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ΘΕΜΑ : «Μέτρα καταπολέµησης κατά των ψύλλων». 

  
 Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας Καβάλας µετά από παράπονα πολιτών στην περιοχή των 

Κρηνίδων για δείγµατα ψύλλων ενηµερώνει για τα µέτρα καταπολέµησής τους. 
Στο στάδιο της προνύµφης η καταπολέµηση γίνεται µε ειδικά εντοµοκτόνα, ενώ όταν 
αναφερόµαστε σε ενήλικες ψύλλους πραγµατοποιείται µε αντιπαρασιτικά στα ζώα και 
αντιπαρασιτικά πάλι για τους ενήλικες ψύλλους µε τα οποία ψεκάζεται το περιβάλλον.         

Θα πρέπει ο ψεκασµός αυτός να επαναλαµβάνεται κάθε 5-7 ηµέρες για µερικές φορές 
ώστε να αποτρέψουµε τους ψύλλους που εκκολάπτονται να γεννήσουν αβγά και να επαναληφθεί 
ο βιολογικός κύκλος του εντόµου. Ο ψεκασµός γίνεται κυρίως στα αντικείµενα γύρω από το 
περιβάλλον του ζώου, στα χόρτα, την κοπριά, την οποία αποµακρύνουµε από το περιβάλλον του 
ζώου κλπ. 

Μεγάλη σηµασία έχουν τα ατοµικά µέτρα που εφαρµόζονται στους χώρους της οικίας 
όπως είναι τα εξής: 

1. Σχολαστική καθαριότητα σε όλο το σπίτι και τους αύλειους χώρους, µε ιδιαίτερη 
προσοχή στην καθαριότητα κάτω από έπιπλα, όπως καρέκλες, κρεβάτια, συσκευές  και 
γενικότερα σε χώρους σκοτεινούς ή χώρους που συγκεντρώνεται σκόνη. Αποφυγή  συσσώρευσης 
απορριµµάτων και  ψεκασµός σε όλες τις γωνίες και στις σχισµές, στα πατώµατα των δωµατίων. 
Σφουγγάρισµα µε χρήση καυτού νερού, όπως και για το πλύσιµο ρούχων, καλυµµάτων ή όπου 
άλλου υπάρχει υπόνοια πως µπορεί να έχουν πάει ψύλλοι. Τακτικός αερισµός στο στρώµα του 
ύπνου καθώς επίσης και στα χαλιά. Πολύ καλός καθαρισµός µε την ηλεκτρική σκούπα και κάψιµο 
της σακούλας µετά το πέρας του σκουπίσµατος. Πολύ καλή λύση για τα χαλιά θεωρείται το αλάτι 
το οποίο πρέπει να παραµένει για µερικές ώρες  πάνω στα χαλιά και στη συνέχεια αυτά να 
καθαρίζονται µε την ηλεκτρική σκούπα και να επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία. Αυτό βοηθάει 
επειδή οι φυσικές ιδιότητες του αλατιού ξεραίνουν, τόσο τους ζωντανούς ψύλλους όσο και τα αυγά 
τους. 

2. Ψεκασµός µε εντοµοκτόνο σε όλους τους ορόφους, τα χαλιά, τις κουβέρτες και όπου 
κάθεται και κοιµάται, εάν υπάρχει, κατοικίδιο ζώο.  

3. Για την ατοµική προστασία, συνιστάται η χρήση απωθητικών , όµοιων µε αυτά που 
χρησιµοποιούνται για την προστασία από τα κουνούπια. 
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4. Στους χώρους των κατοικιών δεν πρέπει να συσσωρεύονται αντικείµενα όπως 
υφάσµατα, ξυλεία, παλιά έπιπλα, χαρτιά και άλλα υλικά. 

  5. Επιµέλεια για την αποψίλωση ( κόψιµο χορταριών ) όλων των αύλειων χώρων της 
κατοικίας. 

 

 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 
 2513- 503-358,359,360,363,364,366. 
 

       

 

 

 

 


