΤΠΑΑΣ), 

viii) βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ζδζςηχκ ηηδκζάηνςκ ηδξ πενζμπήξ ανιμδζυηδηάξ ημοξ 

ζπεηζηά ιε ημ πνυβναιια ηαζ ηδκ επζαμθή ζε αοημφξ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ απυ ημ 

άνενμ 10 ηδξ πανμφζαξ ηονχζεςκ, ζηζξ πενζπηχζεζξ εηείκεξ πμο δζαπζζηχκεηαζ ιδ 

άιεζδ ημζκμπμίδζδ φπμπηςκ βζα θφζζα πενζζηαηζηχκ ζε ηαημζηίδζα ή γχα ηδξ άβνζαξ 

πακίδαξ. 

Ζ Γ/λζε Αηζζεηηθώλ Γαζώλ –Γξπκώλ θαη Θήξαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είκαζ ανιυδζα : 

i) βζα ημ ζοκημκζζιυ ηςκ εκενβεζχκ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζδξ απυ 

ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ Απμηεκηνςιέκςκ Γζμζηήζεςκ ηαζ ημκ μνζζιυ οπεοεφκςκ 

ζε αοηέξ, βζα ηδκ απνυζημπηδ εθανιμβή ηαζ παναημθμφεδζδ ημο Πνμβνάιιαημξ 

Δπζηήνδζδξ ηαζ Καηαπμθέιδζδξ ηδξ Λφζζαξ ζηδκ Δθθάδα, 

ζζ) βζα ηδκ πανμπή μδδβζχκ πνμξ ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ απμηεκηνςιέκςκ 

δζμζηήζεςκ, ζηζξ πενζθενεζαηέξ εκυηδηεξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ, ακαθμνζηά 

ιε ηδ ζοθθμβή δεζβιάηςκ κεηνχκ άβνζςκ εδθαζηζηχκ ζε απαβμνεοιέκεξ ηαζ ιδ βζα 

ηδκ εήνα πενζμπέξ ή ηαζ ηδκ εκενβδηζηή δεζβιαημθδρία εθυζμκ αοηυ απαζηείηαζ, 

ζii) βζα ηδκ πανμπή  μδδβζχκ πνμξ ηζξ δαζζηέξ οπδνεζίεξ ηςκ απμηεκηνςιέκςκ 

δζμζηήζεςκ, ζηζξ πενζθενεζαηέξ εκυηδηεξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ, πνμηεζιέκμο 

ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ ζηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ εδνμθφθαλδξ, κα 

δζεκενβμφκ, βζα ημοξ ζημπμφξ ημο πανυκημξ, εθέβπμοξ ζηα αζαθζάνζα οβείαξ ηςκ 

ηοκδβδηζηχκ ζηφθςκ  ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ ζήιακζδ ημοξ, 

απυ ηδκ εεκζηή κμιμεεζία, δζαηάλεςκ,  

iv) βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ εκδιένςζδξ ημο πθδεοζιμφ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημ δαζζηυ 

πχνμ ζπεηζηά ιε ηδ θφζζα ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζηδ δδιυζζα οβεία ηαζ ηδκ πανμπή 

ηςκ απαναίηδηςκ μδδβζχκ, βζα ηδκ αζθάθεζά ημοξ. Δπζπνμζεέηςξ δ εκδιένςζδ ηςκ 

μιάδςκ αοηχκ απμζημπεί ζηδκ  αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ χζηε ζε 

ζοκενβαζία ιε ηζξ ημπζηέξ ηαζ δαζζηέξ οπδνεζίεξ κα ζοιαάθθμοκ ζημ ένβμ ηδξ 

ζοθθμβήξ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ απυ ημ Πνυβναιια δεζβιάηςκ άβνζςκ γχςκ ηαζ ηδξ 

έβηαζνδξ απμζημθήξ ημοξ ζημ   Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα. 

Ζ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο είκαζ ανιυδζα βζα ηδκ εκδιένςζδ ηςκ ιεθχκ ηςκ 

Κοκδβεηζηχκ Ονβακχζεχκ ηδξ (Κοκδβεηζηέξ Οιμζπμκδίεξ ηαζ Κοκδβεηζημφξ οθθυβμοξ) 

ζπεηζηά ιε ηδ θφζζα ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ζηδ Γδιυζζα Τβεία ηαζ ηδκ πανμπή ηςκ 
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απαναίηδηςκ μδδβζχκ, πνμηεζιέκμο, ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ ημπζηχκ Κηδκζαηνζηχκ ηαζ 

Γαζζηχκ Ανπχκ, κα ζοιαάθθμοκ ζημ ένβμ ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ πνμαθεπυιεκςκ απυ ημ 

πνυβναιια δεζβιάηςκ άβνζςκ γχςκ ηαζ ηδξ έβηαζνδξ απμζημθήξ ημοξ ζηδκ Κηδκζαηνζηή 

οπδνεζία ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζημ  Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ 

Ακαθμνάξ. Οζ ζδζςηζημί θφθαηεξ εήναξ ηςκ Κοκδβεηζηχκ Ονβακχζεςκ, πένα απυ ηδ 

ζοιαμθή ημοξ ζηδ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ, ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ, 

ζφιθςκα ιε ηα δζαθαιαακυιεκα ζημ άνενμ 1 παν. ζδ ηαζ άνενμ 4 παν. 9 ημο Ν. 

4039/2012(Α΄ 15/2-2-2012) «Γζα ηα δεζπμγυιεκα ηαζ ηα αδέζπμηα γχα ζοκηνμθζάξ ηαζ ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ γχςκ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ή ηδ πνδζζιμπμίδζδ ιε ηενδμζημπζηυ ζημπυ», 

κα δζεκενβμφκ εθέβπμοξ ζηα αζαθζάνζα οβείαξ ή/ηαζ δζαααηήνζα ηςκ ηοκδβεηζηχκ ζηφθςκ 

βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο5παν. α ημο ακςηένς κυιμο ηαζ ζδζαζηένςξ ηςκ 

ζπεηζηχκ πνμθδπηζηχκ ειαμθζαζιχκ.  

  

Σμ Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) έπεζ ςξ ηφνζμοξ ζημπμφξ: 

 Σδκ πνμζηαζία ηαζ πνμαβςβή ηδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ιέζς ηδξ εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ 

ηαζ ηδ πάναλδ εεκζηήξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ ιεηάδμζδξ κμζδιάηςκ. 

 Σδκ επζδδιζμθμβζηή επζηήνδζδ ηςκ θμζιςδχκ κμζδιάηςκ ιέζς ηςκ ζοζηδιάηςκ 

επζηήνδζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα: ημο ζοζηήιαημξ οπμπνεςηζηήξ δήθςζδξ, ημο 

ζοζηήιαημξ παναηδνδηχκ κμζδνυηδηαξ ζηδκ πνςημαάειζα θνμκηίδα οβείαξ (sentinel), 

ημο ενβαζηδνζαημφ ζοζηήιαημξ επζηήνδζδξ ηαζ ηδκ πανέιααζδ ζημοξ πχνμοξ οβείαξ. 

 Σδκ οπμζηήνζλδ ενεοκδηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιε ζημπυ ηδ ζοθθμβή, αλζμθυβδζδ ηαζ 

δζαζπμνά επζζηδιμκζηχκ δεδμιέκςκ. 

 Σδκ πανμπή επζζηδιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ ιε ηδ δδιμζίεοζδ ηαηεοεοκηήνζςκ μδδβζχκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ επαββεθιαηζχκ. 

 Σδ θεζημονβία Μμκάδςκ Δζδζηχκ Λμζιχλεςκ ζε Νμζμημιεία ζε υθδ ηδ πχνα. 

 Σδκ ακηζιεηχπζζδ εηηάηηςκ ηζκδφκςκ Γδιυζζαξ Τβείαξ. 

 Σδκ οπμζηήνζλδ εζδζηχκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ (ιεηαηζκμφιεκςκ πθδεοζιχκ & 

Trafficking). 

 Σδκ επίαθερδ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ οβζμφξ ηαζ αζθαθμφξ πενζαάθθμκημξ. 

 Σδκ οθμπμίδζδ ημο Υάνηδ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ 

Τπμονβείμ Τβείαξ. 

 

Γηα ην ζπληνληζκό, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Δπηηήξεζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Λύζζαο ζηελ Διιάδα ζπγθξνηείηαη ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή ηνπ  Σκήκαηνο Εσναλζξσπνλόζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ(ΤΠΑΑΣ). 

 

Ζ Δπζηνμπή απμηεθείηαζ απυ: 
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Σμκ Πνμσζηάιεκμ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκ.Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ  ημο 

Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ , ςξ   Πνυεδνμ. 

 

Σμκ  Πνμσζηάιεκμ ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ 

Γεκ.Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ  ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, ςξ   

Ακηζπνυεδνμ. 

 

Σμκ ηηδκίαηνμ ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ 

Γεκ.Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, πμο είκαζ 

οπεφεοκμξ βζα ημ πνυβναιια. 

 

Σμκ Πνμσζηάιεκμ ημο Δεκζημφ Δνβαζηδνίμο Ακαθμνάξ βζα ηδ Λφζζα ημο Τπμονβείμο 

Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ. 

 

Δηπνυζςπμ ηδξ Γ/κζδξ Αζζεδηζηχκ Γαζχκ, Γνοιχκ ηαζ Θήναξ ηδξ Δζδζηήξ Γναιιαηείαξ 

Γαζχκ. 

 

Δηπνυζςπμ ημο Σμιέα Κηδκζαηνζηήξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ηδξ Δεκζηήξ πμθήξ Γδιυζζαξ Τβείαξ. 

Δηπνυζςπμ ημο ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. 

 

Δπζδδιζμθυβμ μ μπμίμξ μνίγεηαζ ιε Απυθαζδ ημο Γεκ Γναιιαηέα ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ 

Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ φζηενα απυ εζζήβδζδ Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ 

Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκ. Γ/κζδξ Κηδκζαηνζηήξ,  ςξ ηεπκζηυξ ζφιαμοθμξ. 

