Παρ.2 Άρθρο 17α ΝΟΜΟΣ 4039/2012
2 . Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που
είναι υπό την προστασία φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή ∆ήμων, αν οι
σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα,
επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά
της Leishmania spp, κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν
από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. Εφόσον το
αποτέλεσμα είναι θετικό:
α) Αν επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η
μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και
ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, από
την ύπαρξη φλεβοτόμων - μεταδοτών της Leishmania spp, υπόκεινται σε
ευθανασία.
β) Αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές
και παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι επιβάλλεται
να κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία
ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά
πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων
από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων. Με ευθύνη των φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων ή των ∆ήμων,
ανάλογα με το αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι,
γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα
τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η ευθύνη της πλήρους
θεραπείας και λήψης των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία
της ∆ημόσιας Υγείας. Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η
υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του αναδόχου για τον τίτλο αντισωμάτων και
εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της
ενδεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τη φιλοζωική ένωση ή
σωματείο ή το ∆ήμο. Κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική
εξέταση και ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp για την
αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, με τήρηση όλων των παραστατικών
των εργαστηριακών εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω
αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι στη διάθεση των ∆ιευθύνσεων
Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο.
Σημ .: Το άρθρο 17α προστέθηκε με το άρθρο 46 παρ.10 Ν.4235/2014,
/11.2.1014.
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Όπως προστέθηκε με την παρ.10 Άρθρο 46 ΝΟΜΟΣ 4235/2014 με ισχύ την 11/02/2014

