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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 15/10/2013 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. :26198 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                      
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛ/ΓΥΗΣ,ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                         
Καλαµβόκη  2Α  15127 Μελίσσια 
Πληροφορίες: Σιρµποπούλου Έφη 
Τηλ: 2132050000 εσωτ. 192 
Φαξ: 210 6134093 
e-mail: sirbopoulou@melissia.gr               

                                                                         ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες αντιµετώπισης περιστατικών λύσσας 
Σχετικά: Το υπ΄αριθ. Υ1/Γ.Π. 85324/12-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας 
 
1. Με αφορµή το ανωτέρω σχετικό, και των πρόσφατων περιστατικών λύσσας 
που καταγράφηκαν σε ζώα στη Β. Ελλάδα, ο ∆ήµος Πεντέλης στο πλαίσιο 
προστασίας και προαγωγής της δηµόσιας υγείας και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενηµερώνει τους πολίτες για την αντιµετώπιση περιστατικών 
λύσσας. 
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάλογο περιστατικό, παρακαλούµε άµεσα 
να προβείτε σε ενηµέρωση στο νοσοκοµείο αναφοράς για θέµατα λύσσας. 
Για την 1η και  τη 2η ∆.Υ.ΠΕ ορίζεται ως νοσοκοµείο αναφοράς το Π.Γ.Ν. 
<<ΑΤΤΙΚΟΝ>>,Ρίµινι 1 Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462,  τηλ.: 210 5831000 
3. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει εκδώσει πολύ χρήσιµες οδηγίες για την αντιµετώπιση 
και την πρόληψη περιστατικών λύσσας τις οποίες και σας παραθέτουµε για 
ενηµέρωσή σας. 
4. Η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην οποία κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλούµε όπως το δηµοσιεύσει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
                     Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισµού, 
            Αθλητισµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
       ∆ιαύγειας 
       
 
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ 
 
 
Συνηµµένα: Οδηγίες ΚΕΕΛΠΝΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
ΠΡΟΣ 
1. ∆ΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ∆. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
2. ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ 
3. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
4. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΝΠ∆∆ 
5. Α.Τ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΓΡ. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
    ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
    ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ 
    Βερανζέρου 50 & Μάρνη 
    Τ.Κ. 104 38 Αθήνα 
3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
   ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
   ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
   Μεσογείων 448 
   Τ.Κ. 153 42 Αγ. Παρασκευή 
4. ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
5. ΓΡ. ΤΥΠΟΥ  
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                                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ 
 
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΜΕ ∆ΑΓΚΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΖΩΟ 
 

- Μην πανικοβάλλεστε όµως και µην υποβαθµίζετε το γεγονός. 
Εντοπίστε όλες τις πληγές, πλύνετε και καθαρίστε αµέσως και       
επιµελώς µε άφθονο νερό και σαπούνι (για 15 λεπτά) και 
εφαρµόστε σε αυτές σε βάθος ένα κοινό αλκοολούχο (οινόπνευµα) 
ή ιωδιούχο αντισηπτικό (ιώδιο). 

- Αναζητήστε ιατρική βοήθεια το γρηγορότερο και περιγράψτε τις 
λεπτοµέρειες του περιστατικού. 

- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε στη µνήµη σας την εικόνα του 
ζώου (είδος, µέγεθος, χρώµα κλπ.), την τοποθεσία όπου έγινε το 
συµβάν και πού κατευθύνθηκε το ζώο µετά. 

- Εάν πρόκειται για άγριο ζώο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 
θανατωθεί, δεν θα πρέπει να καταστραφεί το κεφάλι του. Η 
εργαστηριακή ανίχνευση του ιού της λύσσας γίνεται στον 
εγκέφαλο του ζώου και γι΄αυτόν τον λόγο θα πρέπει να διατηρηθεί 
σε καλή κατάσταση. 

- Αναφέρετε το περιστατικό στο Π.Γ.Ν << ΑΤΤΙΚΟΝ>> Ρίµινι 1 
Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462,  τηλ.: 210 5831000 ή  στη Γενική ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακή Ενότητα 
Βόρειου Τοµέα Αθηνών ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, τηλ. 213 2100574-75 ή στο τµήµα προαγωγής και 
προάσπισης της δηµόσιας υγείας του ∆. Πεντέλης, τηλ. 
2132050092. 

 
ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ 
 
- ∆ιατηρείτε τους σκύλους, γάτες ή τυχόν άλλα κατοικίδια 

πλήρως εµβολιασµένα κατά της λύσσας, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του Κτηνιάτρου σας. 

- Εάν το κατοικίδιό σας δαγκωθεί ή δεχτεί επίθεση από άγριο ζώο 
ή ζώο µε υπερβολικά επιθετική συµπεριφορά, αναφέρετε το 
συµβάν στο τοπικό Τµήµα Κτηνιατρικής και στον Κτηνίατρό σας. 

- Μειώστε τις πιθανότητες έκθεσης του κατοικίδιού σας. Ζώα που 
περιφέρονται ελεύθερα διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο. 
Κυκλοφορείτε το ζώο σας µε λουρί. Αν µένετε κοντά σε δάσος, 
µην αφήνετε εκτεθειµένα σκουπίδια ή ζωοτροφή έξω από το σπίτι 
σας. Μπορεί να προσελκύσουν άγρια ζώα. 

 
                                                                              Πηγή: www.keelpno.gr 


