ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ1 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΚΘΔΗ Δ
ΔΜΒΟΛΙΟ-ΓΟΛΩΜΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΤΑ
Καιή ιήςε ηζηνξηθνύ έθζεζεο ζην εκβόιην-δόισκα
Καιή πιύζε όισλ ησλ πεξηνρώλ πηζαλήο έθζεζεο
ζην εκβόιην-δόισκα

 Ο αιγόξηζκνο απηόο έρεη ζρεδηαζηεί σο ζπκβνπιεπηηθό εξγαιείν γηα ηνλ ζεξάπνληα
γηαηξό πνπ αληηκεησπίδεη αζζελή κε πηζαλή έθζεζε ζε εκβόιην-δόισκα θαηά ηεο
ιύζζαο ησλ άγξησλ δώσλ, κε ζθνπό λα ζπκβάιεη ζηελ εθηίκεζε ηεο αλάγθεο
ρνξήγεζεο πξνθπιαθηηθήο αληηιπζζηθήο αγσγήο.
 Έρεη εθαξκνγή ζε πεξηνρέο πνπ έγηλαλ ξίςεηο εκβνιίσλ-δνισκάησλ θαηά ηεο ιύζζαο
ησλ δώσλ.
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΜΔ ΔΚΘΔΗ Δ ΔΜΒΟΛΙΟΓΟΛΩΜΑ3 ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΤΑ
ΔΛΙΓΑ 2

Καηάζηαζε εκβνιίνπ-δνιώκαηνο3 θαηά ηελ
αλαθεξόκελε επαθή

Αθέξαην Ή

Ρήμε ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ εκβνιίνπ-δνιώκαηνο3
Ή / ΚΑΙ
πηζαλή ή δηαπηζησκέλε δηαξξνή ηνπ πγξνύ
εζσηεξηθνύ πεξηερνκέλνπ

επηθαλεηαθή βιάβε ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ εκβνιίνπδνιώκαηνο3
ρσξίο δηαξξνή ηνπ πγξνύ εζσηεξηθνύ πεξηερνκέλνπ

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο Ι

Κακία
αγσγή

Ήξζε ζε απεπζείαο επαθή ην πγξό ηνπ εκβνιίνπδνιώκαηνο3
κε βιελλνγόλν ή
κε ιύζε ζπλερείαο ηνπ δέξκαηνο;

ΟΥΙ

Κακία
αγσγή

Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΙΙ: εκβόιην
Έθζεζε2 θαηεγνξίαο ΙΙΙ: εκβόιην θαη νξόο

ΝΑΙ

Ο εθηεζεηκέλνο έθεξε επαξθή πξνζηαζία;

ΟΥΙ

•

Αλ πξόθεηηαη γηα βιελλνγόλν:
ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ γπαιηώλ ή κάζθαο

•

Αλ πξόθεηηαη γηα δέξκα :
ρξήζε πιαζηηθώλ γαληηώλ ή άιινπ
πξνζηαηεπηηθνύ κέζνπ
ΝΑΙ

Κακία
αγσγή

ΔΛΙΓΑ 3

ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΚΘΔΗ Δ ΔΜΒΟΛΙΟΓΟΛΩΜΑ
Σε θάζε πεξηζηαηηθό κε πηζαλή έθζεζε2 ζε εκβόιην-δόισκα ζα πξέπεη λα γίλεη:
-

-

Λήςε θαινύ ηζηνξηθνύ.
Άκεζα αλαδήηεζε θαη εληόπηζε όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ ζώκαηνο πνπ εθηέζεθαλ ζην
εκβόιην-δόισκα θαη δηαπίζησζε ιύζεσλ ζπλέρεηαο δέξκαηνο.
Καιή πιύζε ηνπ ηξαύκαηνο ή ηεο αλαηνκηθήο πεξηνρήο πνπ εθηέζεθε:
- Αλ πξόθεηηαη γηα δέξκα: κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη (πιύζηκν γηα 15 ιεπηά).
- Αλ πξόθεηηαη γηα βιελλνγόλν: κε άθζνλν λεξό
Δθόζνλ είλαη δπλαηή, ελδείθλπηαη ε ηνπηθή εθαξκνγή αιθννινύρνπ (70%) ή ησδηνύρνπ
αληηζεπηηθνύ ζην ηξαύκα ή ηελ αλαηνκηθή πεξηνρή έθζεζεο.

Σε πεξηζηαηηθά κε πηζαλή έθζεζε2 ζε εκβόιην-δόισκα πνπ αθνξνύλ ζε
αλνζνθαηεζηαικέλν άηνκν:
-

Η πιύζε θαη ε αληηζεςία ηεο πεξηνρήο έθζεζεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Δάλ θξηζεί απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο αληηιπζζηθό εκβόιην θαη αληηιπζζηθόο νξόο, ηόζν ζε θαηεγνξία έθζεζεο ΗΗ
όζν θαη ζε θαηεγνξία έθζεζεο ΗΗΗ. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη ε ηνπηθή έγρπζε αληηιπζζηθνύ
νξνύ , αλ έρεη γίλεη έθζεζε ζε αλνηρηό ηξαύκα ή κε επνπισκέλε πιεγή. Σπζηήλεηαη λα
αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιή ινηκσμηνιόγνπ.

