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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Αθήνα 27 /12 /2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ &
Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ.143451
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΗΜΑΣΩΝ
ΠΡΟ :
Ταχ. Δ/νση
Βερανζέρου 50
Ταχ. Κώδικας Αθήνα ΤΚ10438
1. Όλες τις Τ.ΠΕ. της χώρας
Τπόψη κ.κ. Διοικητών
Πληροφορίες Φ. Καλύβα
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν όλες οι
Τηλέφωνο
(210) 5236948
μονάδες υγείας αρμοδιότητάς σας)
Fax
(210) 5233563
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Τπόψη κκ. Γεν. Γραμματέων
3. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Α) Τπόψη κκ. Περιφερειαρχών (έδρες τους)
Β) Γεν. Δ/νσεις Δημόσιας Τγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Πρόνοιας
των
Περιφερειακών
Ενοτήτων
της
αρμοδιότητάς σας)
Γ) Γεν. Δ/νσεις Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (έδρες τους)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν
όλες οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
των
Περιφερειακών
Ενοτήτων
της
αρμοδιότητάς σας)
4. Τπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Σοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΣΑ
(Με την παράκληση να σταλεί στους Δήμους
προς ενημέρωση όλων των φορέων
περίθαλψης αρμοδιότητάς τους)

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες αξιολόγησης ύποπτων περιστατικών Λύσσας»
Η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί από το 1987 ως ελεύθερη λύσσας
(Rabies free country). Λόγω όμως γειτνίασης με χώρες όπου η λύσσα
υπάρχει με κύριους φορείς τα άγρια ζώα ή το σκύλο, επισημαίνεται ότι
προσφάτως έχει διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί εργαστηριακά η
παρουσία λύσσας σε αλεπούδες σε απόσταση 300 μέτρων από τη
βόρεια συνοριακή μας γραμμή.
Ως εκ τούτου συνιστάται ο εμβολιασμός των σκύλων, με απόλυτη
προτεραιότητα τον εμβολιασμό των ποιμενικών σκύλων, κατά μήκος
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των συνόρων και σε βάθος 30 χιλιομέτρων με νεκρό εμβόλιο,
προκειμένου να αποτραπεί η επανείσοδος του νοσήματος στη χώρα
μας.
Η λύσσα μεταδίδεται με την είσοδο του ιού στον ανθρώπινο
οργανισμό μέσω ανοιχτών τραυμάτων, πληγών ή μέσω επαφής με τους
βλεννογόνους,
προκαλώντας
συνδυασμό
νευρολογικών
συμπτωμάτων.
Είναι κατανοητές οι δυσκολίες που κάποιες φορές θα κληθούν να
αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας σε περιστατικά όπου μπορεί να
υπάρχει, έστω και θεωρητικά, η πιθανότητα έκθεσης στον ιό της
λύσσας. Για το λόγο αυτό, σας στέλνουμε, ως βοήθημα στο έργο σας,
υπόδειγμα διαχείρισης περιστατικών με δυσκολίες αξιολόγησης.
Η επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για την αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου κάθε φορά περιστατικού και με γνώμονα πάντοτε την
προστασία της Δημόσιας Υγείας, βαρύνει τον θεράποντα ιατρό.
Στην επεξεργασία του συνημμένου αλγόριθμου και των σχετικών
οδηγιών
συμμετείχαν
εκτός
από
το
Μεσογειακό
Κέντρο
Ζωοανθρωπονόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Τμήμα
Ιολογίας του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Δ/νση Δημόσιας
Υγιεινής του Υπουργείου μας και το Γραφείο Ζωονόσων του Τμήματος
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ .
υνημμένα: σελίδες 3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
 Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Σροφίμων
Γρ. κ. Υπουργού
Γρ. κ.κ. Υφυπουργών
Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων


Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων
Αθηνών, Σμήμα Ιολογίας του
Ινστιτούτου Λοιμωδών και
Παρασιτικών Νοσημάτων
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων)
Νεαπόλεως 25
Αγ. Παρασκευή 15310



Μεσογειακό Κέντρο
Ζωοανθρωπονόσων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας
Νεαπόλεως 25
Αγ. Παρασκευή 15310

