ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ
ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ






Καιή πιύζε ηνπ ηξαύκαηνο
Καιή ιήςε ηζηνξηθνύ ζπκβάληνο
Φπζηνινγηθή ή ύπνπηε ζπκπεξηθνξά δώνπ;

Δπηθνηλσλία κε θηεληάηξνπο θαη δεκόζηα πγεία

 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 (www.keelpno.gr)
13 Μαΐνπ 2013

ΑΛΓΟΡΘΘΜΟ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ ΜΕ ΠΘΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΘΟ ΣΗ ΛΤΑ
ΔΛΙΓΑ 2

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.

ΑΛΓΟΡΘΘΜΟ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ ΜΕ ΠΘΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΘΟ ΣΗ ΛΤΑ1
ΔΛΙΓΑ 3

ΠΕΡΘΟΥΗ ΤΦΗΛΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ

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

9

θύινο ή γάηα ή ζαξθνθάγν
ζπληξνθηάο ή παξαγσγηθό4 δών

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

Είλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε7,8 ηνπ δώνπ ή
ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6 ηνπ δώνπ;
ΝΑΙ

Ζών Τγηέο

ΟΥΙ

Λπζζύπνπην5,8
Ή Εξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε6 ιύζζαο;

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

Κακία αγσγή
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
παξαθνινύζεζε7,8,5. Αλ βξεζεί ην δών θαη είλαη θαιά, δελ ρξεηάδεηαη λα
ρνξεγεζεί αγσγή. 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, ή ειεγρζεί εξγαζηεξηαθά, επί
απνθιεηζκνύ ππνςίαο ιύζζαο, ε αγσγή λα δηαθόπηεηαη.

ΠΕΡΘΟΥΗ
ΕΝΔΘΑΜΕΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ
ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ 9

ΠΕΡΘΟΥΗ ΥΑΜΗΛΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ
ΣΗ ΛΤΑ 9

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 4

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 5

ΑΛΓΟΡΘΘΜΟ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ ΜΕ ΠΘΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΘΟ ΣΗ ΛΤΑ1
ΔΛΙΓΑ 4

ΠΕΡΘΟΥΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ

θύινο ή γάηα ή ζαξθνθάγν ζπληξνθηάο ή
παξαγσγηθό δών4 ;

Άγξην δών π.ρ. ιύθνο, αιεπνύ,
θνπλάβη, αζβόο, λπρηεξίδα;
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘ: εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘΘ:
εκβόιην θαη νξόο

Ζών Τγηέο

9

Είλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε 7,8 ηνπ δώνπ
ή ε Εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6 ηνπ δώνπ;

ΟΥΙ

ΝΑΙ
Λπζζύπνπην 5,8 Ή
Εξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε
ιύζζαο6;

Σν δών είρε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά5,8
θαη ε επίζεζε ηνπ δώνπ ήηαλ πξνθιεηή;
ΟΥΙ/ ΑΓΝΧΣΟ

ΝΑΙ

Κακία αγσγή
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
παξαθνινύζεζε7,8,5. Αλ βξεζεί ην δών θαη είλαη θαιά, δελ ρξεηάδεηαη λα
ρνξεγεζεί αγσγή. 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, ή ειεγρζεί εξγαζηεξηαθά, επί
απνθιεηζκνύ ππνςίαο ιύζζαο, ε αγσγή λα δηαθόπηεηαη.

Κακία
αγσγή

Εθηίκεζε θαηά πεξίπησζε.
Επί ηζρπξήο ππνςίαο
ιύζζαο:
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘ:
εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘΘ:
εκβόιην θαη νξόο

ΠΕΡΘΟΥΗ ΤΦΗΛΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ
ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ 9

ΠΕΡΘΟΥΗ ΥΑΜΗΛΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ
ΣΗ ΛΤΑ 9

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 3

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 5

ΑΛΓΟΡΘΘΜΟ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ ΜΕ ΠΘΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΘΟ ΣΗ ΛΤΑ1
ΔΛΙΓΑ 5

ΠΕΡΘΟΥΗ ΥΑΜΗΛΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ 9
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ

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

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο
ΘΘΘ: εκβόιην

Είλαη εθηθηή ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6
ηνπ δώνπ εληόο 72 σξώλ;

ΝΑΙ
Ζών
Τγηέο

θύινο ή γάηα ή ζαξθνθάγν ζπληξνθηάο ή
παξαγσγηθό4 δών

Είλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε7,8 ηνπ δώνπ
ή ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε6 ηνπ δώνπ;

ΟΥΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

Λπζζύπνπην5,8/

Ή Εξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε
ιύζζαο6 ?

Κακία αγσγή

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

Σν δών είρε θπζηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά5,8
θαη ε επίζεζε ηνπ δώνπ ήηαλ πξνθιεηή;

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

Ζών
Τγηέο

Λπζζύπνπην5,8
Ή
Εξγαζηεξηαθή
επηβεβαίσζε
ιύζζαο6;

Κακία αγσγή

ΝΑΙ

Κακία αγσγή

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
παξαθνινύζεζε7,8,5. Αλ βξεζεί ην δών θαη είλαη θαιά, δελ ρξεηάδεηαη λα
ρνξεγεζεί αγσγή. 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, ή ειεγρζεί εξγαζηεξηαθά, επί
απνθιεηζκνύ ππνςίαο ιύζζαο, ε αγσγή λα δηαθόπηεηαη.