Σε πεξηζηαηηθά κε πηζαλή έθζεζε2 ζε εκβόιην-δόισκα πνπ αθνξνύλ ζε ήδε
αλνζνπνηεκέλα άηνκα (πνπ έρνπλ ιάβεη νινθιεξσκέλν ζρήκα εκβνιηαζκνύ θαη έρνπλ
πξνζηαηεπηηθό ηίηιν αληηζσκάησλ):
-

Γελ ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζεί αληηιπζζηθόο νξόο.
Αλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ δύν (2) δόζεηο εκβνιίνπ (εκέξα 0 θαη 3) ηόζν ζε
θαηεγνξία έθζεζεο ΗΗ, όζν θαη ζε θαηεγνξία έθζεζεο ΗΗΗ.

ΔΛΙΓΑ 4

1. ε θάζε ζπκβάλ πηζαλήο έθζεζεο αλζξώπνπ ζε εκβόιην-δόισκα θαηά ηεο ιύζζαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηθνηλσλία
κε ηηο Αξκόδηεο Αξρέο: Τνπηθή Κηεληαηξηθή Υπεξεζία, ΚΔΔΛΠΝΟ, Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο γηα
ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ γηα ην εθηεζεηκέλν άηνκν. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκν ην εκβόιην-δόισκα, πξέπεη λα
επηβεβαηώλεηαη αλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλαθεξόκελεο έθζεζεο έγηλε πξνζθάησο δηαζπνξά εκβνιίσλ-δνισκάησλ.
2. Οξηζκόο Έθζεζεο
Ζ ιύζζα κεηαδίδεηαη κε ηελ είζνδν ηνπ ηνύ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό κέζσ αλνηρηώλ ηξαπκάησλ, πιεγώλ ή κέζσ επαθήο κε
ηνπο βιελλνγόλνπο. Τν πγξό πεξηερόκελν ηνπ εκβνιίνπ-δνιώκαηνο πεξηέρεη δσληαλό εμαζζελεκέλν ηό ηεο ιύζζαο (SAG2), θαη ε
έθζεζε αλζξώπσλ ζε απηόλ ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο:
Έθζεζε
Καηεγνξίαο ΙΙΙ

Δπαθή ηνπ πγξνύ ηνπ εκβνιίνπ-δνιώκαηνο κε αλνηρηά ηξαύκαηα ή κε επνπισκέλεο πιεγέο ή
ιύζεηο ζπλερείαο δέξκαηνο πνπ δηαπεξλνύλ ηελ επηδεξκίδα ή κε βιελλνγόλν.

Έθζεζε
Καηεγνξίαο ΙΙ

Δπαθή ηνπ πγξνύ ηνπ εκβνιίνπ-δνιώκαηνο κε εθδνξέο, γξαηζνπληέο, ακπρέο, θαθώζεηο ε
επηθαλεηαθέο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο πνπ δελ δηαπεξλνύλ ηελ επηδεξκίδα.

Έθζεζε
Καηεγνξίαο Ι
(Με Έθζεζε)

Δπαθή ηνπ πγξνύ ηνπ εκβνιίνπ-δνιώκαηνο κε αθέξαην δέξκα
πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ (π.ρ. γάληηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά).

ή κε ρξήζε

3. Δκβόιην –δόισκα
Τα εκβόιηα-δνιώκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα άγξηα δώα είλαη κεγέζνπο πεξίπνπ ζπηξηόθνπηνπ θαη ζθνύξνπ θαθέ ρξώκαηνο.
Κάζε εκβόιην-δόισκα απνηειείηαη από εκίζθιεξν πεξίβιεκα ειαζηηθήο πθήο, πνπ πεξηέρεη εζσηεξηθά δηαθαλή θάςνπια από
PVC κε θηηξηλσπό πγξό πεξίπνπ 2 ml, ην εκβόιην από δσληαλό εμαζζελεκέλν ηό ιύζζαο (SAG2). Τν πεξίβιεκα ηνπ εκβνιίνπδνιώκαηνο αλαδίδεη νζκή πνπ ειθύεη ηα άγξηα δώα έηζη ώζηε λα θαηαλαιώλεηαη από απηά θαη άξα λα εκβνιηάδνληαη από ηνπ
ζηόκαηνο. Σην εκβόιην-δόισκα ππάξρεη εηηθέηα όπνπ αλαγξάθεηαη: «ΔΜΒΟΛΗΟ ΚΑΤΑ ΤΖΣ ΛΥΣΣΑΣ – ΜΖΝ ΑΓΓΗΕΔΤΔ» θαη ην
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (GR: +30-210-5212000).
Πξνζνρή! Τν άηνκν πνπ πηζαλά εθηέζεθε ζε εκβόιην-δόισκα, κπνξεί λα πξνζέιζεη θαζπζηεξεκέλα γηα ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη
λα κελ είλαη εθηθηή ε ζσζηή εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ιόγσ επνύισζεο ηνπ αξρηθνύ ηξαύκαηνο. Σε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο ζεκαζία έρεη ε ζσζηή ιήςε ιεπηνκεξνύο ηζηνξηθνύ ηεο έθζεζεο.

ΔΛΙΓΑ 5

Δκβόιην- Γόισκα γηα Αιεπνύδεο (πεξηέρεη
εμαζζελεκέλν ηό ιύζζαο- SAG2)

ΔΛΙΓΑ 6

Δκβόιην- Γόισκα γηα Αιεπνύδεο (πεξηέρεη
εμαζζελεκέλν ηό ιύζζαο- SAG2)*

Ζ εηηθέηα κπνξεί λα δηαθέξεη*

