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Προληπτικά µέτρα έναντι των δηγµάτων από ζώα ύποπτα για λύσσα
Πληροφορίες για τους ταξιδιώτες

Τα ζώα έχουν την τάση να αποφεύγουν την επαφή µε τους ανθρώπους. Εξαίρεση
αποτελούν ορισµένα µεγάλα επιθετικά σαρκοφάγα ζώα, τα ζώα που υπερασπίζονται
το ζωτικό τους χώρο και τα µικρά τους, καθώς επίσης τα ζώα που νοσούν από
λύσσα. Τα τελευταία γίνονται ιδιαίτερα επιθετικά ακόµα και χωρίς καµία πρόκληση. Η
λύσσα αποτελεί τον πιο σηµαντικό κίνδυνο από δήγµατα ζώων στις περιοχές όπου
ενδηµεί η νόσος (π.χ. χώρες της Αφρικής, Κεντρικής και Λατινικής Αµερικής, Ασίας).
Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες η λύσσα µεταδίδεται κυρίως από τα σκυλιά.
Υπάρχουν επίσης κρούσµατα µετάδοσης της νόσου µετά από δήγµα νυχτερίδας, το
οποίο διέλαθε της προσοχής καθώς επίσης και µετά από δήγµα άλλων θηλαστικών
(π.χ. πίθηκος).
Προληπτικά µέτρα έναντι των δηγµάτων από ζώα
Να αποφεύγουν την επαφή µε κατοικίδια και άγρια ζώα σε περιοχές όπου
ενδηµεί η λύσσα.
Να αποφεύγουν συµπεριφορά που µπορεί να τροµάξει, αιφνιδιάσει ή απειλήσει
ένα ζώο.
Να επιτηρούν τα παιδιά ώστε να µην πλησιάζουν, αγγίζουν ή προκαλούν
οποιοδήποτε ζώο.
Να καθαρίζουν άµεσα το τραύµα από δήγµα ζώου µε σαπούνι και νερό ή µε
αντισηπτικό διάλυµα και να αναζητούν ΑΜΕΣΑ ιατρική βοήθεια.
Να αναζητούν ιατρική συµβουλή πριν το ταξίδι σχετικά µε τον κίνδυνο έκθεσης
στη λύσσα.
Προληπτικός εµβολιασµός για τη λύσσα πριν από την αναχώρηση συνιστάται
σε ταξιδιώτες που έχουν αυξηµένο κίνδυνο έκθεσης, όπως:
 ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ενδηµικές
για λύσσα περιοχές.
 ταξιδιώτες που ταξιδεύουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου για µικρό
χρονικό διάστηµα αλλά
έχουν αυξηµένο κίνδυνο έκθεσης (π.χ.
σπηλαιολόγοι, ποδηλάτες, περιπετειώδεις ταξιδιώτες, πεζοπόροι) και
όπου οι παροχές υγείας είναι ανεπαρκείς.
 ταξιδιώτες µε αυξηµένο κίνδυνο λόγω του επαγγέλµατος τους (π.χ.
κτηνίατροι, εργαστηριακοί ιατροί).
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Άµεση αντιµετώπιση τραύµατος από δήγµα ζώου ύποπτου για λύσσα (πρώτες
βοήθειες)
Καλός καθαρισµός της περιοχής του δαγκώµατος ή των αµυχών. Αυτό είναι
αποτελεσµατικό για την εξουδετέρωση του ιού της λύσσας.
Πλύση του τραύµατος µε άφθονο σαπούνι και νερό υπό µεγάλη πίεση ή µόνο
νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά (η διαδικασία αυτή συνιστάται για όλες τις
πληγές από δαγκώµατα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που δεν έχουν
σχέση µε πιθανή µόλυνση από λύσσα).
Χρησιµοποιείται αιθανόλη (70%) ή διάλυµα ιωδίου.
Σε περίπτωση σοβαρών δηγµάτων η περιποίηση του τραύµατος µπορεί να
χρειάζεται να γίνεται σε καθηµερινή βάση.
Περαιτέρω αντιµετώπιση τραύµατος από δήγµα ζώου ύποπτου για λύσσα
Οι ταξιδιώτες πρέπει να αναζητούν ιατρική συµβουλή ΑΜΕΣΑ (εντός 24 ωρών) για
αξιολόγηση του τραύµατος, του τρόπου επαφής και της έκθεσης έτσι ώστε να
καθοριστεί η συνιστώµενη «µετά την έκθεση» προφύλαξη, η οποία συµπεριλαµβάνει:
για ταξιδιώτες που δεν έχουν εµβολιαστεί προληπτικά µε το εµβόλιο της
λύσσας, πέντε δόσεις αντιλυσσικού εµβολίου µε ή χωρίς αντιλυσσικό ορό
ανάλογα µε την αξιολόγηση του τρόπου επαφής και έκθεσης.
για ταξιδιώτες που έχουν ήδη εµβολιαστεί προληπτικά µε το εµβόλιο της
λύσσας συστήνονται δύο επιπλέον δόσεις αντιλυσσικού εµβολίου.
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