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Σι είναι θ 
λφςςα

Μαρία

Ποια ηϊα 

μεταδίδουν τθ 
λφςςα;

Πέτρος

Μποροφμε να 
καταλάβουμε αν 
κάποιο ηϊο ζχει 

λφςςα

Μαργαρίτα

Προειδοποιητικά 
ςημάδια

Σι ιςχφει για τθ 
λφςςα ςιμερα;



Σι είναι θ λφςςα;

• Η λφςςα είναι μια αρρϊςτια, που
προςβάλλει τον εγκζφαλο και το
νωτιαίο μυελό των κθλαςτικϊν.

• Συνικωσ μεταδίδεται από ηϊο ςε ηϊο
αλλά μπορεί να μεταδοκεί και από τα
ηϊα ςτουσ ανκρϊπουσ.

• Η λφςςα προκαλείται από ζναν ιό.

Οι ιοί είναι πολφ πολφ μικρά μικρόβια, τα
οποία μποροφμε να δοφμε, μόνο εάν ζχουμε
πολφ ιςχυρό μικροςκόπιο.

Μαρία

εγκέυαλος

νωτιαίος 

μσελός

ΑΡΧΙΚΗ



• Πλα τα κθλαςτικά είναι δυνατόν
να κολλιςουν λφςςα.

Θυμάςτε ποιά είναι τα θηλαςτικά;

Τα κθλαςτικά είναι τα ηϊα που 
κθλάηουν τα νεογζννθτα μικρά 
τουσ, όπωσ π.χ. θ γάτα, ο ςκφλοσ, 
θ αγελάδα, το πρόβατο, θ 
κατςίκα, θ αλεποφ, το κουνάβι, θ 
νυφίτςα και θ νυχτερίδα. 

ΕΠΟΜΕΝΟ

Ποια ηϊα μεταδίδουν τθ λφςςα;  



Νυχτερίδεσ και Λφςςα 

• Οι νυχτερίδεσ είναι κθλαςτικά και μποροφν
να αρρωςτιςουν και να μεταδϊςουν λφςςα

 με δάγκωμα ι γρατηοφνιςμα

• Οι νυχτερίδεσ κυκλοφοροφν το βράδυ
 δεν πειράηω τισ νυχτερίδεσ
 αν δεν μπορεί να πετάξει, δεν τθν πιάνω

• Αν με δαγκϊςει, ακολουκϊ τισ οδθγίεσ για
πλφςιμο του τραφματοσ και επίςκεψθ ςτο
γιατρό!

Οι νυχτερίδεσ 
μεταδίδουν τθ 

λφςςα;

ΑΡΧΙΚΗ



Γιατί μασ απαςχολεί θ λφςςα τϊρα; 

• Η λφςςα εμφανίςτθκε πάλι 
ςτθ χϊρα μασ το 
φκινόπωρο 2012. 

• Μζχρι ςιμερα οι ειδικοί
ζχουν βρει 45 ηϊα με
λφςςα:
• κυρίωσ αλεποφδεσ

• κυρίωσ ςτθ Βόρεια Ελλάδα.

ΑΡΧΙΚΗ



Σα Ζϊα και θ Λφςςα

• Δεν μποροφμε να ξζρουμε αν ζνα 
ηϊο ζχει λφςςα μόνο από τθν 
εμφάνιςθ του {για να 
διαγνϊςουμε τθ λφςςα πρζπει να 
κάνουμε ειδικι εξζταςθ}.

• Ζνα ςθμάδι μπορεί να είναι, αν το
ηϊο φζρεται παράξενα:
εχκρικό και ίςωσ να 

προςπακιςει να ςε δαγκϊςει ι 
να δαγκϊςει άλλα ηϊα
να τρζχουν τα ςάλια του ι να 

βγάηει αφροφσ από το ςτόμα
να μθν μπορεί να περπατιςει ι 

να τρζξει.

Πϊσ καταλαβαίνουμε 
εάν κάποιο ηϊο ζχει 

λφςςα; 

Μαργαρίτα

ΕΠΟΜΕΝΟ



Σα Ζϊα και θ Λφςςα

• Τα άγρια ηϊα (όπωσ θ αλεποφ) φζρονται 
παράξενα: 

αν είναι ιρεμα, ςχεδόν όπωσ ζνα 
ςκυλάκι

αν κινοφνται αργά και δεν φεφγουν 
μακριά από τουσ ανκρϊπουσ

αν φαίνονται ότι δεν ξζρουν που 
πθγαίνουν 

• πρζπει να κυμάςαι ότι πρζπει να 
προςζχεισ πάντοτε!

