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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΤΑ  
03-12-2013 

 

Η ιύζζα εκθαλίζηεθε ζηελ Ειιάδα, κεηά από 25 ρξόληα, ηνλ Οθηώβξην 2012 ζε θόθθηλε αιεπνύ ζηελ 
Κνδάλε.  Η εμάπισζε ηεο λόζνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ κεηαθηλήζεσλ άγξησλ δώσλ από γεηηνληθέο ρώξεο 
ζηα βόξεηα ζύλνξά καο νη νπνίεο είραλ εμάιινπ γηα ζεηξά εηώλ θξνύζκαηα ζε δώα.  
Από ηα επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα ιύζζαο ζε δώα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζηηγκήο από ην Υπνπξγείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (ΥπΑΑΤ) ζηελ ρώξα καο (37 θξνύζκαηα κέρξη 29-11-2013), 
παξαηεξνύληαη ηα εμήο: 

 Η θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο εληνπίδεηαη θαηά ζσνηριπηικό ποζοζηό ζηα άγρια δώα (ηα 31 
θξνύζκαηα αθνξνύλ ζε θόθθηλε αιεπνύ).  

 Τα κρούζμαηα ζε δώα καηαγράθονηαι ζε ζσγκεκριμένες γεωγραθικές περιοτές θπξίσο ηεο 
Δπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θεζζαιίαο, νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ήδε  σο πςειήο 
επηθηλδπλόηεηαο.  

 Δεν έτει ενηοπιζηεί λσζζαζμένο καηοικίδιο δώο (ζκύλος ή γάηα) μέζα ζε πόλε.  
 
Σηηο 21 θαη 25-11-2013 επηβεβαηώζεθε εξγαζηεξηαθά ιύζζα ζε 2 βννεηδή ζε εθηξνθή  ζηελ Π.Ε. Κηιθίο. Οη 
ηνπηθέο θηεληαηξηθέο αξρέο έιαβαλ όια ηα δένληα πγεηνλνκηθά-θηεληαηξηθά κέηξα ζηελ εθηξνθή, ελώ 
παξάιιεια επηβεβαηώλεηαη όηη δελ έρνπλ δηνρεηεπζεί πξντόληα ζηελ θαηαλάισζε. Σεκεηώλεηαη εμάιινπ όηη ν 
ηόο ηεο ιύζζαο θαηαζηξέθεηαη εύθνια κε ηελ ζεξκνθξαζία (παζηεξίσζε, βξαζκόο, ςήζηκν).  
 
Η ιύζζα ζηα θαηνηθίδηα δώα (ζθύινο, γάηα), ζπλνδεύεηαη ζπλήζσο από «ζνξπβώδε» ζπκπηώκαηα  όπσο  
είλαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο κε ππεξβνιηθή εθδήισζε επηζεηηθόηεηαο ή απάζεηαο, λεπξνινγηθέο 
παξαιύζεηο, αιιαγή θσλήο, έληνλε κε αλακελόκελε ζηειόξξνηα, επίζεζε ζε αόξαηα ή άςπρα αληηθείκελα.  
 
Σε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί ύπνπην δών, ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε επαθή θαη λα θαιείηαη ε ηνπηθή 
Κηεληαηξηθή Υπεξεζία.  
 
Σε πεξίπησζε πηζαλήο έθζεζεο αλζξώπνπ ζηε ιύζζα  (π.ρ. δήγκα ή γξαηδνπληά), ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ 
εθηηκώληαη σο πςειήο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνύ ή όηαλ ην δών παξνπζηάδεη ύπνπηα 
ζπκπηώκαηα, ζπληζηάηαη ε άκεζε αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θηεληαηξηθή εθηίκεζε 
ηνπ δώνπ, σο εμήο: 

 ζε δεζποδόμενο δώο: ν ηδηνθηήηεο ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ 
δώνπ ηνπ.  

 ζε αδέζποηο δώο: ν Δήκνο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ νπνίνπ ζπλέβε ην ζπκβάλ, ζα πξέπεη λα 
ελεξγήζεη γηα ηελ αλεύξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δώνπ.  

 
Ο εθηεζεηκέλνο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλδξάκεη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ δώνπ από ηελ 
νπνία κπνξεί λα εμαξηεζεί ε απόθαζε γηα ρνξήγεζε ζε απηόλ πξνθπιαθηηθήο αγσγήο. Εθόζνλ ην δών 
βξεζεί θαη ηεζεί ππό παξαθνινύζεζε, δελ ρξεηάδεηαη λα ρνξεγεζεί αγσγή εάλ ην δών δελ θξηζεί ύπνπην γηα 
όζν δηάζηεκα παξαθνινπζείηαη. Μέρξη ζηηγκήο όζνη έρνπλ πξνζέιζεη ζε Μνλάδεο Υγείαο θαη θξίζεθε όηη 
είραλ επηθίλδπλε επαθή κε δπλεηηθά κεηαδνηηθό δών, έιαβαλ αγσγή ελώ θαλέλα θξνύζκα ιύζζαο δελ έρεη 
ζεκεησζεί ζε άλζξσπν.  
 

http://bit.ly/QYl2Oa
http://bit.ly/11YnMhN
http://bit.ly/11YnMhN
http://bit.ly/11YnMhN
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Η Γεληθή Δηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο ηνπ ΥπΑΑΤ έρεη μεθηλήζεη από ηηο 11-10-2013 εληαηηθό πξόγξακκα από 
αέξνο ξίςεσλ εκβνιίσλ ζε κνξθή δνισκάησλ γηα ηα άγξηα δώα, πνπ θαιύπηεη ηε βόξεηα Ειιάδα, Θεζζαιία, 
Ήπεηξν θαη ηε Σηεξεά Ειιάδα κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία βηνινγηθνύ θξαγκνύ θαη ηελ εθξίδσζε ηεο λόζνπ ζηελ 
άγξηα παλίδα. 
 
*   Επηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο θαη γεσγξαθηθόο ράξηεο κε ηα θξνύζκαηα ιύζζαο ζε δώα, όπσο επίζεο θαη ηηο επεξεαδόκελεο από 

ιύζζα πεξηνρέο κπνξείηε λα βξείηε ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr – ελόηεηα ιύζζαο). 

http://www.keelpno.gr/

