ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΚΔΣ ΟΜΑΓΔΣ* ΚΑΙ ΚΙΝΓΥΝΟΣ ΔΚΘΔΣΗΣ** ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ
Κίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο
Σπλερήο
 Εξγαδόκελνη ζε
δηαγλσζηηθά ή
εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα πνπ
έρνπλ άκεζε επαθή
κε ηνλ ηό ηεο ιύζζαο

Σπρλόο
 Κηελίαηξνη, ζεξνθύιαθεο ή άιινη
εξγαδόκελνη πνπ εκπιέθνληαη
ζην Εζληθό πξόγξακκα
επηηήξεζεο ηεο ιύζζαο ζηα δώα
θαη έρνπλ άκεζε θαη ζπρλή
επαθή κε άγξηα δώα ή κε
ζαξθνθάγα δώα άγλσζηεο
εκβνιηαζηηθήο θαηάζηαζεο
 Κηελίαηξνη πνπ αζθνύλ θιηληθή
πξάμε θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό
θηεληάηξσλ ζε πεξηνρέο πςειήο
επηθηλδπλόηεηαο
 Εξγαδόκελνη, νη νπνίνη έρνπλ
ζπρλή θαη άκεζε επαθή κε
ζαξθνθάγα δώα άγλσζηεο
εκβνιηαζηηθήο θαηάζηαζεο ζε
πεξηνρέο πςειήο
επηθηλδπλόηεηαο
 Εξγαδόκελνη πνπ ρεηξίδνληαη
ρεηξόπηεξα*** (λπρηεξίδεο) κε
άκεζε θαη ζπρλή επαθή κε ηα
δώα απηά

Σπνξαδηθόο
 Κηελίαηξνη πνπ αζθνύλ θιηληθή πξάμε
θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό
θηεληάηξσλ ζε πεξηνρέο ελδηάκεζεο ή
ρακειήο επηθηλδπλόηεηαο
 Κηελίαηξνη ή άιιν πξνζσπηθό πνπ
εξγάδεηαη ζε πλνξηαθνύο ηαζκνύο
Τγεηνλνκηθνύ Κηεληαηξηθνύ Ειέγρνπ
 Κηελίαηξνη ή άιιν πξνζσπηθό πνπ
κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε
εκβόιηα-δνιώκαηα πνπ πεξηέρνπλ
δσληαλό εμαζζελεκέλν ηό ιύζζαο
 Εξγαδόκελνη, νη νπνίνη έρνπλ ζπρλή
θαη άκεζε επαθή κε ζαξθνθάγα δώα
άγλσζηεο εκβνιηαζηηθήο θαηάζηαζεο
ζε πεξηνρέο ελδηάκεζεο ή ρακειήο
επηθηλδπλόηεηαο
 Εξγαδόκελνη ζε θάξκεο εθηξνθήο
γνπλνθόξσλ δώσλ

Σπάληνο
 Ο γεληθόο
πιεζπζκόο, αλ
δελ αλήθεη ζηηο
ππόινηπεο
θαηεγνξίεο
θηλδύλνπ
έθζεζεο, αθόκα
θαη αλ δηακέλεη ή
εξγάδεηαη ζε
πεξηνρέο κε
δηαπηζησκέλε
θπθινθνξία ηνπ
ηνύ ηεο ιύζζαο
ζηα δώα

* Αλαθέξνληαη νη πιένλ ζπλήζεηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε δπλεηηθό θίλδπλν θαη νη νπνίεο έρνπλ άκεζε θαη ζπρλή επαθή κε δώα ή
κε δείγκαηα ή παξαζθεπάζκαηα δπλεηηθώο πεξηέρνληα ηό ιύζζαο

** Ο θίλδπλνο δηαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο πεξηνρήο γηα θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζηα δώα
*** Ο θύθινο ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζηα ρεηξόπηεξα είλαη αλεμάξηεηνο από ηε ιύζζα ησλ επίγεησλ δώσλ

ΔΛΔΓΦΟΣ1 ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΔΣ ΓΟΣΔΙΣ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΔΜΒΟΛΙΟΥ
Κίλδπλνο έθζεζεο ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο
Σπλερήο2,3,4
Βήκα 1