 

Δηπνυζςπμ ηδξ Κοκδβεηζηήξ οκμιμζπμκδίαξ Δθθάδμξ 

 

Δηπνυζςπμ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο ηναημφ, ηδξ Γ/κζδξ Τβεζμκμιζημφ 

 

Δηπνυζςπμ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο Αενμπμνίαξ, ηδξ Γ/κζδξ Τβεζμκμιζημφ 

 

Σμκ Πνυεδνμ ημο Πακεθθήκζμο Κηδκζαηνζημφ οθθυβμο δ εηπνυζςπμ ημο 

 

Σμκ Πνυεδνμ  ηδξ Δθθδκζηήξ Κηδκζαηνζηήξ Δηαζνείαξ δ εηπνυζςπμ ημο  

 

Σμκ Ημθυβμ ημο Κέκηνμο Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Αεδκχκ μ μπμίμξ μνίγεηαζ ιε Απυθαζδ 

ημο Γεκ Γναιιαηέα ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ φζηενα απυ 

εζζήβδζδ Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκ. Γ/κζδξ 

Κηδκζαηνζηήξ, ςξ επζζηδιμκζηυξ ζφιαμοθμξ.    

 

ηδκ Δπζηνμπή ζοιιεηέπεζ δ Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ Ακηίθδρδξ Φανιάηςκ ηαζ Δθανιμβχκ ημο 

Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ 

 

 

Πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ 

 

 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/nosimata-zoon/457-lissa.html 

Λφςςα: Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/nosimata-zoon/457-lissa.html
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 www.keelpno.gr 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο ησλ Αξκόδησλ Αξρώλ 

 

 Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, Γεκζηή Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ, Γ/κζδ 

Τβείαξ ηςκ Εχςκ, Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ 

Σδθέθςκα: 210-2125725 

                      210-2125722 

                      210-2125727 

Fax:              210-8252614 

Email:   ka6u041@minagric.gr  

             ka6u009@minagric.gr  

             ka6u058@minagric.gr  

Ηζημζεθίδα: http://www.minagric.gr 

 Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ, Κέκηνμ Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Αεδκχκ, 

Ηκζηζημφημ Λμζιςδχκ ηαζ Παναζζηζηχκ Νμζδιάηςκ, Σιήια Ημθμβίαξ  -Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ 

βζα ηδ Λφζζα- 

Σδθ.:  2106010903 εζςη. 126, 2106011499 

Φαλ.:  2106011499 

Email: viruslab.ath@gmail.com 

 ΚΔΔΛΠΝΟ 

http://www.keelpno.gr 

 

Υξήζηκνη ζύλδεζκνη 

 

• www.oie.int   

World Organization for Animal Health 

• www.who.int  

World Health Organization - WHO 

• www.who-rabies-bulletin.org  

http://www.keelpno.gr/
mailto:ka6u041@minagric.gr
mailto:ka6u009@minagric.gr
mailto:ka6u058@minagric.gr
http://www.minagric.gr/
mailto:viruslab.ath@gmail.com
http://www.keelpno.gr/
http://www.oie.int/
http://www.who.int/
http://www.who-rabies-bulletin.org/
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• www.rbe.fli.bund.de  

WHO Rabies Bulletin Europe 

• www.eur-lex.europa.eu  

European Union law 

• www.rabiescontrol.net  

Global Aliance for Rabies Control 

• www.fao.org  

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

• www.worldrabiesday.org  

               World Rabies Day 

 

 

 

 

http://www.rbe.fli.bund.de/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.rabiescontrol.net/
http://www.fao.org/
http://www.worldrabiesday.org/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΔΓΓΡΑΦΟ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΣΟΠΗΝ ΜΔΣΑΒΑΖ 

Δ ΑΤΣΖΝ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΧ ΔΚΣΔΘΔΗ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΛΤΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                               Ζιενμιδκία…………………….. 

…………………………….                                         

ΔΝΣΟΛΖ ΓΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΟΤ 

 

Οκμιαηεπχκοιμ ελεηαγυιεκμο*…………………………………………..................... 

 

Ζιενμιδκία δαβηχιαημξ/ ζοιαάκημξ**………………………………………………. 

Πνμζμπή 

Απυ ηδ κμιμεεζία (ΚΤΑ 331/10301 ΦΔΚ198/Β/2013 ηαζ Ν. 4039/2012) μ ζδζμηηήηδξ ημο γχμο (ακ 

είκαζ δεζπμγυιεκμ) ή  

μ Γήιμξ........................................................... (ακ είκαζ αδέζπμημ) ζηδκ πενζμπή ημο μπμίμο έθααε πχνα 

ημ δάβηςια/ ζοιαάκ, είκαζ ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΟΗ  κα πνμζημιίζμοκ ακέζσο ημ γχμ ζε ηηδκίαηνμ βζα 

παναημθμφεδζδ ακαθμνζηά ιε ηδ θφζζα.  

Ο ηηδκίαηνμξ πμο παναημθμοεεί ημ γχμ, είκαζ ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΟ, κα ακαθένεζ άιεζα ηζξ 

πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ ελέηαζδ ημο γχμο ηαζ κα απμζηείθεζ ημ έκηοπμ παναημθμφεδζδξ ημο γχμο ζημ: 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  

...................................................................................................................... 

Σδθ*** :........................................................................................................ 

Fax        :....................................................................................................... 

Δπζπθέμκ, ζε πενίπηςζδ πμο ημ γχμ ειθακίζεζ ζοιπηχιαηα ζοιααηά ιε θφζζα, κα εζδμπμζείηαζ δ 

ημπζηή Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία. 

 

Ο εενάπςκ Ηαηνυξ                                                    Ο ελεηαγυιεκμξ* 

 

 

*αηυιμο πμο εηηέεδηε είηε ιε δάβηςια είηε ιε βναηγμφκζζια ή άθθμο ηφπμο έηεεζδ πμο εκέπεζ 

πζεακυηδηα ιεηάδμζδξ θφζζαξ 

** δάβηςια βναηγμφκζζια ή άθθμο ηφπμο έηεεζδ 

***ηδθέθςκα επζημζκςκίαξ: ζηαεενυ (ηαζ ηζκδηυ ακ είκαζ δζαεέζζιμ) 
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ΟΓΖΓΗΔ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΕΧΟΑΝΘΡΧΠΟΝΟΧΝ ΣΖ ΓΗΔΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ 

ΕΧΧΝ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Βάζεζ ηδξ Κμζκήξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ ανζει :331/10301-25/01/2013, ΦΔΚ 198 η. Β (άνενμ 

8) ηαζ πνμηεζιέκμο κα εθανιμζεμφκ ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα ηδκ ακαζημθή ηδξ ελάπθςζδξ 

ηδξ θφζζαξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ ,μ ζδζμηηήηδξ ημο γχμο απυ ημ μπμίμ 

ηάπμζμξ άκενςπμξ έπεζ εκδεπμιέκςξ εηηεεεί ζημκ ζυ (ιε δήβια, αιοπή ηθπ) ζα πξέπεη άκεζα 

λα πξνζθνκίζεη ην δών ηνπ ζε θηελίαηξν πξνθεηκέλνπ απηό λα εμεηαζζεί, λα απνκνλσζεί 

θαη λα παξαθνινπζεζεί.  

Γζα ημ ζημπυ αοηυ εα πνέπεζ κα πνμδβδεεί δ ζοιπθήνςζδ δήθςζδξ-δέζιεοζδξ ημο ζδζμηηήηδ 

βζα πενζμνζζιυ ημο γχμο. Ακ πνυηεζηαζ βζα αδέζπμημ γχμ, εα πνέπεζ κα ηθδεεί άιεζα 

ηηδκίαηνμξ ηαζ ημ γχμ κα ελεηαζεεί, κα απμιμκςεεί ηαζ κα παναημθμοεδεεί. Πνμδεβείηαζ 

ζοιπθήνςζδ δήθςζδξ-δέζιεοζδξ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ημο Γήιμο-θζθμγςζημφ ζςιαηείμο 

Παναηαθμφιε μ αζεεκήξ κα πνμζημιίζεζ άιεζα ηζξ μδδβίεξ αοηέξ ηαζ ημ έκηοπμ Γήθςζδ-

Γέζιεοζδ ημο ζδζμηηήηδ βζα πενζμνζζιυ ημο γχμο, ζημκ ζδζμηηήηδ ημο γχμο απυ ημ μπμίμ 

εκδεπμιέκςξ κα έπεζ εηηεεεί ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ. ε πενίπηςζδ πμο πνυηεζηαζ βζα αδέζπμημ 

γχμ ημ έκηοπμ Γήθςζδ- Γέζιεοζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ημο Γήιμο/ θζθμγςζημφ 

ζςιαηείμο βζα πενζμνζζιυ ημο αδέζπμημο γχμο πνμζημιίγεηαζ άιεζα απυ ημκ αζεεκή ζημκ 

Ανιυδζμ Γήιμ. 

Συζμ μ ζδζμηηήηδξ ημο γχμο ή μ ανιυδζμξ οπάθθδθμξ ημο Γήιμο/εηπνυζςπμξ θζθμγςζημφ 

ζςιαηείμο υζμ ηαζ μ ανιυδζμξ ηηδκίαηνμξ μθείθμοκ κα εκδιενχκμοκ άιεζα ημκ εενάπμκηα 

ζαηνυ ηαζ ηδκ ηηδκζαηνζηή οπδνεζία ηδξ Πενζμπήξ βζα ηδκ πμνεία ηδξ οβείαξ ημο γχμο, 

επζζοκάπημκηαξ Γεθηίμ Δλέηαζδξ Λοζζφπμπημο γχμο. Αοηυ ζοιπθδνχκεηαζ απυ ημκ ζδζχηδ 

ηηδκίαηνμ, ημκ ηηδκίαηνμ ημο Γήιμο ή ηδκ ανιυδζα ηηδκζαηνζηή οπδνεζία (εθυζμκ 

παναημθμοεεί ημ γχμ δδιυζζμξ ηηδκίαηνμξ). 
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Γήισζε-Γέζκεπζε ηνπ ηδηνθηήηε γηα πεξηνξηζκό ηνπ δώνπ  

Οζ ζδζμηηήηεξ ηςκ γχςκ ηα μπμία έπμοκ ειπθαηεί ζε δήβια ζε άκενςπμ ή ζε πζεακή έηεεζδ 

αηυιςκ ζημκ ζυ ηδξ θφζζαξ απαζηείηαζ κα απμιμκχκμοκ ημ/ηα γχμ/α ημοξ βζα ημοθάπζζημκ 15 

διένεξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ γχςκ πμο έπμοκ ένεεζ ζε έηεεζδ (δήβια,αιοπή 

ηθπ) ιε γχμ φπμπημ βζα ηδ θφζζα. Ζ ανιυδζα Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία ηδξ Πενζθενεζαηήξ 

Δκυηδηαξ ιπμνεί κα επζεεςνεί ημκ πενζμνζζιυ ηςκ γχςκ ηαζ κα επζαάθθεζ αοζηδνυηενμοξ 

υνμοξ υηακ ημ ηνίκεζ απαναίηδημ  

 

Δβχ μ/δ, ______________________, ηαηακμχ  ηαζ ζοιθςκχ ιε ηζξ αηυθμοεεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

απαζηήζεζξ: 

1. Σμ γχμ ιμο είκαζ ειαμθζαζιέκμ (ειαμθζαζιυξ ζε ζζπφ) βζα ηδ θφζζα απυ έκακ ηηδκίαηνμ 

πμο δζαεέηεζ ηζξ απαζημφιεκεξ άδεζεξ. Ζ απυδεζλδ πνμζημιίγεηαζ (αζαθζάνζμ 

οβείαξ/δζαααηήνζμ). Δάκ δεκ είκαζ ειαμθζαζιέκμ, ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο απμιυκςζδξ ημ γχμ 

ιμο εα ειαμθζαζηεί. 