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΑ
ΤΓΕΙΑ

Α. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ
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Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων
Θεσ/νίκης, Σμήμα Ιολογίας
26ης Οκτωβρίου 80
Θεσ/νίκη 54627



ΚΕΕΛΠΝΟ
Αγράφων 3-5, 15121 Μαρούσι

 Δ/νση Τγειονομικού ΓΕΕΘΑ
Στρατόπεδο Παπάγου – Χολαργός
(με την παράκληση να ενημερωθούν
όλες οι Υγειονομικές Υπηρεσίες)
 Πανελλήνιο Ιατρικό ύλλογο
Πλουτάρχου 3, 10675 - Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη του)
 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό ύλλογο
Χαλκοκονδύλη 15, 10432- Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη του)
Πανελλήνιο Υαρμακευτικό
ύλλογο
Πειραιώς 134, 118 54 - Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη του)




Ε.Ι. Παστέρ
Βασ. Σοφίας 127 11521 Αθήνα



ΙΥΕΣ
18 χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος
153 51 Παλλήνη Αττική

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.
3.
4.

5.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής (3)
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ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Ε ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΛΤΑ*†
ΤΝΘΗΚΕ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ – ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ

Α

Τψθλισ επικινδυνότθτασ1 ζκκεςθ ςε
άγριο ηϊο π.χ. λφκοσ, αλεποφ, κουνάβι,
αςβόσ, νυχτερίδα1
ή
Τψθλισ επικινδυνότθτασ1 ζκκεςθ ςε
ςυμπεριφερόμενο ςαν λυςςαςμζνο4
ςκφλο, γάτα ι άλλο οικόςιτο ηϊο3.

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΘΙΑ ΚΟΝΣΑ ΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
Σο ηϊο μπορεί να ελεγχκεί με επείγουςα
εξζταςθ5 δείγματοσ για λφςςα (υπάρχει
διακζςιμο δείγμα), το ςυντομότερο
δυνατό, εντόσ 24 ωρϊν8;

Χαμθλισ επικινδυνότθτασ1 ζκκεςθ ςε
άγριο ηϊο π.χ. λφκο, αλεποφ, κουνάβι,
αςβό, νυχτερίδα.
Χαμθλισ επικινδυνότθτασ ζκκεςθ1 ςε
ςυμπεριφερόμενο ςαν λυςςαςμζνο
ςκφλο, γάτα ι άλλο οικόςιτο ηϊο.

Β

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΟΧΙ

Άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου.
Αν το δείγμα βγει κετικό, τότε άμεςθ ζναρξθ
χοριγθςθσ εμβολίου και οροφ7.

Α
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΠΟΙΑΔΘΠΟΣΕ ΠΕΡΙΟΧΘ

Α

+

Β

(α) Ηωντανό ηϊο. Μπορεί να τεκεί
ςε παρακολοφκθςθ για 15 θμζρεσ6;
(β) Νεκρό ηϊο. Μπορεί να ελεγχκεί με
εξζταςθ δείγματοσ για λφςςα (υπάρχει
διακζςιμο δείγμα), το ςυντομότερο
δυνατό, εντόσ 48 ωρϊν8;
ΕΛΛΑΔΑ - ΟΠΟΙΑΔΘΠΟΣΕ ΠΕΡΙΟΧΘ

Α
Οποιαδιποτε ζκκεςθ ςε μικρό τρωκτικό
(π.χ. ποντίκι, αρουραίοσ, λαγόσ ι
κουνζλι)2 ι ςε μικρόςωμο κθλαςτικό.

ΝΑΙ

Άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου. Αν το δείγμα
βγει κετικό, τότε άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ
εμβολίου και οροφ7.

Άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου και οροφ7.

Σο ηϊο μπορεί να ελεγχκεί με εξζταςθ
δείγματοσ για λφςςα, (υπάρχει διακζςιμο
δείγμα), το ςυντομότερο δυνατό, εντόσ 48
ωρϊν8;

Οποιαδιποτε ζκκεςθ ςε φυςιολογικά
ςυμπεριφερόμενο9 ςκφλο, γάτα ι άλλο
οικόςιτο ηϊο.

ΤΝΙΣΩΜΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ

+

Β

Δεν χρειάηεται να ςυλλθφκεί και να
ελεγχκεί εργαςτθριακά το ηϊο εκτόσ και αν
υπάρχουν αςυνικεισ περιςτάςεισ2.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επαφι με τθν Κτθνιατρικι Αρχι τθσ περιοχισ του
ςυμβάντοσ και διερεφνθςθ για τυχόν
επιβεβαιωμζνο ι φποπτο περιςτατικό λφςςασ ςε
ηϊο, τα τελευταία δφο χρόνια ζωσ ςιμερα†.
Αν υπάρχει τζτοιο, τότε άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ
εμβολίου και οροφ7 αν δεν υπάρχει, χοριγθςθ μόνο
εμβολίου (ςε εμφανζσ δάγκωμα από νυχτερίδα,
άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου και οροφ7).
Κακυςτεροφμε τθν ζναρξθ αντιλυςςικισ αγωγισ7.
Αν το ηϊο εκδθλϊςει ςυμπτϊματα λφςςασ ι γίνει
εργαςτθριακι διάγνωςθ λφςςασ,
τότε γίνεται άμεςθ ζναρξθ χοριγθςθσ εμβολίου και
οροφ7. Θ αντιλυςςικι αγωγι διακόπτεται αν
αποκλειςτεί το ενδεχόμενο λφςςασ ςτο ηϊο.
Επαφι με τθν Κτθνιατρικι Αρχι τθσ περιοχισ του
ςυμβάντοσ και διερεφνθςθ για τυχόν
επιβεβαιωμζνο ι φποπτο περιςτατικό λφςςασ ςε
ηϊο, τα τελευταία δφο χρόνια ζωσ ςιμερα†.
Αν υπάρχει τζτοιο, τότε χοριγθςθ εμβολίου7, αν δεν
υπάρχει, καμία ενζργεια.
Δεν ςυντρζχει λόγοσ για χοριγθςθ αντιλυςςικισ
αγωγισ7 εκτόσ και αν υπάρχουν αςυνικεισ
περιςτάςεισ2.

*Το εργαιείο ασηό είλαη ελδεηθηηθό. Οι τελικές απουάσεις λαμβάνονται από τον επαγγελματία σγείας τον επιβλέποντα το περιστατικό.
† Πάληα ζα πρέπεη λα σπάρτεη άκεζε επηθοηλφλία κε ηελ Κηεληαηρηθή Δηεύζσλζε ηες περηοτής ηοσ ζσκβάληος γηα ελεκέρφζε γηα ηστόλ πρόζθαηε (ηα
ηειεσηαία 2 τρόληα) σπουία ή παροσζία ιύζζας ζηολ εκπιεθόκελο Νοκό ή ζηοσς παραθείκελοσς θαη γηα εθηίκεζε πηζαλόηεηας παροσζίας ιύζζας ζηο δώο.
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1. Οριςμόσ ζκθεςησ
Έκθεςη. Θ λφςςα μεταδίδεται με τθν είςοδο του ιοφ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό μζςω ανοιχτϊν τραυμάτων, πλθγϊν ι μζςω επαφισ με τουσ βλεννογόνουσ.
το μολυςμζνο ηϊο, ο ιόσ (μπορεί να) βρίςκεται ςτο ςάλιο ι ςτον νευρικό ιςτό.
Τπάρχουν δφο κφριοι τφποι ζκθεςησ:
Τψηλήσ
επικινδυνότητασ
ζκθεςη
Χαμηλήσ
επικινδυνότητασ
ζκθεςη

•Δάγκωμα που διαπερνά το δζρμα– Κάκε τρϊςθ του δζρματοσ με τα δόντια του ηϊου με ταυτόχρονθ
εκροι αίματοσ. Δαγκϊματα ςτο κεφάλι, ςτα χζρια και πολλαπλά δαγκϊματα ενζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο.
•Ζκκεςθ βλεννογόνου ςε ςάλιο ι νευρικό ιςτό του ηϊου.

