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Προληπτικά µέτρα έναντι των δηγµάτων από ζώα
Πληροφορίες για τους ταξιδιώτες

Θηλαστικά
Τα ζώα έχουν την τάση να αποφεύγουν την επαφή µε τους ανθρώπους. Εξαίρεση
αποτελούν ορισµένα µεγάλα επιθετικά σαρκοφάγα ζώα, τα ζώα που υπερασπίζονται
το ζωτικό τους χώρο και τα µικρά τους, καθώς επίσης τα ζώα που νοσούν από
λύσσα. Τα τελευταία γίνονται ιδιαίτερα επιθετικά ακόµα και χωρίς καµία πρόκληση. Η
λύσσα αποτελεί τον πιο σηµαντικό κίνδυνο από δήγµατα ζώων στις περιοχές όπου
ενδηµεί η νόσος. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες η λύσσα µεταδίδεται κυρίως
από τα σκυλιά. Υπάρχουν επίσης κρούσµατα µετάδοσης της νόσου µετά από δήγµα
νυχτερίδας, το οποίο διέλαθε της προσοχής καθώς και από δήγµα άλλων
θηλαστικών (π.χ. πίθηκος).
Φίδια
Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, καθώς και
στις ερήµους. Τα περισσότερα δηλητηριώδη είδη δραστηριοποιούνται κυρίως τη
νύχτα. Ιδιαίτερα επικίνδυνα φίδια θεωρούνται το Αυστραλιανό καστανό φίδι, η έχιδνα
Russell και η κόµπρα στη Νότια Ασία, οι «έχιδνες του τάπητα» (Echis carinatus) στη
Μέση Ανατολή και τα «coral snake» (κυρίως τα Micrurus fulvius fulvius και Micrurus
fulvius tenere) και οι κροταλίες στην Αµερική.
Τα περισσότερα δήγµατα φιδιών είναι συνέπεια χειρισµού ή παρενόχλησής τους και
αποτελούν εκδήλωση άµυνας. Το δηλητήριο των µικρών ή ανώριµων φιδιών µπορεί
να βρίσκεται σε ακόµη µεγαλύτερη συγκέντρωση από ότι των µεγαλύτερων φιδιών.
Παρόλα αυτά δηλητήριο υπάρχει σε λιγότερα από τα µισά µόνο τραύµατα από δήγµα
φιδιού.

Γενικά:
• Αποφυγή επαφής µε άγρια ζώα
• Άµεσος καθαρισµός του τραύµατος από δήγµα ζώου µε σαπούνι και νερό
και άµεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας
• Αποφυγή περιπάτου µε γυµνά πόδια ή µε ανοικτά σανδάλια εκεί όπου
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ύπαρξης δηλητηριωδών φιδιών
• Εµβολιασµός κατά της λύσσας σε περιπτώσεις αυξηµένου κινδύνου
έκθεσης
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Οι ταξιδιώτες πρέπει:
• να αποφεύγουν την επαφή µε κατοικίδια και άγρια ζώα σε περιοχές όπου ενδηµεί
η λύσσα.
• να αποφεύγουν συµπεριφορά που µπορεί να τροµάξει, αιφνιδιάσει ή απειλήσει
ένα ζώο.
• να επιτηρούν τα παιδιά ώστε να µην πλησιάζουν, αγγίζουν ή προκαλούν
οποιοδήποτε ζώο.
• να καθαρίζουν άµεσα το τραύµα από δήγµα ζώου µε σαπούνι και νερό ή µε
αντισηπτικό διάλυµα και να αναζητούν ΑΜΕΣΑ ιατρική βοήθεια.
• να αναζητούν ιατρική συµβουλή πριν το ταξίδι σχετικά µε τον κίνδυνο έκθεσης
στη λύσσα.
• να εµβολιάζονται προληπτικά πριν από την αναχώρηση αν έχουν αυξηµένο
κίνδυνο έκθεσης, όπως:
o ταξιδιώτες που ταξιδεύουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε περιοχές όπου
ενδηµεί η λύσσα.
o ταξιδιώτες που ταξιδεύουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου για µικρό χρονικό
διάστηµα αλλά έχουν αυξηµένο κίνδυνο έκθεσης (π.χ. σπηλαιολόγοι,
ποδηλάτες, άτοµα µε δραστηριότητες στη φύση, πεζοπόροι) και όπου οι
παροχές υγείας είναι ανεπαρκείς.
o ταξιδιώτες µε αυξηµένο κίνδυνο λόγω του επαγγέλµατος τους (π.χ.
κτηνίατροι, εργαστηριακοί ιατροί).
• να έχουν εξασφαλίσει τον εµβολιασµό των σκύλων και των γάτων που φέρουν
µαζί τους σε συγκεκριµένες χώρες. Είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό
εµβολιασµού για να περάσουν τα διεθνή σύνορα. Κάποιες χώρες που είναι
ελεύθερες λύσσας, ζητούν επιπλέον πιστοποιητικά τα οποία πρέπει οι ταξιδιώτες
να γνωρίζουν εκ των προτέρων.
• να αναζητούν πληροφορίες από τους τοπικούς φορείς για την πιθανότητα
ύπαρξης δηλητηριωδών φιδιών, σκορπιών και αραχνών στην περιοχή του
ταξιδιού.
• να αποφεύγουν περιπάτους µε γυµνά πόδια ή µε ανοικτά σανδάλια εκεί όπου
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ύπαρξης δηλητηριωδών φιδιών, αραχνών και
σκορπιών. Αντίθετα συστήνονται µπότες ή κλειστά υποδήµατα και µακριά
παντελόνια.
• να µην τοποθετούν τα χέρια ή τα πόδια εκεί όπου µπορεί να κρύβονται
δηλητηριώδη φίδια, αράχνες ή σκορπιοί.
• να προσέχουν ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους κατά τις νυχτερινές ώρες.
• να εξετάζουν το ρουχισµό και τα υποδήµατα για κρυµµένα φίδια και να τινάζουν
τα ενδύµατα και τα υποδήµατα προτού τα φορέσουν.
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