2. Σμ γχμ εα απμιμκςεεί απυ ηα άθθα γχα ηαζ εα έπεζ ηδ θζβυηενμ δοκαηή επαθή ιε 

ακενχπμοξ 

3. Σμ γχμ υηακ αβαίκεζ έλς απυ  ημ πχνμ πενζμνζζιμφ βζα ηάπμζα ακάβηδ ημο, εα πνέπεζ κα 

είκαζ ζοκεπχξ οπμ ημκ έθεβπμ εκυξ αηυιμο πμο ιπμνεί κα ημ ζοβηναηήζεζ ηαζ κα ημ πεζνζζεεί 

ηαζ δεκ εα επζηνέπεηαζ κα αβαίκεζ απυ ημ πχνμ πμο θοθάζζεηαζ εηηυξ ηαζ ακ πνέπεζ κα θάαεζ 

άιεζα ηηδκζαηνζηή αμήεεζα. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ εα εκδιενχκεηαζ άιεζα μ εενάπςκ 

ηηδκίαηνμξ 

4. Δπζπθέμκ εα πνέπεζ: 

___α) Ο εενάπςκ ηηδκίαηνμξ (ζδζχηδξ-δδιυζζμξ) κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα 

παναημθμφεδζδξ/ελέηαζδξ ημο γχμο ηαε’υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ απμιυκςζδξ. 

___ α) ε πενίπηςζδ πμο ημ γχμ ιμο έπεζ επζηεεεί ζε ηάπμζμκ άκενςπμ, εα πανέπς ηάεε 

πθδνμθμνία ζημ εενάπμκηα ζαηνυ ηαζ ζημκ αζεεκή ζπεηζηά ιε ημ γχμ ιμο 

5. Δάκ ημ γχμ ειθακίζεζ λαθκζηά ζοιπηχιαηα, αζοκήεζζηδ ζοιπενζθμνά ή πεεάκεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απμιυκςζδξ,  εα ημ ημζκμπμζήζς άιεζα ζηδκ ανιυδζα ηηδκζαηνζηή 

οπδνεζία ηδξ πενζμπήξ ηαζ ζημ εενάπμκηα Κηδκίαηνμ. ε πενίπηςζδ εακάημο ημο γχμο, εα 

δζεκενβδεεί δεζβιαημθδρία ηαζ ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ βζα δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ. 

6. Καηακμχ υηζ δ πενίμδμξ απμιυκςζδξ ζζπφεζ απυ_____________ έςξ ___________. 

(mm/dd/yy) (mm/dd/yy) 

 

7. ε πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ημο γχμο ζηδκ μζηεία ιμο ή ζε 

δζηή ιμο ζδζμηηδζία, εα πνέπεζ κα ακαγδηήζς πχνμ απμιυκςζδξ ζε ηάπμζα ηηδκζαηνζηή 

ηθζκζηή ή ηαηαθφβζμ γχςκ. Ακ ηάηζ ηεημζμ δεκ είκαζ εθζηηυ εα πνέπεζ κα δζεκενβδεεί 

εοεακαζία ζημ γχμ ηαη’απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ. Δθυζμκ 

οπάνπμοκ  έλμδα βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ημο γχμο ιμο, αοηά εα ηαθοθεμοκ απυ ειέκα. 

Γειώλσ όηη έρσ ελεκεξσζεί θαη ζπκθσλώ κε όια ηα αλσηέξσ θαη ζα ηεξήζσ όιεο ηηο 

δεζκεύζεηο. 

 

 

Τπμβναθή ζδζμηηήηδ____________________________________ 

Ζιενμιδκία______________ 

Όκμια_____________________________________ 

Σδθεθςκμ.__________________________ 

Γζεφεοκζδ____________________________________ 
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Γήισζε- Γέζκεπζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ / θηινδσηθνύ ζσκαηείνπ γηα 

πεξηνξηζκό ηνπ αδέζπνηνπ δώνπ  

Σα γχα ηα μπμία έπμοκ ειπθαηεί ζε δήβια ζε άκενςπμ ή ζε πζεακή έηεεζδ αηυιςκ ζημκ ζυ 

ηδξ θφζζαξ απαζηείηαζ κα απμιμκχκμκηαζ βζα ημοθάπζζημκ 15 διένεξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ γχςκ πμο έπμοκ εηηεεεί (δήβια,αιοπή ηθπ) ζε γχμ φπμπημ βζα ηδ θφζζα. Ζ 

ανιυδζα ηηδκζαηνζηή οπδνεζία ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ ιπμνεί κα επζεεςνεί ημκ 

πενζμνζζιυ ηςκ γχςκ ηαζ κα επζαάθθεζ αοζηδνυηενμοξ υνμοξ υηακ ημ ηνίκεζ απαναίηδημ  

 

Δβχ μ/δ, ______________________, ηαηακμχ  ηαζ ζοιθςκχ ιε ηζξ αηυθμοεεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

απαζηήζεζξ: 

1. Σμ αδέζπμημ γχμ  είκαζ ειαμθζαζιέκμ (ειαμθζαζιυξ ζε ζζπο) βζα ηδ θφζζα απυ έκακ 

ηηδκίαηνμ πμο δζαεέηεζ ηζξ απαζημφιεκεξ άδεζεξ. Ζ απυδεζλδ πνμζημιίγεηαζ (αζαθζάνζμ 

οβείαξ/δζαααηήνζμ). Δάκ δεκ είκαζ ειαμθζαζιέκμ, ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο απμιυκςζδξ ημ γχμ 

εα ειαμθζαζηεί. 

2. Σμ γχμ εα απμιμκςεεί απυ ηα άθθα γχα ηαζ εα έπεζ ηδ θζβυηενμ δοκαηή επαθή ιε 

ακενχπμοξ 

3. Σμ γχμ υηακ αβαίκεζ έλς απυ  ημκ πχνμ πενζμνζζιμφ βζα ηάπμζα ακάβηδ ημο, εα πνέπεζ κα 

είκαζ ζοκεπχξ οπμ ημκ έθεβπμ εκυξ αηυιμο πμο ιπμνεί κα ημ ζοβηναηήζεζ ηαζ κα ημ πεζνζζεεί 

ηαζ δεκ εα επζηνέπεηαζ κα αβαίκεζ απυ ημ πχνμ πμο θοθάζζεηαζ εηηυξ ηαζ ακ πνέπεζ κα θάαεζ 

άιεζα ηηδκζαηνζηή αμήεεζα. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ εα εκδιενχκεηαζ άιεζα ηηδκίαηνμξ 

 

4. Δπζπθέμκ εα πνέπεζ: 

___α) Ο ηηδκίαηνμξ (ζδζχηδξ-δδιυζζμξ) κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα παναημθμφεδζδξ/ελέηαζδξ ημο 

γχμο ηαε’μθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ απμιυκςζδξ. 

___ α) ε πενίπηςζδ πμο ημ γχμ έπεζ επζηεεεί ζε ηάπμζμκ άκενςπμ, εα πανέπεηαζ ηάεε 

πθδνμθμνία ζημ εενάπμκηα ζαηνυ ηαζ ζημκ αζεεκή ζπεηζηά ιε ημ γχμ  

5. Δάκ ημ γχμ ειθακίζεζ λαθκζηά ζοιπηχιαηα, αζοκήεζζηδ ζοιπενζθμνά ή πεεάκεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απμιυκςζδξ,  αοηά εα ημζκμπμζδεμφκ άιεζα ζηδκ ανιυδζα ηηδκζαηνζηή 

οπδνεζία ηδξ πενζμπήξ ηαζ ζημ εενάπμκηα Κηδκίαηνμ. ε πενίπηςζδ εακάημο ημο γχμο, εα 

δζεκενβδεεί δεζβιαημθδρία ηαζ ενβαζηδνζαηή ελέηαζδ βζα δζάβκςζδ ηδξ θφζζαξ. 

 

6. Καηακμχ υηζ δ πενίμδμξ απμιυκςζδξ ζζπφεζ απυ_____________ έςξ ___________. 

(mm/dd/yy) (mm/dd/yy) 

 

7. ε πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ημο γχμο εα πνέπεζ κα 

δζεκενβδεεί εοεακαζία ζημ γχμ ηαη’απυθαζδ ημο Γζεοεοκηή Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ.  

Γειώλσ όηη έρσ ελεκεξσζεί θαη ζπκθσλώ κε όια ηα αλσηέξσ θαη ζα ηεξήζσ όιεο ηηο 

δεζκεύζεηο. 