Σπρλόο2,3,4

Σπνξαδηθόο3

Έιεγρνο αληηζσκάησλ από 14 εκέξεο κεηά από ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεηξάο θαη ησλ
3 αξρηθώλ δόζεσλ εκβνιίνπ (ελδείθλπηαη 14 εκέξεο έσο 30 εκέξεο)
≥ 0,5 E.U.
/ml νξνύ

Βήκα 2

< 0,5 E.U.
/ml νξνύ

Υνξήγεζε αλακλεζηηθήο δόζεο & επαλέιεγρνο αληηζσκάησλ από 14 εκέξεο
κεηά από ηελ αλακλεζηηθή δόζε (ελδείθλπηαη 14 εκέξεο έσο 30 εκέξεο)
≥ 0,5 E.U. /ml νξνύ

Σπάληνο
Αλ ην άηνκν έρεη ιάβεη θαηά
ην παξειζόλ ζρήκα ≥ 3
ζπλερόκελσλ δόζεσλ
εκβνιίνπ (π.ρ. ιόγσ
επηθίλδπλεο έθζεζεο ή ιόγσ
ηαμηδίνπ ζε ελδεκηθή ρώξα),
δελ ζπζηήλεηαη έιεγρνο
αληηζσκάησλ θαη ζεσξείηαη
πξνζηαηεπκέλν5 γηα
ηνπιάρηζηνλ 10 ρξόληα.

< 0,5 E.U. /ml νξνύ
Εθηίκεζε από ινηκσμηνιόγν & ελδερόκελε εμέηαζε RFFIT1

 Σπλερήο θίλδπλνο: έιεγρνο αληηζσκάησλ θάζε 6 κήλεο. Αλ < 0,5 E.U. /ml νξνύ  Βήκα 2.
 Σπρλόο θίλδπλνο: έιεγρνο αληηζσκάησλ θάζε 1 ρξόλo. Αλ < 0,5 E.U. /ml νξνύ  Βήκα 2.
 Σπνξαδηθόο θίλδπλνο: έιεγρνο αληηζσκάησλ θάζε 10 ρξόληα. Αλ < 0,5 E.U. /ml νξνύ  Βήκα 2.
1

Σηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη κέζνδνο ELISA πνπ κεηξά Equivalent Units (E.U./ml νξνύ). Η RFFIT (ή ε FAVN) είλαη ε εμέηαζε αλαθνξάο.

2

Αλ ην άηνκν πάζρεη από αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα ή θαηαζηνιή ιόγσ αζζέλεηαο ή ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζπζηήλεηαη λα απέρεη από
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ην θέξλνπλ ζε δπλεηηθή επαθή κε ηνλ ηό ηεο ιύζζαο. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό, ηόηε ε ζηάζκε αληηζσκάησλ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί
14 - 30 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δόζεσλ ηνπ αξρηθνύ εκβνιηαζκνύ θαη εθόζνλ είλαη κηθξόηεξε από ην απνδεθηό όξην E.U. / ml νξνύ γηα ηελ
θαηεγνξία θηλδύλνπ, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί κία επηπιένλ δόζε εκβνιίνπ. Να αλαδεηείηαη ε ζπκβνπιή ινηκσμηνιόγνπ.

3

4

Δπί κε δπλαηόηεηαο ειέγρνπ αληηζσκάησλ: λα ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εκβνιίνπ (λα ρνξεγείηαη ε 1ε αλακλεζηηθή δόζε 1 ρξόλν κεηά
ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ 3 αξρηθώλ δόζεσλ εκβνιίνπ θαη κεηά αλακλεζηηθή δόζε θάζε 5 ρξόληα).
Τν άηνκν ζεσξείηαη πξνζηαηεπκέλν εθόζνλ δελ πάζρεη από αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα ή θαηαζηνιή.
Η ελαζρόιεζε κε δξαζηεξηόηεηεο ζπλερνύο ή ζπρλνύ θηλδύλνπ λα μεθηλά κεηά ηνλ αξρηθό έιεγρν αληηζσκάησλ όπνπ ν ηίηινο ≥ 0,5 E.U. /ml νξνύ

5

Τν άηνκν ζεσξείηαη πξνζηαηεπκέλν εθόζνλ δελ πάζρεη από αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα ή θαηαζηνιή.
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