ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ,
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και
Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοινώνονται τα εξής:
Στην υπ’ αριθ. 1296/119118/08.05.2020 Απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:ΨΠ554653ΠΓ-ΟΥΒ) ορίσθηκαν
οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για τη ρίψη
εμβολιακών δολωμάτων με στόχο τον δια του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων
αλεπούδων κατά της Λύσσας την Άνοιξη 2020, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και
οι επτά (7) Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και καθορίσθηκαν
οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός
επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση - ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το
σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν
περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη περιοχή εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν θα
διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά
δίκτυα, λίμνες κ.ά.. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
επιφάνειας (τουλάχιστον 20 δολώματα/km2). Η εποπτεία του προγράμματος θα διενεργείται
σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ., με τη συνδρομή των
αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν
οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1293/119086/08.05.2020 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. η έναρξη των
εναέριων ρίψεων των εμβολιακών δολωμάτων αναμένεται να ξεκινήσει την 12η
Μαΐου 2020 με πτήσεις από την αερολέσχη της Ξάνθης. Σε διάστημα 5-7 «πτητικών»
ημερών θα καλυφθούν όλη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κεντρικά και
ανατολικά τμήματα της Π.Κ.Μ..
Στις 17-19 Μαΐου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη Τερψιθέας
Λάρισας και με πτήσεις 5-7 ημερών να καλυφθούν οι νότιες περιοχές της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, σχεδόν όλη η Περιφέρεια της Θεσσαλίας και το νότιο τμήμα της
Π.Ε. Πιερίας. Στις 24-26 Μαΐου αναμένεται να μετακινηθούν αεροπλάνα στην αερολέσχη
Αγρινίου και με πτήσεις 2-3 ημερών θα καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και μικρά τμήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τέλος, οι ρίψεις θα ολοκληρωθούν από την αερολέσχη Φλώρινας (ή
Παναγίτσας Έδεσσας) περίπου στις 27-30 Μαΐου με πτήσεις 6-8 ημερών όπου θα
καλυφθούν περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βορειοδυτικές περιοχές της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι βόρειες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Με βάση το παραπάνω χρονοδιάγραμμα και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν
καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ομίχλες, ισχυροί
άνεμοι, χιονοπτώσεις), η αντιλυσσική εκστρατεία της Άνοιξης του 2020 εκτιμάται ότι θα έχει
ολοκληρωθεί γύρω στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
Το Τμήμα Υ.Ζ & Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. πληροφορείται
ηλεκτρονικά για τις πτήσεις στην Περιφέρεια και ενημερώνει άμεσα τους Δήμους και
άλλους φορείς (Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Κ.Μ., ΚΕΕΛΠΝΟ, Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο Βορείου Ελλάδος, Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας –
Θράκης, Εγνατία Οδός Α.Ε. κ.ά.), ώστε, μέσω αυτών, να ενημερώνονται σχετικά υπάλληλοι,
πολίτες και μαθητές. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς ενημερώθηκαν από τις 08.05.2020 για
τις πτήσεις από 12 έως 20.05.2020.
Με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και λόγω της σοβαρότητας της νόσου
υπενθυμίζουμε τα μέτρα διαχείρισης των εμβολιακών δολωμάτων και παραθέτουμε
σχετική φωτογραφία του εμβολιακού δολώματος:
• Να αποφεύγεται η επαφή με τα εμβόλια-δολώματα (μικροί κύβοι χρώματος
λαδί-καφέ με οσμή ψαριού) και ειδικά με γυμνά χέρια. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
1285/118337/08.05.2020 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ., «το εμβολιακό δόλωμα
περιέχει ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης και σε περίπτωση
επαφής με αυτό πρέπει να ακολουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό» ή μονάδα

υγείας.
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα τέτοιο εμβόλιο-δόλωμα, δεν θα πρέπει να
το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει π.χ. για να το
απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να το κάνει φορώντας γάντια
μιας χρήσης ή χρησιμοποιώντας μια πλαστική σακούλα.
• Εάν κάποιος σκύλος (κυνηγού, κτηνοτρόφου ή άλλου πολίτη) έχει προσλάβει το δόλωμα
στο στόμα του, ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει
να το απομακρύνει αλλά να προτρέψει το σκύλο να το αφήσει. Στην περίπτωση που ο
σκύλος προσέλαβε το εμβόλιο-δόλωμα ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι’ αυτό, ο
ιδιοκτήτης θα πρέπει, φορώντας γάντια, να προσπαθήσει να πλύνει την
εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου με νερό και σαπούνι. Εάν ο σκύλος
καταπιεί το δόλωμα ή υπάρχει υποψία ότι το προσέλαβε, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη της
οικογένειάς του δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το ζώο (σάλιο ή σημεία του
σώματός του που ενδεχόμενα έχει γλείψει όπως τρίχωμα, περιοχές γύρω από το στόμα,
κ.τ.λ.), με γυμνά χέρια, για τουλάχιστον μία ημέρα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο στον άνθρωπο είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr). Πληροφορίες για τη νόσο (τηλεοπτικά spots –
video, ενημερωτικό φυλλάδιο, νομοθεσία, κ.τ.λ.) παρατίθενται στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr: Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον
άνθρωπο → Λύσσα), η οποία είναι διαθέσιμη και μέσα από την ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.
(www.pkm.gov.gr: Ενδιαφέρουν τον πολίτη → Ενημέρωση για τη Λύσσα).
Στις 08.05.2020 το ΥΠ.Α.Α.Τ. απέστειλε νέο spot-video για τη νόσο που επίσης έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ..
•