Πϊσ καταλαβαίνουμε εάν 
κάποιο ηϊο ζχει λφςςα; 

Μαργαρίτα

ΕΠΟΜΕΝΟ



Λφςςα ςτα ηϊα 

• Σι πρζπει να προςζχεισ ςτα
ηϊα:

Γενικι αδιακεςία

Ρροβλιματα κατάποςθσ

Άφκονα ςάλια

 Ζνα ηϊο που φαίνεται πιο
ιςυχο απ’ ότι κα περίμενεσ

Ζνα ηϊο που δαγκϊνει/
επιτίκεται ςε όλουσ

 Ζνα ηϊο που ζχει προβλιματα
ςτο περπάτθμα ι είναι
παράλυτο

Λφςςα ςτον Άνκρωπο 

• Στουσ ανκρϊπουσ ςυνικωσ χρειάηεται 
από 1-3 μινεσ για να φανοφν τα 
ςθμάδια τθσ λφςςασ. Σπανιότερα 
όμωσ μπορεί να αρρωςτιςει κανείσ 
και μετά από 1 χρόνο. 

• Η λφςςα είναι πολφ ςοβαρι αςκζνεια, 
αλλά  μπορεί να προλθφκεί με το 
εμβόλιο και τον ορό.

• Τα ςυμπτϊματα τθσ λφςςασ ςτουσ 
ανκρϊπουσ ςτθν αρχι μοιάηουν με 
ίωςθ: πυρετόσ, πονοκζφαλοσ, 
κοφραςθ, πονόλαιμοσ.

ΑΡΧΙΚΗ



Άρα τι πρζπει να προςζχω;

Είμαι προςεκτικόσ με όλα τα ζώα! 

• Θυμάμαι ότι τα άγρια ηϊα  ςυνικωσ 
φεφγουν από τον άνκρωπο. 

• Δεν πλθςιάηω άγρια ηϊα για να τα 
ταΐςω ι να τα βοθκιςω 

• Είμαι προςεκτικόσ ακόμα και με 
κατοικίδια ηϊα, που δεν γνωρίηω καλά.  

• Επίςθσ, δεν πλθςιάηω και δεν χαϊδεφω 
αδζςποτα ηϊα. 

• Η λφςςα μπορεί να κολλάει από το ηϊο 
και λίγεσ μζρεσ πριν αυτό αρρωςτιςει, 
οπότε ςου φαίνεται ότι είναι καλά ςτθν 
υγεία του.

ΑΡΧΙΚΗ



Πϊσ προλαμβάνω τθ λφςςα; 

Εμβολίαςε τον ςκφλο και τθ γάτα
ςου {Ο κτθνίατροσ κα ςου πει κάκε
πότε πρζπει να το επαναλαμβάνεισ}.

Πρόςεχε τα κατοικίδιά ςου να μθν
ζρχονται ςε επαφι με άγρια ηϊα.

τείρωςε τα κατοικίδιά ςου, γιατί
ζτςι είναι πιο πικανό να μείνουν ςτο
ςπίτι.

Δεν χαϊδεφω και δεν προςπακϊ να
δϊςω τροφι ςε άγρια ι άγνωςτα
αδζςποτα ηϊα.

Αν δεισ ι βρεισ κάποιο ηϊο που
φζρεται περίεργα, πεσ το ςτουσ
γονείσ ι ςτουσ δαςκάλουσ ςου για να
ειδοποιιςουν τον κτθνίατρο!

ΑΡΧΙΚΗ



Εμβόλια - Δολϊματα για τθ λφςςα

Τα εμβόλια - δολϊματα 
χρθςιμοποιοφνται από 
τουσ ειδικοφσ για να 
εμποδίςουμε τθν 
εξάπλωςθ τθσ λφςςασ 
ςε άλλεσ περιοχζσ. 

Τα εμβόλια -
δολϊματα ζχουν 
χρϊμα καφζ και 
μζγεκοσ όςο ζνα 
μπιςκότο 

Ρεριζχουν ςτο 
εςωτερικό τουσ μία 
πλαςτικι κάψουλα 
γεμάτθ με εμβόλιο για 
τθ λφςςα για τα ηϊα

ΕΠΟΜΕΝΟ



Εμβόλια - δολϊματα για τθ λφςςα

• Τα εμβόλια δολϊματα 
προορίηονται για τα 
άγρια ηϊα. 

Δεν το πιάνω!  

Αν το πιάςω κατά λάκοσ, 
πλζνω τα χζρια μου καλά 
με ςαποφνι και νερό.

