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ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Οδηγίες  σχετικά  με  την  επαγρύπνηση  και  την  ετοιμότητα  για 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που 
φέρει τον ιό
Σχετ: 
1. Το υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 104456/25/ 10 /2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με  

θέμα  «Οδηγίες  σχετικά  με  την  εμφάνιση  κρούσματος  λύσσας σε  ζώο  άγριας  
πανίδας»

2. Η υπ’ αρ. πρωτ.Υ1/ΓΠοικ.143451/27-12-11 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα  
«Οδηγίες αξιολόγησης ύποπτων περιστατικών λύσσας» (ΑΔΑ: 45Ψ1Θ-ΞΣ7)

Με δεδομένο ότι από τα μέσα Οκτωβρίου 2012 μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί 
εργαστηριακά λύσσα συνολικά σε 3 αλεπούδες και 2 σκύλους (ένας κτηνοτροφικός 
και ένας κυνηγετικός), η λύσσα πλέον αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

Ως  εκ  τούτου,  κρίνεται  απαραίτητη  η  υπενθύμιση  του  υπ’  αρ.  πρωτ. 
Υ1/Γ.Π.οικ.104456/25-10-2012  εγγράφου της  Υπηρεσίας  μας  που παρέχει  οδηγίες 
σχετικά με την ενημέρωση τόσο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. όσο 
και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής 
και  Βόρειας  Ελλάδας,  ώστε  να  υπάρχει  επαγρύπνηση  και  ετοιμότητα για 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει 
τον ιό. 

Παρακαλούνται οι Διοικητές των Υ.ΠΕ. να ζητήσουν από τους Διοικητές όλων 
των νοσοκομείων, τους Δ/ντες των Κ.Υ., των Π.Π.  I  . και Αγροτικών Ιατρείων ευθύνης   
τους την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των 
φορέων πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  φροντίδας  υγείας για τη διάγνωση και 
αντιμετώπιση  περιστατικών  λύσσας  (αναγνώριση  συμπτωματολογίας,  λήψη 
ιστορικού  έκθεσης  σε  άρρωστο ζώο κλπ.)  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Δημόσιας 
Υγείας  &  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  αρμόδιας  Περιφερειακής  Ενότητας  για 
συμβάντα  που  ενέχουν  πιθανότητα  μετάδοσης  του  ιού  της  λύσσας.  Επίσης,  το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να ενημερώνεται με τη συμμετοχή σε τοπικές 
ημερίδες  ενημέρωσης  επαγγελματιών  υγείας  του  ΚΕΕΛΠΝΟ.  Υπενθυμίζεται  ότι, 
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εγκεκριμένος  συμβουλευτικός  αλγόριθμος  για  διαχείριση  περιστατικών  με  πιθανή 
έκθεση στον ιό της λύσσας παρέχεται στην υπ’ αρ. πρωτ.Υ1/ΓΠοικ.143451/27-12-11 
εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες αξιολόγησης ύποπτων περιστατικών 
λύσσας» (ΑΔΑ: 45Ψ1Θ-ΞΣ7). Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος 
αλγόριθμος  ενδέχεται  να  τροποποιηθεί  ανάλογα  με  τα  εκάστοτε  επιδημιολογικά 
δεδομένα και με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων φορέων.

Παράλληλα,  οι  Διοικητές  νοσοκομείων  πρέπει  να  μεριμνήσουν  για  επαρκές 
απόθεμα  αντιλυσσικών  ορών για  την  κάλυψη  των  περιοχών  που  εξυπηρετούν  τα 
νοσοκομεία,  αφού  εκτιμήσουν  τις  ανάγκες  που  ενδεχομένως  προκύψουν.  Οι  οροί 
διατίθενται  στα  φαρμακεία  των  νοσοκομείων  από  το  Ινστιτούτο  Φαρμακευτικής 
Έρευνας Και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) (τηλ. 213-2002400, 6946125642, 6947420961).

Επιπλέον, παρακαλείται το ΙΦΕΤ να ενεργήσει άμεσα ώστε να εξασφαλίσουν 
επαρκές  απόθεμα  αντιλυσσικών  ορών  νοσοκομεία  ή  άλλα  νοσηλευτικά  ιδρύματα 
νευραλγικής  σημασίας  (π.χ.  νοσοκομεία  ειδικών  παθήσεων  ή  απομονωμένων 
γεωγραφικά περιοχών κλπ) για την αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας.

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων παραμένουν σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσης όλες τις μέρες του χρόνου 
για άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικού λύσσας και τη διάθεση αντιλυσσικών 
εμβολίων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
4. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας 

& Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΙΦΕΤ
Γρ. Προέδρου 
18 χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη Αττική

2. Όλες   τις Υ.ΠΕ.  της χώρας 
Υπόψη Διοικητών                 
(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν όλες οι μονάδες υγείας αρμοδιότητάς σας)
  
3. Όλες   τις Περιφέρειες της χώρας 
 Γεν. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι  Διευθύνσεις  Δημόσιας  Υγείας &  
Πρόνοιας των Περιφερειακών Ενοτήτων της αρμοδιότητάς σας)
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 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. Όλες   τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
Υπόψη Γεν. Γραμματέων

5. Υπουργείο Εσωτερικών 
 Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης  & Λειτουργίας ΟΤΑ
(Με την παράκληση να σταλεί στους Δήμους προς ενημέρωση  όλων των φορέων  
περίθαλψης αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ.: 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής
Δ/νση Υγείας Ζώων
Τμ. Ζωοανθρωπονόσων
Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα

2. ΚΕΕΛΠΝΟ
Υπόψη Προέδρου
Αγράφων 3-5
Τ.Κ. 15123, Μαρούσι

3. ΕΚΕΠΥ
Υπόψη Διοικητή
Κηφισίας 39, Μαρούσι
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