•Δάγκωμα με επιφανειακι τρϊςθ του δζρματοσ- Μικρισ ζνταςθσ δαγκϊματα, χωρίσ εκροι αίματοσ.
•Εκδορζσ, αμυχζσ ι κακϊςεισ που προκαλοφνται από ζνα ηϊο.

Μη ζκθεςη. Επαφι όπωσ χάιδεμα, κράτθμα ενόσ ηϊου ι επαφι ακζραιου δζρματοσ με ςάλιο, αίμα, οφρα ι κόπρανα ενόσ ηϊου δεν ςυνιςτά ζκκεςθ.
2. Μικρά τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίοι, guinea pigs, hamsters, ςκίουροι, τυφλοπόντικεσ κλπ), λαγοί και κουνζλια είναι απίκανο να μεταδϊςουν λφςςα. Δεν
ςυςτινεται προφυλακτικι αγωγι για τυχόν ζκκεςθ εκτόσ και αν υπάρχουν αςυνικιςτεσ περιςτάςεισ (π.χ. εντελϊσ αςυνικιςτθ ςυμπεριφορά – ενδείξεισ
τραφματοσ από μεγαλφτερο ηϊο).
3. Αγροτικά Οικόςιτα ηϊα: άλογο, βοοειδζσ, αίγα, πρόβατο, χοίροσ.
4. υμπεριφορά φποπτθ για λφςςα: ςυνδυαςμόσ από νευρολογικά ςυμπτϊματα που καλφτερα ερμθνεφονται από κτθνίατρο που περιλαμβάνουν αλλαγι τθσ
ςυνθκιςμζνθσ ςυμπεριφοράσ, μθ αναγνϊριςθ οικείων προςϊπων, υπερβολικι επικετικότθτα, παράλυςθ, ςπαςμοφσ, υπερβολικι ςιελόρροια, δυςκολία
κατάποςθσ- άρνθςθ φαγθτοφ νεροφ ι αλλαγι φωνισ, αςυνικιςτο γαφγιςμα-νιαοφριςμα -οιμωγζσ.
5. Θ επείγουςα εξζταςθ δείγματοσ για λφςςα απαιτεί ςυνεννόθςθ με τισ Κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ: Κζντρο Κτθνιατρικϊν
Ιδρυμάτων Ακθνϊν*, Ινςτιτοφτο Λοιμωδϊν & Παραςιτικϊν Νοςθμάτων, Σμιμα Ιολογίασ, Νεαπόλεωσ 25, Αγ. Παραςκευι, 15 310 Ακινα (Σθλ. 210-60 11 499, FAX
210-60 11 499) και (210 6010903, εςωτ. 126), e-mail: viruslab.ath@gmail.com και Κζντρο Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Θεςςαλονίκθσ †, Σμιμα Ιολογίασ, 26θσ
Οκτωβρίου 80, 546 27, Θες/νίκθ. (Σθλ. 2310-566 061, FAX 2310-552 023). Θα πρζπει να γίνει ςυνεννόθςθ με το εργαςτιριο για τον ελάχιςτο χρόνο που κα
χρειαςτεί για να βγει το πρϊτο αποτζλεςμα (IFA ** Άμεςοσ Ανοςοφκοριςμόσ) και να γίνει θ ολοκλιρωςθ των εξετάςεων. Αν υπάρχει θ δυνατότθτα για
εργαςτθριακι εξζταςθ, κα πρζπει να καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια να γίνει εντόσ 48 ωρϊν από τθν ζκκεςθ, επειδι ςτθν πλειοψθφία τουσ τα
περιςςότερα ηϊα κα δϊςουν αρνθτικό εργαςτθριακό αποτζλεςμα και δε κα υπάρχει ανάγκθ για προφυλακτικι αγωγι επειδι θ χϊρα μασ είναι ελεφκερθ
λφςςασ. Βεβαιωκείτε ότι το δείγμα προσ αποςτολι είναι πράγματι από το ηϊο που προκάλεςε τθν πικανι ζκκεςθ ςτον άνκρωπο και ηθτείςτε οδθγίεσ από το
εργαςτιριο για τθν αποςτολι του. Αν κατά τθν θμζρα παραλαβισ το εργαςτιριο είναι κλειςτό, τότε το δείγμα να παραμείνει ςτο ψυγείο του αποςτολζα.
* ΚΚΙΑ:Κζντρο Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Ακθνϊν
†ΚΚΙΘ: Κζντρο Κτθνιατρικϊν Ιδρυμάτων Θεςς/κθσ
**IFA: Immuno-Fluorescent Antibody test

6.

