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Προς: Πίνακας ∆ιανοµής

Θέµα: «Ενίσχυση της επιτήρησης για την Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών στη Χώρα µας».
Σχετ. 1. Το υπ’αριθµ. πρωτ. 2193/89143/22.06.2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.).
2. Το υπ’αριθµ. πρωτ. 2206/89868/25.06.2018 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ..
3. Το υπ’αριθµ. πρωτ. 2268/92236/28.06.2018 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ..

Σε συνέχεια των ενηµερωτικών εγγράφων µας, σχετικά µε την εµφάνιση Πανώλους Μικρών
Μηρυκαστικών στην Βουλγαρία, και προκειµένου να ενισχύσουµε τις πιθανότητες ανίχνευσης πιθανού
κρούσµατος στη Χώρα µας, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
Α. Έχουν εµφανιστεί τέσσερις (4) ακόµη εστίες του νοσήµατος στη Βουλγαρία, στην περιφέρεια
Γιάµπολ (Yambol) της Βουλγαρίας, εντός των ορίων των 3χλµ. και 10 χλµ. των οριοθετηµένων ζωνών
προστασίας και επιτήρησης γύρω από την πρώτη εστία που εµφανίστηκε, στις 23 Ιουνίου 2018, στο
χωριό Βόντεν, στην περιοχή Μπολγιάροβο της περιφέρειας Γιάµπολ (village Voden, Municipality
Bolyarovo, Region Yambol). Σύµφωνα µε τις σχετικές αναφορές στο σύστηµα κοινοποίησης εστιών
ADNS, όλες οι εστίες αφορούν σε εκτροφές αιγοπροβάτων, στις οποίες επιβεβαιώθηκαν θετικά δείγµατα
στο νόσηµα, στο πλαίσιο της επιτήρησης που διενεργείται στην περιοχή.
Β. Με βάση τις πληροφορίες που λαµβάνουµε από τις αρµόδιες Αρχές της Βουλγαρίας και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κλινική εικόνα του νοσήµατος, είναι ήπια, περιλαµβάνοντας συνήθη κλινικά
συµπτώµατα, όπως διάρροια, αιµορραγική ή µη, ρινικό έκκριµα και πυρεξία και χωρίς να χαρακτηρίζεται
από αυξηµένη νοσηρότητα, θνησιµότητα και θνητότητα. Επιπλέον, η διάγνωση του ιού έγινε µε
πραγµατοποίηση µοριακών τεχνικών σε αίµα και ιστούς από νεκρά ζώα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις δύο
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πρώτες εστίες όπου παρατηρήθηκαν κλινικά συµπτώµατα προσβλήθηκαν µόνο πρόβατα και όχι αίγες. Η
νοσηρότητα που διαπιστώθηκε ήταν χαµηλή.

Γ. Με δεδοµένη την κρισιµότητα της κατάστασης, λόγω της εµφάνισης του νοσήµατος για πρώτη
φορά σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούνται οι Κτηνιατρικές Αρχές της Χώρας:
1) Να εφαρµόσουν τα µέτρα και τις ενέργειες που επισηµάνθηκαν στις τρεις (3) σχετικές
εγκυκλίους του Υπ.Α.Α.Τ. και
2) Να προβούν σε ενέργειες για την ενίσχυση της παθητικής επιτήρησης για το νόσηµα, µε
ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων φορέων και ενδελεχή κλινικό έλεγχο όλων των
ευαίσθητων ειδών στη νόσο ζώων, καθώς και λήψη δειγµάτων από όλα τα ζώα για τα οποία η
κλινική εικόνα και τα επιδηµιολογικά δεδοµένα θέτουν υποψία παρουσίας του νοσήµατος, σε
όλες τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, στο
πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραµµάτων και ελέγχων.
∆. Επιπλέον, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, όπου εφαρµόζεται το Πρόγραµµα
Επιτήρησης των Τεσσάρων (4) Εξωτικών Νοσηµάτων, µεταξύ των οποίων και η Πανώλη των Μικρών
Μηρυκαστικών, παρακαλούνται να προβούν πλέον των ανωτέρω, άµεσα στις παρακάτω ενέργειες:
1)

Εφαρµογή των µέτρων και των ενεργειών που επισηµάνθηκαν στις τρεις (3) σχετικές
εγκυκλίους του Υπ.Α.Α.Τ.

2)

Να λαµβάνονται δείγµατα αίµατος και εκκρίσεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος
της παρούσας, σε ένα ποσοστό όχι µικρότερο του 10% επί του αριθµού των νοσούντων ζώων
και πάντα σε συνεννόηση µε το Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, από πρόβατα
και αίγες που παρουσιάζουν έστω και ήπια πεπτικά ή/και αναπνευστικά συµπτώµατα, τα οποία
εντοπίζονται κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος των Τεσσάρων (4) Εξωτικών
Νοσηµάτων, άλλων προγραµµάτων και ελέγχων καθώς και από σχετικές αναφορές
κτηνοτρόφων και λοιπών εµπλεκοµένων (ιδιώτες κτηνίατροι, εργαζόµενοι στις εκµεταλλεύσεις,
ζωέµποροι, κ.λπ.). Ασφαλώς, η αξιολόγηση των επιζωωοτιολογικών δεδοµένων στην
εκµετάλλευση (π.χ. ελλιπή µέτρα βιοασφάλειας που συνιστούν πιθανή είσοδο του νοσήµατος
στην εκτροφή, κ.λπ.) αποτελούν το βασικό κριτήριο για τον τρόπο αντιµετώπισης κάθε
περίπτωσης.

