
Τη λα θάλω αλ κε 

δαγθώζεη θάπνην δών;

Πξνζπαζήζηε λα ζπγθξαηήζεηε ζηε κλήκε ζαο 
ηελ εηθόλα ηνπ δώνπ (είδνο, κέγεζνο, 
ρξώκα θιπ.), ηελ ηνπνζεζία όπνπ έγηλε ην 
ζπκβάλ θαη πνύ θαηεπζύλζεθε ην δών κεηά. 

Εάλ πξόθεηηαη γηα άγξην δών, ζε πεξίπησζε 
πνπ ζα ρξεηαζζεί λα ζαλαησζεί, δελ ζα 
πξέπεη λα θαηαζηξαθεί ην θεθάιη ηνπ. Η 
εξγαζηεξηαθή αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ηεο 
ιύζζαο γίλεηαη ζηνλ εγθέθαιν ηνπ δώνπ θαη 
γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί 
ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Αλαθέξεηε ην πεξηζηαηηθό ζηελ νηθεία Δηεύζπλζε 
Δεκόζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
θαη ζην ηνπηθό Τκήκα Κηεληαηξηθήο.

Μελ μερλάηε όηη ν 

άκεζνο θαη πιήξεο 

θαζαξηζκόο ηεο 

πιεγήο 

θαη ε γξήγνξε 

αλαδήηεζε ηαηξηθήο 

βνήζεηαο

είλαη ζεκαληηθά γηα 

λα απνθύγεηε ηελ 

ινίκωμε από ηνλ ηό 

ηεο ιύζζαο.

Μελ παληθνβάιιεζηε. Η πηζαλόηεηα λα 

πξόθεηηαη γηα ιπζζαζκέλν δών είλαη πνιύ κηθξή. 

Όκσο κελ ππνβαζκίδεηε ην  γεγνλόο. Εληνπίζηε 

όιεο ηηο πιεγέο, πιύλεηέ ηηο ακέζσο θαη 

επηκειώο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη θαη 

εθαξκόζηε ζε απηέο έλα θνηλό αιθννινύρν 

(«νηλόπλεπκα») ή ησδηνύρν αληηζεπηηθό 

(«ηώδην»). 

Αλαδεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα θαη πεξηγξάςηε 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 
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Τα δώα ηεο άγξηαο παλίδαο είλαη 

ζεκαληηθό ηκήκα ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ ηόπνπ καο. 

Απνιαύζηε ηε, ζεβαζηείηε ηε κε 

αζθάιεηα από απόζηαζε.

Αλ δείηε έλα άγξην ή αδέζπνην δών πνπ 

θαηά ηελ πξνζωπηθή ζαο εθηίκεζε 

ζπκπεξηθέξεηαη κε αζπλήζηζην ηξόπν, 

κελ ην πιεζηάζεηε θαη αλαθέξεηε ην 

ζπκβάλ ζην Τκήκα Κηεληαηξηθήο ή ζηε 

Δαζηθή ππεξεζία ηεο πεξηνρήο. 

Μεηώζηε ηηο πηζαλόηεηεο έθζεζεο

ηνπ θαηνηθίδηνύ ζαο.

Ζώα πνπ πεξηθέξνληαη ειεύζεξα 

δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν. 

Κπθινθνξείηε ην δών ζαο κε ινπξί.

Αλ κέλεηε θνληά ζε δάζνο, κελ αθήλεηε 

εθηεζεηκέλα ζθνππίδηα ή δσνηξνθή έμσ 

από ην ζπίηη ζαο. Μπνξεί λα 

πξνζειθύζνπλ άγξηα δώα.

Εάλ ην 

θαηνηθίδηό ζαο

δαγθσζεί ή 

δερηεί επίζεζε 

από άγξην δών ή δών κε ππεξβνιηθά 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλαθέξεηε 

ην ζπκβάλ ζην ηνπηθό Τκήκα 

Κηεληαηξηθήο θαη ζηνλ Κηελίαηξό 

ζαο. 

Τη κπνξώ λα θάλω 

γηα ηε ιύζζα;

Δηαηεξείηε ηνπο ζθύινπο, γάηεο ή 

ηπρόλ άιια θαηνηθίδηα πιήξωο 

εκβνιηαζκέλα θαηά ηεο ιύζζαο, 

ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Κηεληάηξνπ ζαο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε ιύζζα