Ξεπλζνω τα μάτια και το 
ςτόμα με άφκονο νερό 
(επειδι ςυνικωσ τα 
πιάνω με τα χζρια).

Ενθμερϊνω ζναν ενιλικα.

Σι κάνω αν βρω εμβόλιο-δόλωμα;

ΑΡΧΙΚΗ



Ο ιόσ τθσ λφςςασ
Τη θάλεη έλαο ηόο;

Πώο κεγαιώλεη έλαο ηόο;

Πώο θάλεη ν ηόο ηεο ιύζζαο θάπνηνλ λα αξξωζηήζεη;

Η ιύζζα πξνθαιείηαη από έλαλ ηό. Ο ηόο είλαη έλα πνιύ κηθξό κηθξόβην.

Μπνξείο λα δεηο απηό ην κηθξόβην κόλν αλ έρεηο εηδηθό κηθξνζθόπην.

Τη θάλεη έλαο ηόο;

Οη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαθαιύςεη πεξηζζόηεξνπο από 300 ηνύο ζηα δώα. Οξηζκέλνη δελ πεηξάδνπλ ηνλ .άλζξσπν, αιιά άιινη πξνθαινύλ
αζζέλεηεο όπσο ην θξπνιόγεκα, ε γξίπε, ε αλεκνβινγηά, ε ηιαξά, θαη ην AIDS.

Πωο κεγαιώλεη έλαο ηόο;

Οη ηνί δελ κπνξνύλ λα ηξαθνύλ ή λα πνιιαπιαζηαζηνύλ από κόλνη ηνπο, αιιά δνπλ κέζα ζηα θύηηαξα άιισλ νξγαληζκώλ

πνπ νλνκάδνληαη «μεληζηέο». ηε ζπλέρεηα, νη ηνί κεηαθηλνύληαη ζε άιια θύηηαξα μεληζηέο θαη θάλνπλ ην ίδην πξάγκα από ηελ αξρή.

Πωο θάλεη ν ηόο ηεο ιύζζαο θάπνηνλ λα αξξωζηήζεη;

Ο ηόο ηεο ιύζζαο ζέιεη λα θάλεη ην ζπίηη ηνπ ζε έλαλ λεπξώλα, ην θύηηαξν

ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηόο καο. Σν θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα απνηειείηαη

από ηνλ εγθέθαιό καο θαη ηνλ λσηηαίν κπειό. Όηαλ καο δαγθώζεη έλα δών κε ιύζζα,

ν ηόο πξνζθνιιάηαη ζε έλαλ πγηή λεπξώλα. Σόηε, ν ηόο πνιιαπιαζηάδεηαη, θηηάρλεη

δειαδή πεξηζζόηεξνπο νκνίνπο ηνπ ηνύο., πνπ κεηαθηλνύληαη θαηά κήθνο ησλ λεύξσλ

κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ εγθέθαιν. Δθεί, ν ηόο πξνθαιεί ηα ζπκπηώκαηα ηεο ιύζζαο πνπ νδεγνύλ ζε

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, θαη θώκα θαη ίζσο ζάλαην.
ΑΡΧΙΚΗ



Άνθρωποι και Λύσσα

Πωο θνιιάεη θάπνηνο ιύζζα;

Η ιύζζα κεηαδίδεηαη κέζω ηνπ ζάιηνπ, πνπ ππάξρεη ζην ζηόκα ηνπ άξξσζηνπ δώνπ!

Γελ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ αίκαηνο, ησλ νύξσλ ή ησλ πεξηηησκάησλ. Αλ έλα δών έρεη ιύζζα θαη ζε δαγθώζεη ή ζε γιείςεη
εθεί πνπ έρεηο ηξαύκα ή γξαηδνπληά, ηόηε κπνξεί θαη εζύ λα θνιιήζεηο ιύζζα. παληόηεξα κπνξεί λα θνιιήζεη θάπνηνο
ιύζζα, αλ ην ζάιην ηνπ δώνπ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, ηε κύηε ή ην ζηόκα ή αλ έρεη γιείςεη ηα λύρηα ηνπ πξηλ ζε
γξαηδνπλίζεη.

Γελ κπνξείο λα θνιιήζεηο ρατδεύνληαο έλα δών κε ιύζζα.

Τη γίλεηαη αλ θνιιήζνπκε ιύζζα;

πλήζσο ρξεηάδεηαη 1-3 κήλεο γηα λα αξξσζηήζεη θάπνηνο. Ο ηόο ηεο ιύζζαο ηαμηδεύνληαο κέζα ζην λεπξηθό ζύζηεκα.
θηάλεη ζηνλ εγθέθαιν θαη ηόηε είλαη ζπλήζσο πνιύ αξγά γηα λα βνεζήζνπλ νη γηαηξνί.

