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Όπως είναι γνωστό, από 19/10/2012 η λύσσα έχει επανεµφανιστεί στην Ελλάδα. 

    Για να αντιµετωπιστεί αυτή η πολύ επικίνδυνη - θανατηφόρα νόσος, πρέπει να εµβολιάζονται 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ όλοι οι σκύλοι και οι γάτες (δεσποζόµενα και αδέσποτα 

ζώα) κατά της λύσσας, από κτηνιάτρους οι οποίοι ασκούν νόµιµα το επάγγελµα. 

Επίσης, εµβολιάζονται οι κόκκινες 

αλεπούδες και γενικότερα ζώα της 

άγριας πανίδας, µε εµβόλια-δολώµατα τα 

οποία περιέχουν ζωντανό ιό  (εικόνα 1). 

 

Για την εαρινή εκστρατεία 2018, ο 

εµβολιασµός θα γίνει µε ρίψεις από αέρος 

των εµβολιακών δολωµάτων τον Απρίλιο 

2018. 

Οι ρίψεις θα γίνονται σε µη κατοικηµένες 

περιοχές. Παρόλα αυτά, άτοµα ή 

κατοικίδια ζώα µπορεί να έρθουν σε επαφή 

µε τα δολώµατα αυτά στη διάρκεια 

περιπάτων ή άλλων δραστηριοτήτων στη 

φύση. Επίσης, υπάρχει περίπτωση 

εµβόλια να πέσουν, να παρασυρθούν ή 

να µεταφερθούν από ζώα στα όρια κατοικηµένης περιοχής. 

 

Εάν βρείτε εµβόλιο-δόλωµα κατά της λύσσας : 

� Αποφύγετε την επαφή µε αυτό. 

� Εάν χρειαστεί να το αποµακρύνετε: 

• Μην το πιάσετε µε γυµνά χέρια.  

• Χρησιµοποιήστε πλαστικά γάντια ή µία πλαστική σακούλα και τοποθετείστε το σε 

κοντινή µη πολυσύχναστη περιοχή µε σχετική βλάστηση (π.χ. εντός θάµνων) έτσι ώστε 

να µην έρθει σε επαφή µε άνθρωπο. 

Εναλλακτικά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Κτηνιατρικής στο τηλ.2467076023 ή το 

ΚΕΕΛΠΝΟ τηλ.2105212054 για περαιτέρω οδηγίες. 

 

Μετά από άµεση επαφή µε εµβόλιο-δόλωµα: 

Κίνδυνος έκθεσης στον ιό του εµβολίου υπάρχει για τον άνθρωπο µόνο όταν το υγρό 

περιεχόµενο της κάψουλας στο εσωτερικό του δολώµατος έρχεται σε επαφή µε ανοιχτές πληγές, µη 

επουλωµένα τραύµατα ή βλεννογόνο (µάτια, στόµα) (εικόνα 2) 

• Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι την περιοχή του δέρµατος που ήρθε σε επαφή µε 

το εµβόλιο-δόλωµα. Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά, µπορείτε να εφαρµόσετε 

αλκοολούχο (οινόπνευµα) ή ιωδιούχο διάλυµα (ιώδιο). 

• Πλύνετε µε άφθονο νερό τους βλεννογόνους (µάτια, στόµα) που ήρθαν σε επαφή µε το 

εµβόλιο-δόλωµα. 

• Εάν είχατε επικίνδυνη επαφή µε το εµβόλιο-δόλωµα (ήρθατε σε επαφή µε την 

εσωτερική κάψουλα), θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια σε µονάδα υγείας. Αν 

είναι δυνατόν, λαµβάνοντας επαρκή προστασία των χεριών (π.χ. πλαστικά 

γάντια/πλαστική σακούλα) µπορείτε να πάρετε το εµβόλιο-δόλωµα µαζί σας, 

τοποθετώντας το µε ασφάλεια σε πλαστική σακούλα. 

Εικόνα 1:Νέο Εµβόλιο-δόλωµα για εµβολιασµό 

αλεπούδων 



• Εάν το κατοικίδιο σας µεταφέρει στο στόµα του ή καταναλώσει το εµβόλιο-δόλωµα που 

βρήκε, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του. Μην προσπαθήσετε να του το βγάλετε από 

το στόµα, εάν το έχει ήδη δαγκώσει. 

 

    Περισσότερες πληροφορίες για τη λύσσα, µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων www.minagric.gr  στην καρτέλα Πολίτης-

Νοσήµατα που µεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο-Λύσσα, ή µπορείτε να καλέστε το 

ΚΕΕΛΠΝΟ στο τηλ.2105212054  24 ώρες το 24ωρο ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.keelpno.gr  

    Επίσης, µε σκοπό την ενηµέρωση όλων των πολιτών, υπάρχει σχετικό µε τη λύσσα 

τηλεοπτικό µήνυµα, το οποίο µπορείτε να αναζητήσετε στην: 

• Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων www.minagric.gr  

Πολίτης-Νοσήµατα που µεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο-Λύσσα Ενηµερωτικό 

VIDEO για τη Λύσσα 

 

 