ΟΥΙ/ ΑΓΝΧΣΟ

Κακία αγσγή.
Επί ηζρπξήο ππνςίαο
ιύζζαο:
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘ:
εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΘΘΘ:
εκβόιην θαη νξόο

ΠΕΡΘΟΥΗ ΤΦΗΛΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ
ΘΟΤ ΣΗ ΛΤΑ 9

ΠΕΡΘΟΥΗ ΕΝΔΘΑΜΕΗ
ΕΠΘΚΘΝΔΤΝΟΣΗΣΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΘΑ ΣΟΤ ΘΟΤ
ΣΗ ΛΤΑ 9

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 3

ΒΛΔΠΔ ΔΛΙΓΑ 4

1.

2.

ΔΛΙΓΑ 6
ε θάζε ζπκβάλ πηζαλήο έθζεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηηο Αξκόδηεο Αξρέο: Κηεληαηξηθή Τπεξεζία, Δηεύζπλζε Δεκόζηαο
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 Δήκν ηεο πεξηνρήο ηνπ ζπκβάληνο (δηαρεηξίδεηαη ηα αδέζπνηα).

Οξηζκόο Έθζεζεο
Η 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:
Έθζεζε
Καηεγνξίαο ΙΙΙ

Έθζεζε
Καηεγνξίαο ΙΙ

•Δάγθσκα ή εθδνξά (γξαηζνπληά) πνπ δηαπεξλά ην δέξκα– Κάζε ηξώζε ηνπ δέξκαηνο κε ηα δόληηα ηνπ δώνπ κε
ηαπηόρξνλε εθξνή αίκαηνο. Δαγθώκαηα ζην θεθάιη, ζην ιαηκό ή ζηα ρέξηα θαη πνιιαπιά δαγθώκαηα ελέρνπλ
κεγαιύηεξν θίλδπλν.
•Επαθή ζίεινπ ή λεπξηθνύ ηζηνύ ηνπ δώνπ κε δέξκα πνπ έρεη αλνηρηά ηξαύκαηα ή κε επνπισκέλεο πιεγέο ή ιύζεηο
ζπλερείαο ή κε βιελλνγόλν.
•Μηθξήο έληαζεο δαγθώκαηα, ρσξίο εθξνή αίκαηνο (πνπ δελ δηαπεξλνύλ ηελ επηδεξκίδα).
•Εθδνξέο, γξαηζνπληέο, ακπρέο ή θαθώζεηο πνπ πξνθαινύληαη από έλα δών, ρσξίο εθξνή αίκαηνο.

Με έθζεζε (Έθζεζε θαηεγνξίαο Ι): Επαθή 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. Δελ 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.
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6.

Η 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 ΚΚΘΑ 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 εξγαζηεξηαθήο
εμέηαζεο ηνπ δώνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πάλσ από 24-72 ώξεο από ηε ζηηγκή ηεο έθζεζεο (αλάινγα κε ηελ εθηηκώκελε
επηθηλδπλόηεηα).

7.

Η 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. Εάλ 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.

Tν κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ζηηγκή ηεο έθζεζεο, ην νπνίν ν ζεξάπσλ ηαηξόο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζαλή παξνπζία ιύζζαο ζην δών, είηε από ηνλ θηεληαηξηθό
έιεγρν είηε από ηελ καξηπξία ηνπ εμεηαδόκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα
πξέπεη λα ρνξεγεζεί πξνθπιαθηηθή αγσγή, είλαη:
i) ε δών πνπ είρε ελδείμεηο ιπζζύπνπηεο ζπκπεξηθνξάο5,8 ή ζε άγλσζηε ζπκπεξηθνξά:
24 ώξεο από ηελ έθζεζε ζε έθζεζε θαηεγνξίαο ΙΙΙ (π.ρ. δάγθσκα)
72 ώξεο από ηελ έθζεζε ζε έθζεζε θαηεγνξίαο ΙΙ

ii) ε δών πνπ 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. Όζν ην δών βξίζθεηαη ππό παξαθνινύζεζε θαη παξακέλεη πγηέο, κπνξείηε λα αλαβάιιεηε ηελ έλαξμε
ηεο αληηιπζζηθήο αγσγήο.
8.

Έλα δών κπνξεί λα επηηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (κε ιπζζύπνπηε5 ζπκπεξηθνξά - πξνθιεηή επίζεζε). Έλα
θπζηνινγηθά ζπκπεξηθεξόκελν δών κπνξεί λα δαγθώζεη 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 π.ρ. ηξνράδελ ή κε δίθπθιν
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.

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 ή 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.
Η 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 ΚΕΕΛΠΝΟ –Επεξεαδόκελεο
πεξηνρέο από ηνλ ηό ηεο ιύζζαο- (www.keelpno.gr).

.
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