Τη πξέπεη λα θάλω αλ κε δαγθώζεη έλα δών;

Δλεκέξσζε έλαλ ελήιηθα ακέζσο! Πιύλε ην ηξαύκα κε ζαπνύλη θαη λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ιεπηά. Μεηά ζα
πξέπεη λα ζε δεη γηαηξόο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό γηα λα απνθαζίζεη, εάλ ρξεηάδεζαη εκβόιην θαη άιιε θξνληίδα.

Ο ελήιηθαο πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ αξκόδηα ηνπηθή ππεξεζία, πνπ ζα απνθαζίζεη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ
δώνπ γηα δεθαπέληε εκέξεο κήπσο εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα

Πνηα άγξηα δώα πξνθαινύλ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα;

ηελ Διιάδα (θαη ζηελ Δπξώπε γεληθόηεξα) ηα δώα πνπ κεηαδίδνλ θπξίσο ιύζζα είλαη νη θόθθηλεο αιεπνύδεο.

Πνηα είλαη ε ζεξαπεία;

κε ην αληηιπζζηθό εκβόιην θαη ηελ αλνζνζθαηξίλε (νξό) πξνιακβάλνπκε ηελ εκθάληζε ηεο ιύζζαο.

Χξεηάδνληαη πέληε δόζεηο εκβνιίνπ ζε δηάζηεκα 28 εκεξώλ. Σα εκβόιηα βνεζνύλ ην ζώκα ζνπ λα αλαπηύμεη αληηζώκαηα.
Η αλνζνζθαηξίλε είλαη έηνηκα αληηζώκαηα (πνπ πξνέξρνληαη από άινγα), ηα νπνία επηηίζεληαη ζηνλ ηό θαη έηζη απηόο ζα
εμνπδεηεξσζεί θαη δε ζα θζάζεη ζηνλ εγθέθαιν.

ΕΠΟΜΕΝΟ



Σι κάνω αν με δαγκϊςει ζνα ηϊο;

• Κίνδυνοσ υπάρχει αν το ςάλιο του
άρρωςτου ηϊου ζρκει ςε επαφι με
τραφμα ι κόψιμο, ι με τα μάτια, το
ςτόμα ι τθ μφτθ!

• Αν ςε δαγκϊςει κάποιο ηϊο, ηιτα
βοικεια για να πλφνεισ το τραφμα ςου
για τουλάχιςτον 10-15 λεπτά, με
ςαποφνι και νερό, και να το
απολυμάνεισ με αντιςθπτικό (με βάςθ
το οινόπνευμα ι ιϊδιο).

• Αναηιτθςε άμεςα ςυμβουλι γιατροφ
για τθν αναγκαία κεραπεία

ΑΡΧΙΚΗ



Πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Πώο κπνξώ λα πξνθπιάμω ην θαηνηθίδηό κνπ;

 Βεβαηώζνπ όηη έρεη θάλεη αληηιπζζηθό εκβόιην, όηη θνξάεη

ηαπηόηεηα θαη αλαγλσξηζηηθό ηζηπ.

 Πάληα λα βγάδεηο βόιηα ηνλ ζθύιν ζνπ κε ινπξί γηα λα

κελ κπνξεί λα ηξέρεη ειεύζεξνο.

 Να θξαηάο ηα ζθπιηά ζε πεξηθξαγκέλε απιή, αλ δελ είλαη

δεκέλα κε ινπξί.

 Κάιεζε ηελ αξκόδηα ππεξεζία λα καδέςεη ηα άγξηα ή

αδέζπνηα δώα, εηδηθά απηά πνπ βιέπεηο λα

ζπκπεξηθέξνληαη παξάμελα.

 Αλ έλα δών δαγθώζεη ην θαηνηθίδηό ζνπ, πξόζεμε λα κελ

δαγθσζείο από ην θαηνηθίδηό ζνπ. Πήγαηλέ ην ακέζσο

ζηνλ θηελίαηξν.

 ηείξσζε ηα θαηνηθίδηά ζνπ. Θα είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα

θύγνπλ από ην ζπίηη θαη λα γίλνπλ αδέζπνηα. ΕΠΟΜΕΝΟ



Πρόληψη της λύσσας

Πωο πξνθπιάζζνκαη από ηε ιύζζα;

Πνηέ κελ αθνπκπάο άγλσζηα ή άγξηα δώα.