 

 

 

Τπμβναθή Yπέοεοκμο____________________________________ 

Ζιενμιδκία______________ 

Όκμια_____________________________________ 

Σδθεθςκμ.__________________________ 

Γζεφεοκζδ____________________________________ 



99 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΞΔΣΑΔΧ ΛΤΤΠΟΠΣΟΤ ΕΧΟΤ (πκπιεξώλεηαη από Ηδηώηε 

Κηελίαηξν / Κηελίαηξν ηνπ Γήκνπ) 

                                        

Ολνκ/κν ηδηνθηήηε 

Ηδηνθηήηε: 

 

Γ/λζε θαη ηειέθσλν 

ηδηνθηήηε : 

 

Δάλ είλαη αδέζπνην, 

ηειέθσλν θαη Γ/λζε 

Δπηθνηλσλίαο αξκόδηνπ 

Γήκνπ: 

 

Ολνκ/λν δερζέληνο :  

Γ/λζε θαη ηειέθσλν 

δερζέληνο: 

 

Αζηπλνκηθό Σκήκα :  

Ζκ/λία δήμεσο :  

  

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά δώνπ : 

   

Δίδνο :  

Γέλνο :  

Ζιηθία :  

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά:  

ήκαλζε ηνπ δώνπ:  

Σειεπηαίνο εκβνιηαζκόο ηνπ δώνπ γηα 

ηε ιύζζα: 

 

Παξηίδα εκβνιίνπ/εκβνιηαθό 

ζθεύαζκα: 

 

Ολνκαηεπώλπκν , ηειέθσλν θαη Γ/λζε 

Κηεληάηξνπ πνπ δηελήξγεζε ηνλ 

εκβνιηαζκό: 
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To δών ήξζε ζε επαθή κε δών ύπνπην 

γηα ιύζζα; Αλ λαη, πόηε; 

 

Aλ ήξζε ζε επαθή, ην δών απηό 

εμεηάζζεθε, απνκνλώζεθε; 

 

 

Σμ γχμ εα πνέπεζ κα ελεηαζεεί απυ ηηδκίαηνμ ηζξ αηυθμοεεξ διένεξ : 

 

 Πεξηγξαθή ζπκπησκάησλ Yπάξρεη ππνςία ιύζζαο θαηόπηλ ηεο 

εμέηαζεο; 

Ζκ/λία α΄εμέηαζεο (1
ε
 

εκέξα): 

  

Ζκ/λία β΄εμέηαζεο (7
ε
 

εκέξα) : 

  

Ζκ/λία γ΄εμέηαζεο (15
ε
 

εκέξα) : 

  

 

 

ε πενίπηςζδ πμο ημ γχμ αννςζηήζεζ ή παεεί, μ ζδζμηηήηδξ οπμπνεμφηαζ κα ημ ακαθένεζ 

αιέζςξ ζηδκ ανιυδζα Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία ηδξ Πενζμπήξ ή ζημ Αζηοκμιζηυ Σιήια ηδξ 

Πενζμπήξ 

 

       Ο  

          Κηδκίαηνμξ  

 

                                                                 θναβίδα - Τπμβναθή 
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΞΔΣΑΖ ΛΤΤΠΟΠΣΟΤ ΕΧΟΤ ΑΠΟ ΓΖΜΟΗΟ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ 

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 …. dd-mm-yy      

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ….. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

…… 

Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

& ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

  Ανζει. Πνςη.:  

Σαπ. Γ/κζδ  :  

 

ΠΡΟ : Γ/κζδ Γδιυζζαξ Τβείαξ & Κμζκςκζηήξ Μένζικαξ  

Π.Δ. ….. 

Σαπ. Κςδ.  :  KOIN: Αζηοκμιζηυ Σιήια Πενζμπήξ 

  

Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ,  

Γ/κζδ Τβείαξ ηςκ Εχςκ,  

Γεκ. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ, ΤΠΑΑΣ 

Πθδνμθμνίεξ  :  

Σδθέθςκμ  :  

 FAX :  

e-mail :  

 

ΓΔΛΣΗΟ ΔΞΔΣΑΔΧ ΛΤΤΠΟΠΣΟΤ ΕΧΟΤ   

                                        

Ολνκ/κν ηδηνθηήηε 

Ηδηνθηήηε: 

 

Γ/λζε θαη ηειέθσλν 

ηδηνθηήηε : 
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Δάλ είλαη αδέζπνην, 

ηειέθσλν θαη Γ/λζε 

Δπηθνηλσλίαο αξκόδηνπ 

Γήκνπ: 

 

Ολνκ/λν δερζέληνο :  

Γ/λζε θαη ηειέθσλν 

δερζέληνο: 

 

Αζηπλνκηθό Σκήκα :  

Ζκ/λία δήμεσο :  

  

Υαξαθηεξηζηηθά δώνπ : 

   

Δίδνο :  

Γέλνο :  

Ζιηθία :  

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά:  

ήκαλζε ηνπ δώνπ:  

Σειεπηαίνο εκβνιηαζκόο ηνπ δώνπ 

γηα ηε ιύζζα: 

 

Παξηίδα εκβνιίνπ/εκβνιηαθό 

ζθεύαζκα: 

 

Ολνκαηεπώλπκν , ηειέθσλν θαη 

Γ/λζε Κηεληάηξνπ πνπ δηελήξγεζε 

ηνλ εκβνιηαζκό: 

 

To δών ήξζε ζε επαθή κε δών 

ύπνπην γηα ιύζζα; Αλ λαη, πόηε; 

 

Aλ ήξζε ζε επαθή, ην δών απηό 

εμεηάζζεθε, απνκνλώζεθε; 

 

 

 

Σμ γχμ εα πνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ ηαεδιενζκά ηαζ κα ελεηαζεεί απυ ηηδκίαηνμ 

ηζξ αηυθμοεεξ διένεξ : 
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 Πεξηγξαθή ζπκπησκάησλ Yπάξρεη ππνςία ιύζζαο θαηόπηλ 

ηεο εμέηαζεο; 

Ζκ/λία α΄εμέηαζεο (1
ε
 

εκέξα): 

  

Ζκ/λία β΄εμέηαζεο (7
ε
 

εκέξα): 

  

Ζκ/λία γ΄εμέηαζεο (15
ε
 

εκέξα) : 

  

 

 

ε πενίπηςζδ πμο ημ γχμ αννςζηήζεζ ή παεεί, μ ζδζμηηήηδξ οπμπνεμφηαζ κα ημ 

ακαθένεζ αιέζςξ ζηδκ ανιυδζα ηηδκζαηνζηή οπδνεζία ηδξ Πενζμπήξ ή ζημ 

Αζηοκμιζηυ Σιήια ηδξ Πενζμπήξ 

 

 

       Ο  

           Κηδκίαηνμξ  

 

 

                                                                      θναβίδα-Τπμβναθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

Γεηγκαηνιεςία 

Όθα ηα επίζδια δείβιαηα, ζοκμδεουιεκα απυ ηα πνμαθεπυιεκα ζοκμδεοηζηά 

έββναθα, ηαηάθθδθα ζδιαζιέκα, απμζηέθθμκηαζ ημ ηαπφηενμ ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ 

Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ πνμαθεπυιεκςκέκςκ ελεηάζεςκ. 

Πνζκ  ηδκ απμζημθή ηςκ δεζβιάηςκ πνέπεζ  κα εκδιενχκεηαζ  ηδθεθςκζηά ημ Δεκζηυ  

Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ. 

Οζ δεζβιαημθήπηεξ θαιαάκμοκ ηα απαναίηδηα πνμθδπηζηά ιέηνα χζηε κα απμθεοπεεί 

δ ιεηαθμνά ηαζ δζαζπμνά ηδξ θφζζαξ, ηαεχξ ηαζ δ ιυθοκζδ ημοξ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζε δείβιαηα αμμεζδχκ, ηαηυπζκ ανκδηζημφ απμηεθέζιαημξ ζημκ ζυ 

ηδξ θφζζαξ, ηα δείβιαηα απμζηέθθμκηαζ αημθμφεςξ βζα πεναζηένς ενβαζηδνζαηή 

δζενεφκδζδ ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ ΜΔ πνμηεζιέκμο κα οπμαθδεμφκ ζε 

ελέηαζδ βζα ΔΒ, ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ ανίει. 133363/23.12.2011 ΤΑ, ΦΔΚ 

3173/30.12.11 Σεφπμξ Β’. 

 

                                                                 

 

ΜΔΣΡΑ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ 

Σα άημια πμο ζοθθέβμοκ ηα θοζζφπμπηα γχα ηαεχξ ηαζ μζ δεζβιαημθήπηεξ, πνέπεζ 

κα θαιαάκμοκ ηα απαναίηδηα πνμθδπηζηά ιέηνα χζηε κα απμθεοπεεί δ ιεηαθμνά ηαζ 

δζαζπμνά ηδξ θφζζαξ, ηαεχξ ηαζ δ ιυθοκζδ ημοξ . 

Α. πιινγή ηνπ πηώκαηνο 

1. Ζ ζοθθμβή ημο πηχιαημξ βίκεηαζ απυ ημοξ ζδζςηζημφξ θφθαηεξ εήναξ ηςκ 

Κοκδβεηζηχκ Ονβακχζεςκ πμο μνίγμκηαζ ςξ οπεφεοκμζ βζα ηδ ζοθθμβή ηςκ κεηνχκ 

γχςκ ηδξ άβνζαξ πακίδαξ ζηδκ Δπζηνάηεζα, ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ 

επζηήνδζδξ ηδξ θφζζαξ, 

2. οκζζηάηαζ μ ειαμθζαζιυξ ηςκ παναπάκς οπεοεφκςκ θοθάηςκ εήναξ. 

3. Απαναίηδημξ ελμπθζζιυξ : 

 α. δζπθά βάκηζα ιίαξ πνήζδξ (πεζνμονβζηά)  

 α. ιάζηα ιίαξ πνήζδξ 

 β. πμδζά ιίαξ πνήζδξ 

 δ. πνμζηαηεοηζηά βοαθζά 

 ε. ιεβάθεξ ηαεανέξ πθαζηζηέξ ζαημφθεξ ακημπήξ 

 ζη. απμθοιακηζηυ (πθςνίκδ, ηθπ) 
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 γ. απμννμθδηζηυ οθζηυ (πανηί, εθδιενίδεξ) 

δ. εκημιμηηυκμ 

4. Σμ πηχια ρεηάγεηαζ ιε εκημιμηηυκμ ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε πνμζμπή ζε ιεβάθδ 

πθαζηζηή ζαημφθα ηαζ ηοπυκ αζπιδνά ζδιεία (μζηά, ηέναηα ηηθ.) εα πνέπεζ κα 

ηαθφπημκηαζ ιε απμννμθδηζηυ πανηί. Ζ ζαημφθα ηθείκεηαζ ιε ζθζπηυ ηυιπμ ηαζ 

ημπμεεηείηαζ ζε δεφηενδ πθαζηζηή ζαημφθα πμο ηθείκεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ. 