3)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος επιτήρησης των Τεσσάρων Εξωτικών Νοσηµάτων,
αύξηση του αριθµού των εκτροφών στις οποίες πραγµατοποιούνται επισκέψεις για κλινική
εξέταση των αιγοπροβάτων και λήψη δειγµάτων, ειδικά στις περιοχές πλησίον των συνόρων µε
την Βουλγαρία και την Τουρκία. Η έως τώρα επεξεργασία των αποτελεσµάτων της επιτήρησης
καταδεικνύει ότι ήδη, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω µη εξασφάλισης του απαραίτητου αριθµού
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ζώων για κλινική εξέταση ή/και δειγµατοληψία στις εκτροφές που ορίζονται σε κάθε
υποπεριοχή, οι συνάδελφοι επισκέπτονται και άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων.
4)

Στόχος πρέπει να είναι η πραγµατοποίηση της επιτήρησης σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
αριθµό εκτροφών και ζώων, προκειµένου να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόµενη εµφάνιση του
νοσήµατος στη Χώρα µας.

Ε. Σε περίπτωση υποψίας του νοσήµατος, ενεργοποιείται το «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης
ανάγκης για την καταπολέµηση ασθενειών του Παραρτήµατος Ι του Π.∆. 138/1995 ΦΕΚ 88Α’ (Οδηγία
92/119/ΕΟΚ)» (υπ’ αριθµ. 258933/05.08.2008, Υ.Α., ΦΕΚ 1662 Β΄/18.08.2008).

ΣΤ. Επισηµαίνουµε την επιτακτική ανάγκη εφαρµογής των κάτωθι µέτρων βιοασφάλειας στις
εκτροφές αιγοπροβάτων:
• Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
• Ύπαρξη απολυµαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων, µε τακτική ανανέωση του
απολυµαντικού.
• Καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
• Απεντόµωση-µυοκτονία των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
• Περιορισµός της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους
βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε οχήµατα που έρχονται σε
επαφή και µε άλλες εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
• Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
• Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα
και ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες εκµεταλλεύσεις
αιγοπροβάτων.
• Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από
την εκµετάλλευση.
• Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
• Έλεγχος της προέλευσης των µηχανηµάτων και των συσκευών που χρησιµοποιούνται στις
εγκαταστάσεις και στους βοσκότοπους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επαφή τους µε αίγες και
πρόβατα.
• Αποµόνωση ζώων που νοσούν σε ξεχωριστό χώρο, καθώς και ζώων που εισέρχονται για πρώτη
φορά στην εκτροφή πριν την ανάµειξή τους µε τα υπάρχοντα στην εκτροφή ζώα.
• Προµήθεια ζώων µε νόµιµες διαδικασίες: Ενηµέρωση των Κτηνιατρικών Αρχών, ταυτοποίηση των
ζώων µε ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσηµα έγγραφα (υγειονοµικά πιστοποιητικά).
• Να µην χρησιµοποιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξοπλισµός και αντικείµενα προερχόµενα από
άλλες εκµεταλλεύσεις.
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• Προµήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας.
• Καθηµερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισµό κλινικών συµπτωµάτων.

Παρακαλούµε, για την ενηµέρωση και αυξηµένη επαγρύπνηση των κτηνιάτρων, των κτηνοτρόφων
και όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µε κοινό στόχο την αποτροπή εισόδου του νοσήµατος στη Χώρα
µας, την έγκαιρη ανίχνευση ενδεχόµενου κρούσµατος και την αποτροπή εξάπλωσής του στη Χώρα.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης της Υγείας των Ζώων

AKRIBES ANTIΓRAΦO
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ

Χρυσούλα ∆ηλέ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες για ενέργεια
1.1 Περιφέρειες Χώρας -Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής -∆/νσεις Κτηνιατρικής (Έδρες
τους)
1.2 Περιφερειακές Ενότητες Χώρας- ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τµήµατα Κτηνιατρικής
(Έδρες τους)
2. Κοινοποίηση
2.1 Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ε. Αποστόλου
2.2 Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ι. Τσιρώνη
2.3 Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ν. Αντώνογλου
2.4 Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής
2.5 ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών,
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων-Νεαπόλεως 25, 15343, Αγία Παρασκευή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες για τη λήψη δειγµάτων για Πανώλη Μικρών Μηρυκαστικών

Όλα τα δείγµατα πρέπει να ταυτοποιούνται µε την αναγραφή της ηµεροµηνίας δειγµατοληψίας,
του είδους ζώου που δειγµατίστηκε, τον κωδικό ταυτοποίησης του ζώου, του τύπου του δείγµατος
(ορός, ολικό αίµα, δείγµα από το βλεννογόνο του επιπεφυκότα, του ρινικού βλεννογόνου και του
βλεννογόνο του πρωκτού, ρινικό, οφθαλµικό έκκριµα, στοµατικές εκκρίσεις) και των στοιχείων της
εκτροφής, του ιδιοκτήτη ή και της περιοχής συλλογής.