Απόθπγε ηελ απεπζείαο επαθή κε αδέζπνηα δώα. Μπνξεί λα κελ έρνπλ εκβνιηαζηεί θαηά ηεο

ιύζζαο.

Πνηέ κελ πηνζεηήζεηο άγξηα δώα ή ηα θέξεηο κέζα ζην ζπίηη.

Με πξνζπαζήζεηο λα θξνληίζεηο έλα άξξσζην άγξην δών, θάιεζε ηελ αξκόδηα θηεληαηξηθή

ππεξεζία ή θάπνηνλ θηινδσηθό νξγαληζκό πνπ ζα ηα θαλνλίζεη όια κε αζθάιεηα.

Αλ ζπλαληήζεηο έλα λεθξό αδέζπνην ή άγξην δών, κελ ην αγγίμεηο. Δηδνπνίεζε ηελ αξκόδηα

θηεληαηξηθή ππεξεζία

Βεβαηώζνπ όηη νη θάδνη ζθνππηδηώλ θιείλνπλ θαιά θαη κελ αθήλεηο ηξνθέο γηα δώα έμσ ζηελ απιή

γηαηί πξνζειθύνπλ ηα άγξηα δώα

ΑΡΧΙΚΗ



Κάνε το test τθσ μνιμθσ

Διάλεξε τθ ςωςτι απάντθςθ από κάκε ερϊτθςθ και δεσ αν 
απάντθςεσ ςωςτά.

ΞΕΚΙΝΑ

ΑΡΧΙΚΗ



Δξώηεζε 1.

Ση πξνθαιεί ηε ιύζζα;

1. Έλα ζθνπιήθη

2. Έλαο ηόο

3. Έλα βαθηήξην 



Σωςτά !!!!

Επόμενο



Ερϊτθςθ 2.

Ροια από τα παρακάτω ηϊα μποροφν να κολλιςουν λφςςα;

1. Ζνασ βάτραχοσ

2. Ζνασ αλιγάτορασ

3. Μία αλεποφ



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Σωςτά!!!!

Επόμενο



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Ερϊτθςθ 3.

Τι πρζπει να κάνεισ αν ςε δαγκϊςει ζνα ηϊο;

1. Βάλε επίδεςμο ςτο τραφμα και περίμενε να δεισ αν κα 
χειροτερζψει

2. Ρλφνε πολφ καλά το τραφμα και πιγαινε αμζςωσ ςτο γιατρό

3. Μζτρα τθ κερμοκραςία ςου κάκε ϊρα



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Σωςτά!!!!!!

Επόμενο



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Ερϊτθςθ 4.

Αν δεισ ηϊο που ςυμπεριφζρεται περίεργα, τι πρζπει να κάνεισ;

1. Ειδοποίθςε ζνα ενιλικα για να πιάςει ι να περιορίςει το ηϊο

2. Ρροςπάκθςε να το πιάςεισ για να δεισ αν μπορείσ να το
βοθκιςεισ

3. Απλά φφγε μακριά



Σωςτά!!!! Μ’αυτόν τον τρόπο δεν κινδυνεφει κάποιοσ άλλοσ από το 
ηϊο.

Επόμενο



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Ερϊτθςθ 5.

Μία από τισ παρακάτω απαντιςεισ ΔΕΝ ςε προςτατεφει από τθ
λφςςα. Ροια είναι αυτι;

1. Κάνω το εμβόλιο για τθ λφςςα

2. Σιγουρεφομαι ότι το κατοικίδιό μου δε κα το δαγκϊςει κάποιο
άγριο ηϊο

3. Γράφω ςτο κολάρο του κατοικίδιου μου το όνομά του και τθ
διεφκυνςι μου



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Σωςτά !!!!!

Επόμενο



Ερϊτθςθ 6.

Η λφςςα μεταδίδεται με:

1. Το ςάλιο

2. Το αίμα

3. Τα δάκρυα



Μπράβο!!!!

Επόμενο



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Ερϊτθςθ 7.

Αν κάποιον τον δαγκϊςει ηϊο με λφςςα, πόςοσ καιρόσ χρειάηεται για
να αναπτυχκεί θ λφςςα;

1. 1-2 θμζρεσ

2. 1-2 εβδομάδεσ

3. 1-3 μινεσ



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Πχι, προςπάκθςε ξανά



Σωςτά!!!!

ΡΑΙΞΕ ΞΑΝΑ

ΑΧΙΚΗ

Επόμενο
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ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ

www.keelpno.gr

Ακολουκείςτε μασ 

ςτο twitter

@keelpno_gr
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