έκδοση γ’ 02.2015
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ημερομηνία……………………..

...........................................

ΕΝΤΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΟΥ
Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου ατόμου*………………………………………..............
Τηλ. επικοινωνίας……………………………………………………………………........
Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας εξεταζόμενου………………………………………..
Ημερομηνία δαγκώματος/ συμβάντος**…………………………………………….. Ώρα: ………….
Τύπος έκθεσης: Έκθεση κατηγορίας ΙΙ □
Έκθεση κατηγορίας ΙΙΙ □
Περιοχή συμβάντος………………………………………………………………………..
Περιφερειακή Ενότητα συμβάντος………………………………………………………

Προσοχή! Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΚΥΑ 331/10301 ΦΕΚ 198/Β/2013, Ν. 4039/2012 και
Ν.4235/2014) ο ιδιοκτήτης ζώου το οποίο εμπλέκεται σε περιστατικό επίθεσης ή δήγματος ή ο
Δήμος........................................................................... (σημειώστε ονομασία Δήμου αν πρόκειται για
αδέσποτο) στην περιοχή του οποίου έλαβε χώρα το συμβάν, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να
προσκομίσουν αμέσως το ζώο σε κτηνίατρο για παρακολούθηση ή εργαστηριακή εξέταση
αναφορικά με τη λύσσα.
Ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ, να αναφέρει άμεσα (π.χ.
τηλεφωνικώς) τις πληροφορίες από την αρχική εξέταση του ζώου στον θεράποντα ιατρό, στον
εξεταζόμενο και στη Διεύθυνση Δημ. Υγείας της περιοχής κατοικίας του εξεταζόμενου, και στο
πέρας της εξέτασης να αποστείλει το έντυπο παρακολούθησης του ζώου στο:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:
.....................................................................................................................
Τηλ*** :....................................................................................................... ..
Fax

:..........................................................................................................

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ζώο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λύσσα, να
ειδοποιείται άμεσα ο θεράπων ιατρός, ο εξεταζόμενος, η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και η τοπική
Κτηνιατρική Υπηρεσία.
Η πραγματοποίηση κτηνιατρικού ελέγχου και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος της αρχικής εξέτασης του
εμπλεκόμενου ζώου θα πρέπει να γίνει άμεσα και το αργότερο έως τη λήξη του συστηνόμενου
διαστήματος αναμονής που ορίστηκε έως
ημερομηνία ………….……..………………………..

και ώρα…………..

Η ανάγκη κτηνιατρικού ελέγχου του ζώου ισχύει ακόμα και πέραν της ως άνω ημερομηνίας και ώρας.
Ο θεράπων Ιατρός

Ο εξεταζόμενος*

*άτομο που εκτέθηκε με δάγκωμα, γρατζούνισμα ή με άλλου τύπου έκθεση που ενέχει πιθανότητα μετάδοσης
λύσσας
**δάγκωμα, γρατζούνισμα ή άλλη έκθεση
***τηλέφωνα επικοινωνίας: σταθερό (και κινητό θεράποντος ιατρού αν είναι διαθέσιμο)
Ο εξεταζόμενος να διατηρεί ένα αντίγραφο του παρόντος εγγράφου και να το προσκομίζει σε επισκέψεις του στο Δήμο της περιοχής
του συμβάντος, στον ιδιοκτήτη του ζώου, στη Μονάδα Υγείας και στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.
Ένα αντίγραφο να αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της περιοχής κατοικίας του εξεταζόμενου.

