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ΘΕΜΑ: Έναρξη της φθινοπωρινής εκστρατείας του 2015 για τον από του στόματος
εμβολιασμό των αλεπούδων κατά της Λύσσας-Ενημέρωση του Κοινού σχετικά με τη
λύσσα στα ζώα και τους εμβολιασμούς των κόκκινων αλεπούδων με εμβολιακά
δολώματα.
Όπως ήδη γνωρίζετε από 19/10/2012 έχει εμφανιστεί η λύσσα στην Ελλάδα και μέχρι
σήμερα έχουν καταγραφεί 48 κρούσματα σε ζώα της άγριας πανίδας (αλεπούδες) και
κατοικίδια ζώα (σκύλους, γάτες, βοοειδή). Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων,
της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη μεγάλη προσπάθεια να
εμβολιαστούν οι κόκκινες αλεπούδες προκειμένου να αναχαιτισθεί η εξάπλωση της νόσου.
Ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο
του 2015 (με πιθανότητα παράτασης αναλόγως των καιρικών συνθηκών). Η Δ/νση Υγείας
των Ζώων, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων εκπόνησε πρόγραμμα σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί από αέρος με τη ρίψη εμβολίων δολωμάτων που
περιέχουν ιό κατά της λύσσας, σε 24 Περιφερειακές Ενότητες ( Σέρρες, Καβάλα, Δράμα,
Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική, Πιερία, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα,
Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία( το 1/5 βόρειο τμήμα της που
συνορεύει με Ευρυτανία και Άρτα), Μαγνησία, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ευρυτανία,
Φθιώτιδα (το ½ βόρειο τμήμα της) , Πρέβεζα).
Επίσης εντατικοποιούνται σε όλη την επικράτεια οι εμβολιασμοί όλων των σκύλων και
γατών (δεσποζόμενων και αδέσποτων ) κατά της νόσου.

Λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του θέματος παρακαλούμε να συμβάλλετε
ΑΜΕΣΑ στην ενημέρωση του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα (συνεντεύξεις σε τοπικά
κανάλια, σταθμούς, δελτία τύπου, ενημερώσεις σε σχολεία, σε κυνηγετικούς συλλόγους και
Δήμους κα) σχετικά με την εμφάνιση της λύσσας, τους τρόπους αποφυγής του νοσήματος,
τους αντιλυσσικούς εμβολιασμούς των κατοικίδιων σαρκοφάγων κ.λπ.
Όσον αφορά τα εμβολιακά δολώματα θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση στο κοινό για τα
παρακάτω ,προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με αυτά:
-Τα εμβολιακά δολώματα περιέχουν ζωντανό ιό και σε περίπτωση επαφής με αυτό
πρέπει να ακολουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό.
-Σε περίπτωση εύρεσης τέτοιων δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές (μικροί
κύβοι χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ Ή ΝΑ
ΤΑ ΠΑΤΟΥΝ . ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ
-Πρέπει ο πολίτης να ενημερώνει άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των πιθανών συνεπειών της νόσου για τη Δημόσια
Υγεία ,παρακαλούμε θερμά να συμβάλετε άμεσα στην ενημέρωση του κοινού για τη
λύσσα και τους εμβολιασμούς από αέρος μέσω των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Πρέπει να ενημερωθεί κάθε δήμος και χωριό της περιφέρειάς σας με ανακοινώσεις στον
τοπικό τύπο, με προβολή του spot που σας έχει αποσταλεί στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια
και ραδιοσταθμούς. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να γίνει για την ενημέρωση των παιδιώνμαθητών, των αγροτών και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων , καθώς και όλων εκείνων των
πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες έρχονται σε συχνή επαφή με τη Φύση (μέλη
περιβαλλοντικών και φιλοζωικών οργανώσεων, κυνηγοί, κα)προκειμένου να μην έρθουν σε
καμία επαφή με τα εμβολιακά δολώματα.
Στο site του υπουργείου μας www.minagric.gr μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε
πληροφορία για το θέμα της λύσσας στο «Πολίτης-Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα
στον άνθρωπο-λύσσα». Μπορείτε να κάνετε ανατύπωση με δικά σας έξοδα των φυλλαδίων
και αφισών που υπάρχουν στο site αυτό σε ηλεκτρονική μορφή ή να χρησιμοποιήσετε το
spot για το σκοπό αυτό.