Ζ ιεηαθμνά ζημκ ελμοζζμδμηδιέκμ ηηδκίαηνμ ή  ελμοζζμδμηδιέκμ οπάθθδθμ ημο 

ηιήιαημξ ηηδκζαηνζηήξ ημο ηαηά ηυπμοξ αβνμηζημφ ηηδκζαηνείμο ηδξ Πενζθενεζαηήξ 

Δκυηδηαξ, πμο εα δζεκενβήζεζ ηδκ απμημπή ηδξ ηεθαθήξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ημ 

ζοκημιυηενμ δοκαηυ.  

5.Εχα ηα μπμία πνέπεζ κα εακαηςεμφκ κα ιδκ πονμαμθδεμφκ ζημ ηεθάθζ ηαεχξ μ 

εβηέθαθμξ είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδ δζάβκςζδ. 

Β. Απνθνπή θεθαιήο 

Ζ απμημπή ηδξ ηεθαθήξ βίκεηαζ απυ ηηδκίαηνμ ή ελμοζζμδμηδιέκμ οπάθθδθμ ημο 

ηιήιαημξ ηηδκζαηνζηήξ ή ημο ηαηά ηυπμοξ αβνμηζημφ ηηδκζαηνείμο ηδξ 

Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ ή άθθμ ελεζδζηεοιέκμ άημιμ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ 

ειαμθζαζιέκμ.  

Ο ηηδκίαηνμξ ή ημ μπμζμδήπμηε άθθμ ελμοζζμδμηδιέκμ άημιμ αζπμθείηαζ ιε ηδκ 

απμημπή ηδξ ηεθαθήξ μνίγεηαζ ςξ οπεφεοκμξ ημο πνμβνάιιαημξ, ζφιθςκα ιε 

εβηφηθζμ ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γ/κζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ημο 

Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ ηαζ θαιαάκεζ ηαηάθθδθδ 

εηπαίδεοζδ. 

Απαναίηδημξ ελμπθζζιυξ:  

 α. δζπθά βάκηζα ιίαξ πνήζδξ (πεζνμονβζηά) 

 α. ιάζηα ιίαξ πνήζδξ 

 β. πνμζηαηεοηζηή πνμζςπίδα 

 δ. πνμζηαηεοηζηά βοαθζά 

 ε. πμδζά ιίαξ πνήζδξ 

 γ.  ιπυηεξ 

         ζη. ιεβάθεξ ηαεανέξ πθαζηζηέξ ζαημφθεξ ακημπήξ 

 δ. απμννοπακηζηυ 

 ε. απμθοιακηζηυ (πθςνίκδ ηθπ)) 

 ζ. απμννμθδηζηυ οθζηυ (πανηί, εθδιενίδεξ) 
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Ζ απμημπή ηδξ ηεθαθήξ βίκεηαζ ιυκμ ιε ηδ πνήζδ ιαπαζνζμφ. Να απμθεφβεηαζ δ 

πνήζδ δθεηηνζημφ πνζμκζμφ ή ηζεημονζμφ βζα ηδκ απμθοβή εηηίκαλδξ ιζηνχκ 

ημιιαηζχκ. Να δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημκ εβηέθαθμ, ζηδκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, 

ζημοξ ζζεθμβυκμοξ αδέκεξ ηαζ ζημ ζάθζμ ηαεχξ ζηα ζδιεία αοηά οπάνπεζ ζε 

ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ μ ζυξ ηδξ θφζζαξ ζηα εεηζηά γχα. 

Σμ ηεθάθζ ζηδ ζοκέπεζα ημπμεεηείηαζ ιε πνμζμπή ζε ιζα ιεβάθδ, ηαεανή ζαημφθα 

ακημπήξ, δ μπμία ηθείκεηαζ ηαθά. Αημθμοεεί μ ηνυπμξ ζοζηεοαζίαξ, υπςξ 

πενζβνάθεηαζ ζημ πνςηυημθθμ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ δ απμζημθή ημο δείβιαημξ ημ 

ζοκημιυηενμ δοκαηυκ ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ. 

Σμ οπυθμζπμ ζχια ηαζ ηα είδδ πνμζηαζίαξ ιζαξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα 

απμηεθνχκμκηαζ. 

Σα ενβαθεία ηαζ μζ ιμθοζιέκεξ επζθάκεζεξ εα πνέπεζ κα απμθοιαίκμκηαζ ιε 

απμθοιακηζηά  (πθςνίκδ ή αθημυθδ 70%). 

 

ρήκα 3. ρεκαηηθή απεηθόληζε γηα ηελ δηαδηθαζία απνθνπήο ηεο θεθαιήο 
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 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ  

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΛΤΑ 

 

ημ ενβαζηήνζμ εα απμζηέθθεηαζ ΜΟΝΟ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΣΟΤ ΤΠΟ ΔΞΔΣΑΖ 

ΕΧΟΤ. Σα ηεθάθζα εα πνέπεζ κα έπμοκ απμημπεί απυ ελεζδζηεοιέκμ άημιμ 

ειαμθζαζιέκμ ηαηά ηδξ θφζζαξ (ηαηά πνμηίιδζδ ηηδκίαηνμ), ημ μπμίμ εα έπεζ 

πάνεζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα πνμζηαζίαξ (βάκηζα, πμδζά, βοαθζά). Σμ οπυθμζπμ 

ζχια εα πνέπεζ κα ηαηαζηνέθεηαζ. 

ε πενίπηςζδ γχςκ ηάης ημο εκυξ (1) ηζθμφ (π.π. κοπηενίδεξ) κα απμζηέθθεηαζ 

μθυηθδνμ ημ γχμ. 

Καηά πανέηηθζζδ ηαζ ιυκμ υηακ δεκ οπάνπεζ δζαεέζζιμξ ηηδκίαηνμξ βζα ηδκ 

απυζπαζδ ηδξ ηεθαθήξ απυ ημ οπυθμζπμ ζχια, είκαζ δοκαηή δ απμζημθή κεηνμφ 

γχμο ημ αάνμξ ημο μπμίμο δεκ οπενααίκεζ ηα 8 Kg. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, 

μθυηθδνμ ημ πηχια ημο οπυ ελέηαζδ γχμο κα είκαζ ηαηάθθδθα ζοζηεοαζιέκμ 

ηαζ ζοκηδνδιέκμ οπυ ρφλδ. 

Σα δείβια εα πνέπεζ κα ρεηάγεηαζ ιε εκημιμηηυκμ (π.π ζηεφαζια πμο κα 

πενζέπεζ πενιεενίκδ) πνζκ ζοζηεοαζηεί. 

Σα δείβιαηα αοηά ειπίπημοκ ζηδκ «Καηδβμνία Β» ζφιθςκα ιε ηδκ ηεθεοηαία 

έηδμζδ ημο ΗΑΣΑ. Ζ ηαηάθθδθδ μκμιαζία είκαζ «Βζμθμβζηυ οθζηυ, Καηδβμνία 

Β» ηαζ θένεζ ηδκ έκδεζλδ «UN 3373». 

 οβηεηνζιέκα, δ ζοζηεοαζία πνέπεζ κα είκαζ ηνζπθή, ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ 

ηακμκζζιμφξ βζα κα απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ έηεεζδξ ζημκ παεμβυκμ πανάβμκηα. 

Ζ ηνζπθή ζοζηεοαζία έπεζ ςξ ελήξ: 

Αξρηθή ζπζθεπαζία: Τδαημζηεβήξ πθαζηζηή ζαημφθα αανέςξ ηφπμο πμο κα 

πενζέπεζ απμννμθδηζηυ οθζηυ (πανηί, εθδιενίδα ηηθ) βζα κα απμθεοπεεί δ 

δζαννμή ζςιαηζηχκ οβνχκ. Σοπυκ αζπιδνά ζδιεία ημο δείβιαημξ πνέπεζ κα 

ηαθφπημκηαζ ιε πμθθαπθέξ ζηνχζεζξ εθδιενίδαξ. Ζ ανπζηή ζοζηεοαζία πνέπεζ 

κα είκαζ πάκηα ηαθά ηθεζζιέκδ. 

Γεύηεξε ζπζθεπαζία: ιεηαθθζηυ ή πθαζηζηυ δμπείμ αανέςξ ηφπμο ιε ηαπάηζ ή 

οδαημζηεβήξ πθαζηζηή ζαημφθα αανέςξ ηφπμο πμο κα πενζέπεζ απμννμθδηζηυ 

οθζηυ (πανηί, εθδιενίδα ηηθ) βζα κα απμθεοπεεί δ δζαννμή ζςιαηζηχκ οβνχκ. 

Σμ έκηοπμ απμζημθήξ δείβιαημξ εα πνέπεζ κα εζςηθείεηαζ ζε πθαζηζηή ζαημφθα 

(ziplock), κα επζημθθάηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ δεφηενδξ ζοζηεοαζίαξ 

ηαζ κα ακαβνάθμκηαζ ηα ελήξ: 

 Δίδμξ γχμο: 

 Καηάζηαζδ πμο ανέεδηε ημ γχμ: 

 Δάκ έπεζ δαβηχζεζ άκενςπμ ή άθθμ 

γχμ: 

 οιπενζθμνά ημο γχμο- ηθζκζηά 

ζοιπηχιαηα: 
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 Συπμξ πμο ανέεδηε: 

 Ηδζμηηήηδξ: 

 Γζεφεοκζδ ηαζ ηδθέθςκα 

επζημζκςκίαξ: 

 Ζιενμιδκία πμο ανέεδηε : 

 

Σξίηε ζπζθεπαζία: πενζέηηδξ απυ πμθοζηδνέκζμ πμο κα πενζέπεζ ηαηάθθδθμ 

ανζειυ παβμηφζηεςκ. Πνζκ ηδκ απμζημθή δ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο πενζέηηδ 

πνέπεζ κα απμθοιαίκεηαζ (π.π. ιε πθςνίκδ 10%). Μεηά ηδκ απμημπή ηδξ ηεθαθήξ 

ημ οπυθμζπμ πηχια ζοζηεοάγεηαζ ηαηάθθδθα ηαζ απμζηέθθεηαζ πνμξ 

απμηέθνςζδ ζε εβηεηνζιέκδ ιμκάδα επελενβαζίαξ οπμπνμσυκηςκ. 

