Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ηωλ δεγκάηωλ από δώα ύπνπηα γηα ιύζζα
Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο

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 (π.ρ.
ρώξεο ηεο Αθξηθήο, Κεληξηθήο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο, Αζίαο). 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 επίζεο θαη
κεηά από δήγκα άιισλ ζειαζηηθώλ (π.ρ. πίζεθνο).

Πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ηωλ δεγκάηωλ από δώα
o Να απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε θαηνηθίδηα θαη άγξηα δώα ζε πεξηνρέο όπνπ ελδεκεί ε
ιύζζα.
o Να απνθεύγνπλ ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ηξνκάμεη, αηθληδηάζεη ή απεηιήζεη έλα
δών.
o Να επηηεξνύλ ηα παηδηά ώζηε λα κελ πιεζηάδνπλ, αγγίδνπλ ή πξνθαινύλ νπνηνδήπνηε
δών.
o Να θαζαξίδνπλ άκεζα ην ηξαύκα από δήγκα δώνπ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή κε
αληηζεπηηθό δηάιπκα θαη λα αλαδεηνύλ ΑΜΕΑ ηαηξηθή βνήζεηα.
o Να αλαδεηνύλ ηαηξηθή ζπκβνπιή πξηλ ην ηαμίδη ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν έθζεζεο ζηε
ιύζζα.
o Πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο γηα ηε ιύζζα πξηλ από ηελ αλαρώξεζε ζπληζηάηαη ζε
ηαμηδηώηεο πνπ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο, όπσο:
 ηαμηδηώηεο πνπ ηαμηδεύνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ελδεκηθέο γηα ιύζζα
πεξηνρέο.
 ηαμηδηώηεο πνπ ηαμηδεύνπλ ζε πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ γηα κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα αιιά έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο (π.ρ. ζπειαηνιόγνη, πνδειάηεο,
πεξηπεηεηώδεηο ηαμηδηώηεο, πεδνπόξνη) θαη όπνπ νη παξνρέο πγείαο είλαη
αλεπαξθείο.
 ηαμηδηώηεο κε απμεκέλν θίλδπλν ιόγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο (π.ρ. θηελίαηξνη,
εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί).
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Άκεζε αληηκεηώπηζε ηξαύκαηνο από δήγκα δώνπ ύπνπηνπ γηα ιύζζα (πξώηεο
βνήζεηεο)
o Καιόο θαζαξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηνπ δαγθώκαηνο ή ησλ ακπρώλ. Απηό είλαη
απνηειεζκαηηθό γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο.
o Πιύζε ηνπ ηξαύκαηνο κε άθζνλν ζαπνύλη θαη λεξό ππό κεγάιε πίεζε ή κόλν λεξό γηα
ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά (ε δηαδηθαζία απηή ζπληζηάηαη γηα όιεο ηηο πιεγέο από
δαγθώκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε πηζαλή
κόιπλζε από ιύζζα).
o Φξεζηκνπνηείηαη αηζαλόιε (70%) ή δηάιπκα ησδίνπ.
o Σε πεξίπησζε ζνβαξώλ δεγκάησλ ε πεξηπνίεζε ηνπ ηξαύκαηνο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη
λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.

Πεξαηηέξω αληηκεηώπηζε ηξαύκαηνο από δήγκα δώνπ ύπνπηνπ γηα ιύζζα
Οη ηαμηδηώηεο πξέπεη λα αλαδεηνύλ ηαηξηθή ζπκβνπιή ΑΜΕΑ (εληόο 24 σξώλ) γηα
αμηνιόγεζε ηνπ ηξαύκαηνο, ηνπ ηξόπνπ επαθήο θαη ηεο έθζεζεο έηζη ώζηε λα θαζνξηζηεί
ε ζπληζηώκελε «κεηά ηελ έθζεζε» πξνθύιαμε, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη:
o γηα ηαμηδηώηεο πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί πξνιεπηηθά κε ην εκβόιην ηεο ιύζζαο,
πέληε δόζεηο αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ κε ή ρσξίο αληηιπζζηθό νξό αλάινγα κε ηελ
αμηνιόγεζε ηνπ ηξόπνπ επαθήο θαη έθζεζεο.
o γηα ηαμηδηώηεο πνπ έρνπλ ήδε εκβνιηαζηεί πξνιεπηηθά κε ην εκβόιην ηεο ιύζζαο
ζπζηήλνληαη δύν επηπιένλ δόζεηο αληηιπζζηθνύ εκβνιίνπ.
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