1. Για τις ορολογικές εξετάσεις, απαιτούνται 5-10ml αίµατος χωρίς αντιπηκτικό ή ορός αίµατος
µετά από φυγοκέντρηση. Τα αιµοδείγµατα θα πρέπει να µην είναι αιµολυµένα. Εάν το δείγµα
ολικού αίµατος χωρίς αντιπηκτικό δεν πρόκειται να σταλεί στο εργαστήριο την ίδια ηµέρα,
διατηρείται µόνο στην ψύξη (+4οC) και αποστέλλεται στο εργαστήριο εντός 48 ωρών. Ο ορός
που προκύπτει µετά την φυγοκέντρηση µπορεί να διατηρηθεί στους -20οC. Η λήψη δειγµάτων
αίµατος για ορολογικές εξετάσεις συνιστάται σε όλα τα στάδια της ασθένειας, ειδικότερα δε σε
επόµενα στάδια αυτής.
2. Για τις µοριακές τεχνικές απαιτούνται:
α) δείγµατα από τον βλεννογόνο του επιπεφυκότα, το στοµατικό και ρινικό βλεννογόνο και τον
βλεννογόνο του πρωκτού, µε χρήση βαµβακοφόρου στυλεού (swab). Ο κάθε βαµβακοφόρος
στυλεός τοποθετείται ξεχωριστά σε περιέκτη, µε την αντίστοιχη σήµανση. Το δείγµα διατηρείται
σε ψύξη (+4οC) και αποστέλλεται στο εργαστήριο εντός 24 ωρών.
β) Λαµβάνονται επίσης δείγµατα 5-10ml πλήρους αίµατος σε φιαλίδιο µε αντιπηκτικό κατά
προτίµηση EDTA και ΟΧΙ µε ηπαρίνη (σε αδυναµία χρήσης φιαλιδίων µε EDTA, να
προηγείται συνεννόηση µε το Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών,
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων), τα οποία συντηρούνται σε ψύξη (+4οC) και
αποστέλλονται στο εργαστήριο εντός 48 ωρών.
3. Σε περίπτωση νεκρών ζώων, συλλέγονται µε άσηπτο τρόπο, λεµφαδένες, ειδικά µεσεντέριοι και
θωρακικοί, καθώς και δείγµατα πνεύµονα, σπλήνα και εντερικού βλεννογόνου. Το(α)
δείγµα(τα)α διατηρείται(ούνται) σε ψύξη (+4οC) και αποστέλλεται(ονται) στο Εργαστήριο εντός
24 ωρών.
4. Πληροφορίες-οδηγίες για τη συσκευασία, διατήρηση και αποστολή του δείγµατος στο αρµόδιο
Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών
Νοσηµάτων:
- Κιβώτιο συσκευασίας που να αποτελείται από µονωτικό υλικό, ανθεκτικό στη µεταφορά και
απολύτως στεγανό για να αποφεύγεται η επιµόλυνση του µέσου µεταφοράς και των άλλων
χώρων µε το παθολογικό υλικό.
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- Πηγή ψύξεως του ισοθερµικού δοχείου (παγοκύστη), ώστε να διατηρείται θερµοκρασία 1°
έως 4°C.
- Κυλινδρίσκοι από πλαστική ύλη ή φελιζόλ που τοποθετούνται στα διάκενα µεταξύ των
φιαλιδίων για αποφυγή θραύσεως.
- Τοποθέτηση των φιαλιδίων σε πλαστική σακούλα µίας χρήσης.
- Τοποθέτηση της παγοκύστης σε πλαστική σακούλα µίας χρήσης.
- Συµπλήρωση του κατάλληλου εντύπου και τοποθέτηση αυτού του έξω από το ισοθερµικό
δοχείο.
- Προσεκτικό και ασφαλές κλείσιµο του ισοθερµικού δοχείου.
- Τηλεφωνική επικοινωνία µε το Εργαστήριο (2106011499) πριν την αποστολή του δείγµατος.
- Αποστολή του δείγµατος στο εργαστήριο αυθηµερόν, µε ταχυδιανοµή (courrier).
Επισηµαίνεται ότι, για την αποστολή δειγµάτων στο Εργαστήριο, παρακαλείσθε να
χρησιµοποιείτε το σχετικό υπόδειγµα, ‘10. «∆ελτίο αποστολής δειγµάτων- εργαστηριακών εξετάσεων»’,
στην Απόφαση 258933/05.08.2008 ΦΕΚ 1662Β΄/18.08.2008), «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης
για την καταπολέµηση των ασθενειών του Παραρτήµατος I του Π.∆. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία
92/119/ΕΟΚ)».
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