 

Μεηαθνξά  

Σμ δείβια εα πνέπεζ κα απμζηέθθεηαζ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ ζημ ενβαζηήνζμ ιε 

ηαποιεηαθμνά ιέζα ζε 24-48 χνεξ. ε άθθδ πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ 

ζηδκ ηαηάρολδ ηαζ κα απμζηέθθεηαζ ημ ζοκημιυηενμ. 
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ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

 

Γζα ηδκ ενβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ημο κμζήιαημξ, εθανιυγμκηαζ μζ παναηάης 

δζαβκςζηζηέξ ιέεμδμζ: 

 Ηνινγηθέο ελεηάζεζξ: 

 

1. FAT: ελέηαζδ ακίπκεοζδξ ημο ακηζβυκμο ημο ζμφ ιε άκεζν αλνζνθζνξηζκό. 

 Δθανιυγεηαζ ζε επζπνίζιαηα ημο αιιςκίμο ηέναημξ ηαζ ημο 

πνμιήημοξ ιοεθμφ. 

 

2  PCR: ελέηαζδ ακίπκεοζδξ ημο βεκχιαημξ ημο ζμφ. 

 

3.  Δλνθζαικηζκόο θπηηάξσλ ηαζ απμιυκςζδ ημο ζμφ 

 

4.  ELISA : Ακμζμεκγοιαηζηή ιέεμδμξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ακηζβυκμο   

 

5.  ΜΗΣ : ηεπκζηή εκμθεαθιζζιμφ ζε πμκηίηζα 

6. Ακίπκεοζδ ηεηναηοηθίκδξ εθέβπμκηαξ ηα δυκηζα ηςκ αθεπμφδςκ πμο ζοθθέπεδηακ 

ζηα πθαίζζα ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ειαμθζαζιμφ 

7. Σζηθμπμίδζδ ηςκ ακηζθοζζζηχκ ακηζζςιάηςκ ηςκ αθεπμφδςκ βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο επζπέδμο ηδξ ακμζίαξ. 

8. Γζαθμνμπμίδζδ ημο ειαμθζαημφ απυ ημ άβνζμ ζηέθεπμξ. 

 

Απνζήθεπζε ησλ ζηειερώλ 

Σα απμιμκςεέκηα ζηεθέπδ εα θοθάζζμκηαζ ζε ααεεζά ηαηάρολδ (- 80
μ
 C) ζημ Δεκζηυ 

Δνβαζηήνζμ   Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα. 
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ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ ΛΤΑ 

 

                       

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    Πόιε – Ζκ/λία  

……………………………………………..…..  

 Ανζε.Πνςη…………… 

…………………………………………………..   ΠΡΟ:  (Ανιυδζμ 

Δνβαζηήνζμ) 

         

……………………………………..    

Πθδν.: ……………………………..               ΚΟΗΝ: 

Σδθ.: ………………………………     

Fax :  ………………………………     

        

ΘΔΜΑ: Απνζηνιή δεηγκάησλ γηα ην Πξόγξακκα Δπηηήξεζεο ηεο Λύζζαο 

 

A.ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΕΧΟΤ  

Δίδμξ γχμο Οζηυζζημ □               Άβνζαξ πακίδαξ 

□ 

Δίδμξ γχμο  ηυηηζκδ αθεπμφ □ θφημξ □ ηζαηάθζ 

□  πεηνμημφκααμ □ κοθίηζα □ αζαυξ 

□   

κοπηενίδα □ ζηφθμξ □   βάηα □ 

αβεθαία □  διζάβνζα αμμεζδή □  

πνυααηα □  αίβεξ □  αβνζυπμζνμξ □ 

άθθμ  □(1) 

 

Φφθμ ημο γχμο  

Ακ ημ γχμ εακαηχεδηε ζηα πθαίζζα εθέβπμο 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ειαμθζαζιμφ ηςκ 
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αθεπμφδςκ 

Διαμθζαηή ηαηάζηαζδ ημο γχμο ςξ πνμξ ηδ 

θφζζα (2) 

Διαμθζαζιέκμ □     Μδ 

ειαμθζαζιέκμ □ 

Ανζειυξ microchip εθυζμκ οπάνπεζ  

Διαμθζαηυ ζηεφαζια  

Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο ακηζθοζζζημφ 

ειαμθζαζιμφ 

 

Συπμξ πμο ανέεδηε Αζηζηή □ Πενζαζηζηή □ Γαζζηή □ 

Άθθμ □ (3) 

Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ (εάκ είκαζ 

εθζηηυ) 

 

Ζιενμιδκία πμο ανέεδηε  

Καηάζηαζδ πμο ανέεδηε ημ γχμ  

Πζεακή αζηία εακάημο 

 

 

 

 

 

 

Σναοιαηζζιυξ □  Πονμαμθζζιυξ □ 

Σνμπαίμ □  

άθθμ □ (4) 

Δάκ έπεζ δαβηχζεζ άκενςπμ ή άθθμ γχμ  

Ζιενμιδκία δαβηχιαημξ  

οιπενζθμνά ημο γχμο- ηθζκζηά ζοιπηχιαηα  
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Ζιενμιδκία έκανλδξ ηθζκζηχκ ζοιπηςιάηςκ  

Οκμιαηεπχκοιμ Ηδζμηηήηδ (εάκ οπάνπεζ 

ζδζμηηήηδξ) 

 

Γζεφεοκζδ ηαζ ηδθέθςκα επζημζκςκίαξ ημο 

ζδζμηηήηδ:  

 

Οκμιαηεπχκοιμ αηυιμο πμο ανήηε ημ πηχια  

Γζεφεοκζδ ηαζ ηδθέθςκα επζημζκςκίαξ ημο 

αηυιμο πμο ανήηε ημ πηχια 

 

Δίδμξ δείβιαημξ Κεθάθζ □        Οθυηθδνμ γχμ □ 

Άθθμ □ 

Ζιενμιδκία ζοθθμβήξ δείβιαημξ  

Κςδζηυξ δείβιαημξ  

Σμπμεεζία ζοθθμβήξ δείβιαημξ  

Ζιενμιδκία απμζημθήξ ζημ ενβαζηήνζμ  

Μέζμ ιεηαθμνάξ  

Βμήεδζακ άθθα άημια ζηδκ πενζζοθθμβή ημο 

δείβιαημξ;(εάκ καζ ακαβνάρηε ηα ζημζπεία ηςκ 

αηυιςκ) 

 

Όκμια ηαζ ζημζπεία επζημζκςκίαξ οπεοεφκμο 

δεζβιαημθδρίαξ 

 

 

 

θναβίδα-Τπμβναθή 

  

Β. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ  ΔΞΔΣΑΖ  

                      

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Πυθδ – Ζι/κία 

Ανζε.Πνςη…………… 

ΠΡΟ:  
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……………………………………………… 

Πθδν.: …………………………….. 

Σδθ.: ……………………………… 

Fax :  ……………………………… 

 

 ΚΟΗΝ: 

ΘΔΜΑ: Απνζηνιή εξγαζηεξηαθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηε ιύζζα κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ  Πξνγξάκκαηνο Δπηηήξεζεο ηεο Λύζζαο 

Κςδζηυξ δείβιαημξ  

Βάνμξ δείβιαημξ  

Καηάζηαζδ δείβιαημξ  

Ανζε. αζαθίμο ενβαζηδνίμο πμο πναβιαημπμζεί 

ηδκ ελέηαζδ 

 

Ζιενμιδκία παναθααήξ δείβιαημξ  

Μέεμδμξ δζάβκςζδξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηνινγηθέο ελεηάζεζξ 

FAT □ 

 

PCR □ 

 

Δλνθζαικηζκόο θπηηάξσλ □ 

 

ELISA □ 

 

ΜΗΣ □ 

 

Ακ ημ γχμ εακαηχεδηε ζηα πθαίζζα εθέβπμο 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο ειαμθζαζιμφ ηςκ 

αθεπμφδςκ 

Έθεβπμξ ηεηναηοηθίκδξ 

Γζαθμνμπμίδζδ ειαμθζαημφ 

απυ  

άβνζμ ζηέθεπμ 

Δίδμξ κεονζημφ ζζημφ πμο πνδζζιμπμζήεδηε  

βζα ηδκ ελέηαζδ 

 

Ζιενμιδκία δζεκένβεζαξ ηδξ  ελέηαζδξ   
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Απμηέθεζια βζα θφζζα (εεηζηυ/ανκδηζηυ)  

Δίδμξ δείβιαημξ κεονζημφ ζζημφ υπμο 

απμιμκχεδηε δ θφζζα 

 

Μέεμδμξ ιε ηδκ μπμία ανέεδηε ημ εεηζηυ 

απμηέθεζια 

 

Ζιενμιδκία έηδμζδξ ενβαζηδνζαημφ 

απμηεθέζιαημξ 

 

Όλνκα ππεπζύλνπ εμέηαζεο 

 

 

 

 

Σθξαγίδα-Υπνγξαθή 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Γζεοηνζκίζηε ημ είδμξ ημο 

γχμο  (2)Αθμνά ιυκμ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ημ 

πηχια ακήηεζ ζε ζηφθμ, βάηα ή άθθμ 

ηαημζηίδζμ ζανημθάβμ (3) Γζεοηνζκίζηε (4) 

Γζεοηνζκίζηε 

 

 

 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ 

ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ ΣΧΝ ΚΟΚΚΗΝΧΝ 

ΑΛΔΠΟΤΓΧΝ 

 

Γηα ην ζθνπό απηό ζα ζπιιέγνληαη ε θεθαιή ησλ δώσλ θαη αίκα θαη ζα 

απνζηέιινληαη άκεζα ζην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο. 