υνίςταται το ηϊο να είναι περιοριςμζνο και να παρατθρείται επί
15 μζρεσ για τυχόν ςυμπτϊματα λφςςασ. Όλεσ οι δυνατζσ
προςπάκειεσ κα πρζπει να γίνουν για να τεκεί το ηϊο υπό 15 ιμερθ
παρακολοφκθςθ. Εάν δεν εκδθλϊςει ςτο διάςτθμα αυτό λφςςα,
τότε δεν ιταν μεταδοτικό τθν ςτιγμι τθσ ζκκεςθσ (δεν υπιρχε ιόσ
λφςςασ ςτο ςάλιο του) και δεν χρειάηεται να δοκεί προφυλακτικι
αγωγι. Πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν ακόμα και εμφανίςεισ του
ζςτω και μθ αιχμαλωτιςμζνου ηϊου που μαρτυροφν ότι είναι καλά
ςτθν υγεία του, κατά τθν περίοδο των 15 θμερϊν παρατιρθςθσ
κλπ. Αν ζνα ηϊο πζκανε ι αρρϊςτθςε ςτθν διάρκεια των 15 θμερϊν
παρατιρθςθσ, καλζςτε άμεςα τθν οικεία Κτθνιατρικι Τπθρεςία ι
ζναν Κτθνίατρο για να αξιολογιςει το ηϊο όςο αφορά τθν λφςςα.

7.

Αντιλυςςικι αγωγι ι προφυλακτικι αγωγι μετά τθν ζκκεςθ (Post
Exposure Prophylaxis, PEP).
Θ όςο το δυνατόν ΓΡΘΓΟΡΟΣΕΡΘ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣΕΡΘ ΠΕΡΙΠΟΙΘΘ
ΣΩΝ ΣΡΑΤΜΑΣΩΝ αποτελεί ουςιϊδεσ μζτρο προφφλαξθσ
(προθγείται τθσ χοριγθςθσ εμβολίου ι και οροφ).
•
Εντοπιςμόσ όλων των τραυμάτων
•
Άμεςθ και ενδελεχισ πλφςθ τουσ με νερό και ςαποφνι ( ι
ζςτω μόνο με νερό)
•
Εφαρμογι ςε αυτά αικανόλθσ 70% (οινόπνευμα), ιωδίου
(βάμμα ι υδατικό διάλυμα) ι άλλων αντιςθπτικϊν που
μποροφν να αδρανοποιιςουν τον ιό τθσ λφςςασ
Θ αντιλυςςικι αγωγι περιλαμβάνει μία δόςθ εμβολίου
χορθγοφμενο ενδομυϊκά ςτον δελτοειδι τισ μζρεσ 0,3,7,14 και 28.
Αν κρικεί ότι είναι απαραίτθτοσ και ο αντιλυςςικόσ ορόσ (Rabies
Immune Globulin, RIG), τότε αυτόσ χορθγείται ταυτόχρονα με τθν
πρϊτθ δόςθ του εμβολίου ι το αργότερο μζχρι 8 θμζρεσ μετά
(πλιρθσ αντιλυςςικι αγωγι). Για να αποφευχκεί αποτυχία τθσ
αγωγισ, τουλάχιςτον θ μιςι ποςότθτα οροφ κα πρζπει να διθκείται
μζςα και γφρω από τθν πλθγι ι το τραφμα. Αν δεν είναι δυνατόν
λόγω τθσ κζςθσ του τραφματοσ, ζκκεςθσ βλεννογόνου ι αγνϊςτου
ςθμείου ζκκεςθσ ςε περιπτϊςεισ εφλογθσ πικανότθτασ ζκκεςθσ ςε
νυχτερίδα, θ χοριγθςθ του οροφ (ι του υπόλοιπου οροφ) γίνεται
ενδομυϊκά ςε ςθμείο απομακρυςμζνο από το ςθμείο εμβολιαςμοφ
π.χ. ο γλουτόσ ι ο δελτοειδισ τθσ αντίκετθσ πλευράσ από αυτι που
ζγινε το εμβόλιο. Αυτοί που ζχουν ανοςοποιθκεί πρόςφατα ςτο
παρελκόν για λφςςα κα πρζπει να λάβουν μόνο το εμβόλιο τισ
μζρεσ 0 και 3 και 7 (χωρίσ ορό). Θα πρζπει να ακολουκοφνται οι
οδθγίεσ του καταςκευαςτι του οροφ.

