Πποληπηικά μέηπα ένανηι ηων δηγμάηων από ζώα
Πληποθοπίερ για ηοςρ ηαξιδιώηερ

Θηλαζηικά
Τα δώα έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ηνπο αλζξώπνπο. Εμαίξεζε
απνηεινύλ νξηζκέλα κεγάια επηζεηηθά ζαξθνθάγα δώα, ηα δώα πνπ ππεξαζπίδνληαη ην
δσηηθό ηνπο ρώξν θαη ηα κηθξά ηνπο, θαζώο επίζεο ηα δώα πνπ λνζνύλ από ιύζζα. Τα
ηειεπηαία γίλνληαη ηδηαίηεξα επηζεηηθά αθόκα θαη ρσξίο θακία πξόθιεζε. Η ιύζζα απνηειεί
ηνλ πην ζεκαληηθό θίλδπλν από δήγκαηα δώσλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ ελδεκεί ε λόζνο. Σε
πνιιέο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ε ιύζζα κεηαδίδεηαη θπξίσο από ηα ζθπιηά. Υπάξρνπλ
επίζεο θξνύζκαηα κεηάδνζεο ηεο λόζνπ κεηά από δήγκα λπρηεξίδαο, ην νπνίν δηέιαζε ηεο
πξνζνρήο θαζώο θαη από δήγκα άιισλ ζειαζηηθώλ (π.ρ. πίζεθνο).
Φίδια
Μεγαιύηεξνο θίλδπλνο ππάξρεη ζε ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, θαζώο θαη ζηηο
εξήκνπο. Τα πεξηζζόηεξα δειεηεξηώδε είδε δξαζηεξηνπνηνύληαη θπξίσο ηε λύρηα.
Ιδηαίηεξα επηθίλδπλα θίδηα ζεσξνύληαη ην Απζηξαιηαλό θαζηαλό θίδη, ε έρηδλα Russell θαη
ε θόκπξα ζηε Νόηηα Αζία, νη «έρηδλεο ηνπ ηάπεηα» (Echis carinatus) ζηε Μέζε Αλαηνιή
θαη ηα «coral snake» (θπξίσο ηα Micrurus fulvius fulvius θαη Micrurus fulvius tenere) θαη νη
θξνηαιίεο ζηελ Ακεξηθή.
Τα πεξηζζόηεξα δήγκαηα θηδηώλ είλαη ζπλέπεηα ρεηξηζκνύ ή παξελόριεζήο ηνπο θαη
απνηεινύλ εθδήισζε άκπλαο. Τν δειεηήξην ησλ κηθξώλ ή αλώξηκσλ θηδηώλ κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζε αθόκε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε από όηη ησλ κεγαιύηεξσλ θηδηώλ. Παξόια
απηά δειεηήξην ππάξρεη ζε ιηγόηεξα από ηα κηζά κόλν ηξαύκαηα από δήγκα θηδηνύ.
Γενικά:
 Απνθπγή επαθήο κε άγξηα δώα
 Άκεζνο θαζαξηζκόο ηνπ ηξαύκαηνο από δήγκα δώνπ κε ζαπνύλη θαη λεξό θαη άκεζε
αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο
 Απνθπγή πεξηπάηνπ κε γπκλά πόδηα ή κε αλνηθηά ζαλδάιηα εθεί όπνπ ππάξρεη κεγάιε
πηζαλόηεηα ύπαξμεο δειεηεξησδώλ θηδηώλ
 Εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο ζε πεξηπηώζεηο απμεκέλνπ θηλδύλνπ έθζεζεο
Οι ηαξιδιώηερ θα ππέπει:
 λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε θαηνηθίδηα θαη άγξηα δώα ζε πεξηνρέο όπνπ ελδεκεί ε
ιύζζα.
 λα απνθεύγνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ηξνκάμεη, αηθληδηάζεη ή απεηιήζεη έλα
δών.
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 λα επηηεξνύλ ηα παηδηά ώζηε λα κελ πιεζηάδνπλ, αγγίδνπλ ή πξνθαινύλ νπνηνδήπνηε
δών.
 λα θαζαξίδνπλ άκεζα ην ηξαύκα από δήγκα δώνπ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή κε
αληηζεπηηθό δηάιπκα θαη λα αλαδεηνύλ ΑΜΕΑ ηαηξηθή βνήζεηα.
 λα αλαδεηνύλ ηαηξηθή ζπκβνπιή πξηλ ην ηαμίδη ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν έθζεζεο ζηε
ιύζζα.
 λα εκβνιηάδνληαη πξνιεπηηθά πξηλ από ηελ αλαρώξεζε αλ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν
έθζεζεο, όπσο:
o ηαμηδηώηεο πνπ ηαμηδεύνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε πεξηνρέο όπνπ
ελδεκεί ε ιύζζα.
o ηαμηδηώηεο πνπ ηαμηδεύνπλ ζε πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ γηα κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα αιιά έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο (π.ρ. ζπειαηνιόγνη, πνδειάηεο,
άηνκα κε δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε, πεδνπόξνη) θαη όπνπ νη παξνρέο πγείαο είλαη
αλεπαξθείο.
o ηαμηδηώηεο κε απμεκέλν θίλδπλν ιόγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο (π.ρ. θηελίαηξνη,
εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί).
 λα έρνπλ εμαζθαιίζεη ηνλ εκβνιηαζκό ησλ ζθύισλ θαη ησλ γάησλ πνπ θέξνπλ καδί
ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο. Είλαη ππνρξεσηηθό ην πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ γηα λα
πεξάζνπλ ηα δηεζλή ζύλνξα. Κάπνηεο ρώξεο πνπ είλαη ειεύζεξεο ιύζζαο, δεηνύλ
επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη νη ηαμηδηώηεο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ.
 λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο από ηνπο ηνπηθνύο θνξείο γηα ηελ πηζαλόηεηα ύπαξμεο
δειεηεξησδώλ θηδηώλ, ζθνξπηώλ θαη αξαρλώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαμηδηνύ.
 λα απνθεύγνπλ πεξηπάηνπο κε γπκλά πόδηα ή κε αλνηθηά ζαλδάιηα εθεί όπνπ ππάξρεη
κεγάιε πηζαλόηεηα ύπαξμεο δειεηεξησδώλ θηδηώλ, αξαρλώλ θαη ζθνξπηώλ. Αληίζεηα
ζπζηήλνληαη κπόηεο ή θιεηζηά ππνδήκαηα θαη καθξηά παληειόληα.
 λα κελ ηνπνζεηνύλ ηα ρέξηα ή ηα πόδηα εθεί όπνπ κπνξεί λα θξύβνληαη δειεηεξηώδε
θίδηα, αξάρλεο ή ζθνξπηνί.
 λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο.
 λα εμεηάδνπλ ην ξνπρηζκό θαη ηα ππνδήκαηα γηα θξπκκέλα θίδηα θαη λα ηηλάδνπλ ηα
ελδύκαηα θαη ηα ππνδήκαηα πξνηνύ ηα θνξέζνπλ.
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