Είναι ιδιαίτερης σημασίας να ενημερωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Επειδή
το θέμα των εμβολίων δολωμάτων είναι σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, η δική σας
συνέργεια είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα
επαφής με το εμβολιακό δόλωμα. Το κοινό πρέπει να ξέρει ότι σε περίπτωση επαφής με το
εμβολιακό δόλωμα πρέπει να επισκεφθεί άμεσα γιατρό.
Επίσης σας παραθέτουμε το αρχικό πρόγραμμα εμβολιασμού, ώστε να είστε ενήμεροι εκ
των προτέρων για τις ρίψεις των εμβολίων στην περιοχή αρμοδιότητά σας:
Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών που εκκρεμούν, αναμένεται η
έναρξη των ρίψεων εμβολίων στις 4 Νοεμβρίου 2015 από το αεροδρόμιο του
Πολυκάστρου Κιλκίς για 10-15 περίπου ημέρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Τα

αεροσκάφη θα επιχειρήσουν αρχικά στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία (Καβάλα,
Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική κλπ). Την ίδια περίοδο για κάποιες ημέρες
θα γίνουν πτήσεις από μια αερολέσχη στην ΠΕ Ξάνθης. Από το αεροδρόμιο του
Πολυκάστρου θα γίνει προσπάθεια να εμβολιαστούν επίσης οι περιοχές που βρίσκονται
ανατολικά της Πίνδου και δυτικά του Κιλκίς (Πέλλα, Ημαθία κλπ). Εν συνεχεία και για 5
ημέρες περίπου τα αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν ρίψεις από το αεροδρόμιο της
Έδεσσας, όπου θα διανεμηθούν εμβόλια από αέρος στις ορεινές περιοχές ανατολικά της
Πίνδου (ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς , Φλώρινας, Γρεβενών κ.λπ). Ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες που θα επικρατήσουν, προς το τέλος Νοεμβρίου (για 10-15 ημέρες) τα
αεροσκάφη θα επιχειρήσουν από το αεροδρόμιο της Λάρισας για τις περιοχές Λάρισας,
Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας, Μαγνησίας κλπ. Επίσης από το ίδιο αεροδρόμιο θα
πραγματοποιηθούν ρίψεις στις περιοχές Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Τελευταίες θα
εμβολιαστούν οι περιοχές που βρίσκονται δυτικά της Πίνδου (οι ΠΕ Ιωαννίνων,
Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας κλπ). Οι εμβολιασμοί αυτοί θα
πραγματοποιηθούν για 5 περίπου ημέρες από το αεροδρόμιο του Αγρινίου.
Το σχέδιο των πτήσεων είναι ενδεικτικό και υπάρχει πιθανότητα να γίνουν αλλαγές. Οι
πτήσεις θα ξεκινούν με την ανατολή του ήλιου (γύρω στις 8.00 το πρωί) και θα διαρκούν
μέχρι τη δύση (γύρω στις 6.00 το απόγευμα). Αν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τις
πτήσεις σε μία περιοχή, οι ρίψεις θα γίνονται σε άλλες κοντινές περιοχές και τα αεροσκάφη
θα επιστρέφουν για εμβολιασμούς στην αρχική περιοχή μόλις ο καιρός το επιτρέψει.
Γίνεται κατανοητό ότι το πρόγραμμα μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις επικρατούσες
καιρικές συνθήκες.
Σε καθημερινή βάση οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές θα ενημερώνονται για το
πρόγραμμα πτήσεων της επόμενης ημέρας.
Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συνεργασία με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες θα
συνδράμουν και θα βοηθήσουν στο έργο της Υπηρεσίας μας και για το λόγο αυτό θα
επιθυμούσαμε και τη δική σας συμβολή προκειμένου να διευκολύνονται οι κινήσεις των
κτηνιάτρων (διάθεση υπηρεσιακών μεταφορικών μέσων, κάλυψη οδοιπορικών) των ΠΕ
όπου εδρεύουν αερολέσχες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ή όμορων ΠΕ, στις
αερολέσχες για την εποπτεία του Προγράμματος εμβολιασμού.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένης της σοβαρότητα του θέματος
προσδοκούμε τις δικές σας ενέργειες.
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Για Κοινοποίηση
Γραφείο Υπουργού κ Αποστόλου
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ Μπόλαρη
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ Στουπή
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