 

Πνμηεζιέκμο κα δζεκενβδεεί δ ζοθθμβή αίιαημξ (μνυξ) ηαζ δ απμημπή ηδξ ηεθαθήξ 

ηςκ γχςκ, εα πνέπεζ μ ηηδκίαηνμξ ηδξ ανιυδζαξ Κηδκζαηνζηήξ Τπδνεζίαξ ηδξ 

πενζμπήξ (Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ) κα εκδιενχκεηαζ ηδθεθςκζηά απυ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ διένα βζα ηδκ αηνζαή διένα ηαζ χνα ελυδμο ημο ζοκενβείμο βζα ηδκ 

ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ πνμηεζιέκμο κα πανίζηαηαζ βζα ηδκ δζεκένβεζα ηδξ 

δεζβιαημθδρίαξ ημο αίιαημξ ζηδκ πενζμπή υπμο ημ γχμ εακαηχκεηαζ ηαζ κα ζοθθέβεζ 

ημ αίια. 
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Δκ ζοκεπεία ημ γχμ εα πνμζημιίγεηαζ ζε εζδζηυ πχνμ έηζζ χζηε δ απμημπή ηδξ 

ηεθαθήξ κα δζεκενβείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηαζ ηα ιέηνα Βζμαζθάθεζαξ ηςκ 

Πανανηδιάηςκ ηδξ  Κμζκήξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ ιε ανζει. 331/10301-25/01/2013, 

ΦΔΚ 198 η. Β’ ηαζ αάζεζ ηςκ μδδβζχκ πμο πενζβνάθμκηαζ ακςηένς. 

Σα δείβιαηα (αίια ηαζ ηεθάθζα) ζηδ ζοκέπεζα εα απμζηέθθμκηαζ άιεζα ιε 

ηαποιεηαθμνέα ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ θφζζα , αθμφ εα 

ζοζηεοάγμκηαζ ζε ηαηάθθδθεξ αζθαθείξ ζοζηεοαζίεξ, ζοκμδεουιεκα ιε ηα 

ηαηάθθδθα ζοκμδεοηζηά έββναθα.  

 

 Γζα ηδ ζοθθμβή αίιαημξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ αζιμθδρία απυ ηδκ ηανδζά ημ 

ζοκημιυηενμ δοκαηυκ ιεηά ηδ εακάηςζδ ημο γχμο. Απαζηείηαζ πμζυηδηα ημοθάπζζημκ 

πέκηε (5) ml αίιαημξ ζε θζαθίδζα πςνίξ ακηζπδηηζηυ ηαζ δζαηήνδζδ άιεζα ζε ρφλδ 

ιέπνζ ηαζ ηδκ απμζημθή ημοξ ζημ ενβαζηήνζμ. Δίκαζ απαναίηδημ κα είκαζ εοηνζκήξ δ 

ζήιακζδ ηςκ θζαθζδίςκ  (ηςδζηυξ δείβιαημξ, διενμιδκία εακάηςζδξ). Γζα ηδκ 

απμθοβή ηδξ αζιυθοζδξ ημο δείβιαημξ ζοκζζηάηαζ δ θοβμηέκηνδζδ ημο δείβιαημξ ηαζ 

μ δζαπςνζζιυξ ημο μνμφ.  ε πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ εθζηηή δ άιεζδ ιεηαθμνά ηςκ 

αζιμδεζβιάηςκ ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ ηαζ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί 

πζεακή αζιυθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ, ηα δείβιαηα αίιαημξ εα πνέπεζ κα απμζηέθθμκηαζ 

ζηα πθδζζέζηενα Κηδκζαηνζηά Δνβαζηήνζα ημο ΤΠΑΑΣ πνμηεζιέκμο κα δζεκενβείηαζ 

θοβμηέκηνδζδ  ηαζ κα παναζηεοάγεηαζ μ μνυξ. Σα δείβιαηα μνμφ εα ημπμεεημφκηαζ 

ζε εζδζημφξ πενζέηηεξ πςνδηζηυηδηαξ 1500ιl (ηφπμο eppendorf) ηαζ εκ ζοκεπεία εα 

θοθάζζμκηαζ οπυ ηαηάρολδ (-20
μ
C) ηαζ ζε εαδμιαδζαία αάζδ εα απμζηέθθμκηαζ 

ζοβηεκηνςηζηά ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ. Σα δείβιαηα μνμφ εα 

απμζηέθθμκηαζ ιέζς ηαποιεηαθμνέα απυ ημ εηάζημηε Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ ζημ 

Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ βζα ηδ Λφζζα ζοκμδεουιεκα απυ ηα ακηίζημζπα 

ζοκμδεοηζηά έββναθα ηα μπμία ηαζ εα ζοκμδεφμοκ ηα δείβιαηα ιέπνζ ηαζ ημκ ηεθζηυ 

πνμμνζζιυ ημοξ ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ. 

 

 ΠΡΟΟΥΖ: H ζήιακζδ ημο θζαθζδίμο πμο πενζέπεζ ημ αίια ή ημκ μνυ (ηαηυπζκ 

θοβμηέκηνδζδξ ημο αίιαημξ) εα πνέπεζ κα είκαζ υιμζα ιε εηείκδ πμο εα δίκεηαζ ζημ 

ηεθάθζ πμο θαιαάκεηαζ απυ ημ ίδζμ γχμ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    Πόιε – Ζκ/λία  

……………………………………………..…..   Αρικ.Πρωτ…………… 

…………………………………………………..   ΠΡΟ:  (Αρμόδιο Εργαςτιριο) 

         

……………………………………..    

Πλθρ.: ……………………………..               ΚΟΙΝ: 

Σθλ.: ………………………………     

Fax :  ………………………………     

        

ΘΕΜΑ: Αποςτολι δειγμάτων  για το  Ρρόγραμμα αξιολόγθςθσ του εμβολιαςμοφ των 

ηϊων τθσ άγριασ πανίδασ κατά τθσ Λφςςασ 

 

A. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ 

ΕΧΟ/ΓΔΗΓΜΑ 

 

Είδοσ ηϊου                 

Φφλο του ηϊου  

Σόποσ που κανατϊκθκε  

Ημερομθνία κανάτωςθσ  

Κατάςταςθ που βρζκθκε το ηϊο  

Ονοματεπϊνυμο ατόμου που κανάτωςε το 

ηϊο 

 

Διεφκυνςθ και τθλζφωνα επικοινωνίασ του 

ατόμου που κανάτωςε το ηϊο 

 

Είδοσ δείγματοσ Κεφάλι □    

Ολόκλθρο ηϊο □   

Αίμα ςε φιαλίδιο χωρίσ αντιπθκτικό □     
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Ορόσ □      

Άλλο □   

Ημερομθνία ςυλλογισ δείγματοσ  

Κωδικόσ δείγματοσ  

Σοποκεςία ςυλλογισ δείγματοσ  

Ημερομθνία αποςτολισ ςτο Εκνικό 

Εργαςτιριο Αναφοράσ  

Κεφαλισ: 

Αίματοσ: 

Oροφ: 

Ημερομθνία αποςτολισ ςε άλλο Κτθνιατρικό 

Εργαςτιριο για τθν φυγοκζντρθςθ του 

αίματοσ και τθν παραςκευι οροφ 

Aίματοσ: 

Ημερομθνία αποςτολισ δειγμάτων οροφ από 

Κτθνιατρικό Εργαςτιριο ςε Εκνικό 

Εργαςτιριο Αναφοράσ 

Οροφ: 

Μζςο μεταφοράσ  

Βοικθςαν άλλα άτομα ςτθν περιςυλλογι του 

δείγματοσ;(εάν ναι αναγράψτε τα ςτοιχεία 

των ατόμων) 

 

 

 

 

Όνομα και ςτοιχεία επικοινωνίασ υπευκφνου 

δειγματολθψίασ (ςυλλογι αίματοσ, αποκοπι 

κεφαλισ  ηϊου) 

 

 

 

 

θναβίδα-Τπμβναθή 
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Β. ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΘ  ΕΞΕΤΑΣΘ  

                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

……………………………………………… 

Πλθρ.: …………………………….. 

Σθλ.: ……………………………… 

Fax :  ……………………………… 

Πόλθ – Ημ/νία 

Αρικ.Πρωτ…………… 

ΠΡΟ:  

 

 

 ΚΟΙΝ: 

ΘΕΜΑ: Αποςτολι εργαςτθριακϊν αποτελεςμάτων για τθ λφςςα μζςα ςτα πλαίςια του  

Ρρογράμματοσ αξιολόγθςθσ του εμβολιαςμοφ των ηϊων τθσ άγριασ πανίδασ κατά τθσ 

Λφςςασ 

Κωδικόσ δείγματοσ  

 

Ημερομθνία κανάτωςθσ  

 

Είδοσ ηϊου 

 

 

Είδοσ δείγματοσ Κεφάλι  □       

 

Ορόσ      □       

 

Αίμα ςε φιαλίδιο χωρίσ αντιπθκτικό     □ 

Κατάςταςθ δειγμάτων  
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Αρικμόσ βιβλίου Εργαςτθρίου Ιολογίασ του 

ΚΚΙΑ 

 

 

Ημερομθνία παραλαβισ δείγματοσ  

Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ  τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του από του ςτόματοσ 

εμβολιαςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάςεισ 

 

ELISA □ 

 

Ζλεγχοσ τετρακυκλίνθσ   □ 

 

Εκτίμθςθ θλικίασ του ηϊου   □ 

 

FAT □ 

 

Ημερομθνία και αποτζλεςμα διενζργειασ τθσ  

ELISA 

 

 

Ημερομθνία και αποτζλεςμα διενζργειασ 

ελζγχου τετρακυκλίνθσ  

                                                     ΘΕΣΙΚΟ     □ 

 

                                             ΑΡΝΗΣΙΚΟ   □ 

Εκτίμθςθ θλικίασ του ηϊου     

 

Παρατθριςεισ  

 

Πνομα υπευκφνου εξζταςθσ 

 

 

 

Σθξαγίδα-Υπνγξαθή 
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Απνζηνιή ζηνηρείσλ (Παζεηηθή Δπηηήξεζε θαη δείγκαηα από ιπζζύπνπηα δώα) από ην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε ιύζζα ζην Σκήκα 

Εσναλζξσπνλόζσλ 

Κσ

δηθ

όο 

δεί

γκ

αην

ο 

(Α

ξ. 