Πθγζσ:
1.
2.
3.
4.
5.

Ενδεικτικά, λεπτομζρειεσ για τα κεραπευτικά ςχιματα
περιλαμβάνονται ςτο «Human Rabies Prevention-United States,
1999: ςυςτάςεισ τθσ Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP), διακζςιμο ςτθν θλ. διεφκυνςθ:
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/cd/cd-cdrab-mmwr1999.pdf ι ςτο WHO expert consultation on rabies. First report.
Geneva, World Health Organization, 2005, διακζςιμο ςτθν θλ.
διεφκυνςθ: http://www.who.int/rabies/trs931_%2006_05.pdf
Ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ προφυλακτικισ αγωγισ είναι κακοριςτικόσ
για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Όταν κρίνεται απαραίτθτθ θ μικτι
χοριγθςθ οροφ και εμβολίου, ςε περίπτωςθ που δεν είναι
διακζςιμοσ άμεςα ο ορόσ, θ αγωγι κα πρζπει να ξεκινιςει αμζςωσ
ζςτω και με χοριγθςθ μόνο του εμβολίου και κατόπιν του οροφ,
το ςυντομότερο δυνατόν.
•

Αν ζνα ηϊο ςτο οποίο υπιρξε ζκκεςθ, παρακολουκικθκε
για 15 θμζρεσ από τθν ςτιγμι τθσ ζκκεςθσ και δεν
εμφάνιςε ςυμπτϊματα λφςςασ, διακόπτεται θ
αντιλυςςικι αγωγι που τυχόν ιδθ χορθγείται.
•
Αν θ εργαςτθριακι εξζταςθ δείγματοσ του ηϊου δϊςει
αξιόπιςτο αρνθτικό αποτζλεςμα, διακόπτεται θ
αντιλυςςικι αγωγι που τυχόν ιδθ χορθγείται.
Ο αντιλυςςικόσ ορόσ διατίκεται από το Ι.Φ.Ε.Σ. τθλ: 2132002500
(www.ifet.gr)
8.

Εάν πρόκειται για υψθλισ επικινδυνότθτασ ζκκεςθ ο ςυνολικόσ
χρόνοσ από τθν ζκκεςθ μζχρι το πρϊτο ςχετικά αξιόπιςτο
εργαςτθριακό αποτζλεςμα δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ –
48 ϊρεσ (ανάλογα τθν γεωγραφικι περιοχι). Εάν πρόκειται για
χαμθλισ επικινδυνότθτασ ζκκεςθ ο χρόνοσ μπορεί να φτάςει τισ 48
ϊρεσ.

9.

Ζνα φυςιολογικά ςυμπεριφερομζνο ηϊο μπορεί να επιτίκεται (π.χ.
δαγκϊνει) ςαν μζροσ τθσ φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ του. Π.χ.
Ζνα ηϊο μπορεί να δαγκϊςει όταν ενοχλθκεί, αντανακλαςτικά
όταν αμφνεται ι όταν προςτατεφει τθν περιοχι του (προκλθτό
δάγκωμα). Οριςμζνα ςκυλιά μπορεί να επιδεικνφουν αυξθμζνθ
επικετικότθτα ςτα πλαίςια τθσ φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ τουσ
π.χ. αδζςποτα ςκυλιά ςε αγζλεσ μερικζσ φορζσ εμφανίηονται
(φυςιολογικά) επικετικά.
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