Πξ

ση. 

Δξ

γαζ

ηε-

ξίν

π) 

Ζκε

ξνκ

ελία 

Παξ

αια

βήο 

Αξ

. 

Πξ

ση

. 

Γη

αβη

βα

-

ζηη

θν

ύ 

Ζκε

ξνκ

ελία 

Γηα

βηβα

-

ζηηθ

νύ 

Απν

ζην

ιέαο 

Πεξη

θεξε

ηαθή 

ελόη

εηα 

(Ννκ

όο) 

απνζ

ηνιέ

α 

Πεξην

ρή 

Γεηγκ

αηνιε

ςίαο 

Δ

ίδ

ν

ο 

δ

ώ

ν

π 

Δίδ

νο 

Γεί

γκα

ηνο 

Δηα

ηξεί

α, 

Όλν

κα 

Cou

rier 

θαη 

ώξ

α 

παξ

αια

βήο 

Όλν

κα 

θαη 

ππν

γξα

θή 

παξ

αιή

πηε 

Κ.Κ.

Η.Α. 

Αξηζ

κόο 

Πξσ

η. 

Δξγ

αζη

εξίν

π 

Κ.Κ.

Η.Α. 

Ζκε

ξνκ

ελία 

Πξσ

η. 

Δξγ

αζη

εξίν

π 

Καη

άζη

αζε 

Γεηγ

κάη

σλ 

θαη

ά 

ηελ 

παξ

αια

βή 

Ζκε

ξνκ

ελία 

Γνθ

ηκήο 

Αξ

κό

δην

ο 

Γν

θηκ

ήο 

Δίδνο & Απνηέιεζκα Γνθηκήο 

Ζκ/λί

α 

Γηεθπ

εξαίσ

ζεο 

Απνη

ειεζκ

άησλ 

Αη

ηία 

ζα

λά

ην

π 

F.A.T. 

REAL-

TIME RT-

PCR 

REAL-

TIME RT-

PCR 

TACMAN 

Conve

ntiona

l RT-

PCR 

RTC

IT 

Βηνι

νγηθό  

Πείξ

ακα 

ΑΡ

ΝΖ

ΣΗΚ

Ο 

(─) 

ΘΔ

ΣΗ

Κ

Ο 

(+) 

ΑΡ

ΝΖ

ΣΗΚ

Ο 

(─) 

ΘΔ

ΣΗ

Κ

Ο 

(+) 

ΓΔΝ

ΟΣΤ

ΠΟ 

ΘΔ

ΣΗ

Κ

Ο 

(+) 

(

─

) 

(

+

) 

(

─

) 

(

+

) 

(

─

) 

(

+

) 
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Απνζηνιή ζηνηρείσλ από ην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε ιύζζα ζην Σκήκα Εσναλζξσπνλόζσλ, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιόγεζεο κεηα ηνλ per 

os εκβνιηαζκό 

Κ

σδ

ηθ

όο 

δεί

γκ

αη

νο 

(Α

ξ. 

Π

ξσ

η. 

Δξ

γα

ζη

ε-

ξί

νπ

) 

Ζκ

εξν

κελ

ία 

Πα

ξαι

αβ

ήο 

Α

ξ. 

Π

ξ

σ

η. 

Γη

αβ

ηβ

α-

ζη

ηθ

νύ 

Ζκ

εξν

κελ

ία 

Γηα

βηβ

α-

ζηη

θνύ 

Απ

νζη

νιέ

αο 

Πεξ

ηθε

ξεηα

θή 

ελόη

εηα 

(Νν

κόο) 

απν

ζην

ιέα 

Πεξη

νρή 

Γεηγ

καην

ιεςί

αο 

Δ

ί

δ

ν

ο 

δ

ώ

ν

π 

Δί

δν

ο 

Γε

ίγκ

αη

νο 

Δη

αηξ

εία

, 

Όλ

νκ

α 

Co

uri

er 

θαη 

ώξ

α 

πα

ξα

ια

βή

ο 

Όλ

νκ

α 

θαη 

ππ

νγξ

αθ

ή 

πα

ξα

ιή

πη

ε 

Κ.

Κ.Η.

Α. 

Αξη

ζκό

ο 

Πξ

ση. 

Δξγ

αζη

εξί

νπ 

Κ.

Κ.Η.

Α. 

Ζκ

εξν

κελ

ία 

Πξ

ση. 

Δξγ

αζη

εξί

νπ 

Κα

ηά

ζη

αζ

ε 

Γεη

γκ

άη

σλ 

θα

ηά 

ηελ 

πα

ξα

ια

βή 

Ζκ

εξν

κελ

ία 

Γν

θηκ

ήο 

Αξ

κό

δη

νο 

Γν

θη

κή

ο 

 Δίδνο & Απνηέιεζκα Γνθηκήο 

Ζκ/λ

ία 

Γηεθ

πεξα

ίσζ

εο 

Απν

ηειε

ζκάη

σλ 

 

Αλίρ

λεπζ

ε 

Βηνδ

είθη

ε 

Σεη

ξαθ

πθιί

λεο 

ζηα 

δόλη

ηα 

ηνπ 

δών

π 

 Δπ

αξθ

ήο 

αλν

ζνπ

νίε

ζε 

ή ή 

όρη 

 

F.A.T. 

REAL-

TIME 

RT-PCR 

REAL-

TIME 

RT-PCR 

TACMAN 

Conv

ention

al 

RT-

PCR 

RTC

IT 

Βηνι

νγηθ

ό  

Πείξ

ακα 

Ναη 

/ 

Όρη 

 Ναη 

/ 

Όρη 

 
ΑΡ

ΝΖ

ΣΗ

ΚΟ 

(─) 

Θ

Δ

ΣΗ

Κ

Ο 

(+) 

ΑΡ

ΝΖ

ΣΗ

ΚΟ 

(─) 

Θ

Δ

ΣΗ

Κ

Ο 

(+) 

ΓΔ

ΝΟ

ΣΤ

ΠΟ

 

Θ

Δ

ΣΗ

Κ

Ο 

(+) 

(

─

) 

(

+

) 

(

─

) 

(

+

) 

(

─

) 

(

+

) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ  - ΡΗΦΔΗ ΓΟΛΧΜΑΣΧΝ   

Έιεγρνο Πηήζεσλ-πιινγή ζηνηρείσλ 

Ζκεξνκελία Ρίςεο:                                                                                                      Καηξόο: Ηηακμπμζδηζηυξ  / Μδ ζηακμπμζδηζηυξ 

Ολνκαηεπώλπκν Κηεληάηξνπ πνπ επνπηεύεη:                                                            εοεθθχδδξ/ μιζπθχδδξ/ κεθεθχδδξ/ανμπή/ δθζμθάκεζα 

Αξηζκόο αεξνζθάθνπο:                                                                                                Θεξκνθξαζία:            

Όλνκα Πηιόηνπ:                                                                                                            Αξηζκόο/νί  Παξηίδαο/σλ εκβνιίνπ:  

Όλνκα βνεζνύ:                                                                                                              Πεξηνρή πηήζεο: 

Αρικμόσ 
Ρτιςθσ 

Γραμμι 
Ρτιςθσ 

Ρεριοχι  
ρίψεων 
(km

2
) 

Ϊρα 
ζναρξθσ 
πτιςθσ 

Ϊρα 
τερματιςμοφ 
πτιςθσ 

Συνολικι 
διάρκεια 
πτιςθσ 

Ϊρα ζναρξθσ 
ρίψθσ 
δολωμάτων 

Ϊρα 
τερματιςμοφ 
ρίψθσ 
δολωμάτων 

Συνολικι 
διάρκεια ρίψθσ 
δολωμάτων 

Συνολικόσ αρικμόσ 
δολωμάτων που 
φορτϊκθκαν ςτο 
αεροςκάφοσ 

Συνολικόσ 
Αρικμόσ 
δολωμάτων που 
ρίφκθκαν 

1           

2           

3           

4           

5           

Σφνολο           

Ώνα εθέβπμο /  Έθεβπμξ ανζειμφ πανηίδαξ: 

 

Θενιμηναζία ζημκ πχνμ  ιεηαθμνάξ/απμεήηεοζδ:
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Έιεγρνο Δκβνιίσλ-Γνισκάησλ (πκπιεξώλνληαη  από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο) 

Έθεβπμξ ειαμθίςκ βζα ημκ per os ειαμθζαζιυ ηςκ αθεπμφδςκ βζα ηδκ 

πενίμδμ:…………………………………………………………………………… 

Όκμια/ηα αηυιμο/ςκ πμο είκαζ οπεφεοκμξ/α βζα ημκ έθεβπμ:…………………………………………………………………………….. 

Διπμνζηυ υκμια ειαμθίμο:……………………………………………………… 

Ζιενμιδκία πανάδμζδξ ειαμθίςκ ζηδκ Δθθάδα:……………………………… 

Ζιενμιδκία εθέβπμο ειαμθίςκ:………………………………………………… 

Έθεβπμξ ηςκ ηζαςηίςκ πμο πενζέπμοκ ηα ειαυθζα: 

     Ηηακμπμζδηζηυξ □              Μδ ζηακμπμζδηζηυξ  □ 

Δάκ δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ, εα πνέπεζ κα αζηζμθμβδεεί………………………………………………………………………………. 

Έθεβπμξ πζζημπμζδηζηχκ ειαμθίςκ πμο εηδυεδηακ απυ ηδκ εηαζνεία παναβςβήξ ημοξ: 

   Ηηακμπμζδηζηυξ □              Μδ ζηακμπμζδηζηυξ  □ 

Ζιενμιδκία δεζβιαημθδρίαξ ηςκ δμθςιάηςκ-ειαμθίςκ:…………………….. 

Ζιενμιδκία απμζημθήξ ηςκ δμθςιάηςκ ειαμθίςκ βζα ηζηθμπμίδζδ/Δνβαζηήνζμ πμο δζεκενβήεδηε:………... 

Ζιενμιδκία ηδξ παναθααήξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηζηθμπμίδζδξ:……………... 

Απμηεθέζιαηα ηίηθςκ ειαμθίςκ βζα υθεξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

πανηίδεξ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


