Πώς να προστατέψω το κοπάδι µου
• Δεν αγοράζω ζώα χωρίς:
-να ενηµερώσω τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
-να συνοδεύονται από επίσηµα έγγραφα
-να έχουν ενώτια (σκουλαρίκια)
• Κρατώ τα νέα ζώα σε ξεχωριστό χώρο, πριν τα
ενώσω µε τα δικά µου.

Ενηµέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων

Πρόληψη

• Καθαρίζω και απολυµαίνω τακτικά
τους χώρους της εκτροφής µου.
• Αποµακρύνω σκουπίδια, κοπριά
και λιµνάζοντα νερά από την εκτροφή µου.
• Καθαρίζω και απολυµαίνω τα αυτοκίνητα
που µεταφέρουν ζώα.
• Περιορίζω την είσοδο ανθρώπων
στην εκτροφή µου, στους απολύτως
απαραίτητους και παίρνω µέτρα προστασίας
(φόρµες, µπότες, πλύσιµο χεριών, ποδονάρια).
• Δε δανείζοµαι µηχανήµατα, σκεύη,
εργαλεία και οχήµατα από άλλες εκτροφές.
• Δε δανείζοµαι ζώα από άλλες εκτροφές.

Συνεργασία µε τις
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
Έλεγχος στη
Διακίνηση Ζώων

• Προστατεύω την εκτροφή και
τις ζωοτροφές από έντοµα και τρωκτικά.
• Αποφεύγω την επαφή των ζώων µου
µε άλλα κοπάδια στους βοσκοτόπους.
• Διατηρώ τα ζώα µου σε καλή κατάσταση
(σωστή διατροφή, προστασία για παράσιτα
εντέρου και δέρµατος, εµβόλια για διάφορες
ασθένειες).
• Ελέγχω καθηµερινά τα ζώα και ενηµερώνω
τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε υποψία
ασθένειας ή µείωση της παραγωγής γάλακτος.

Επιµέλεια:
Νιάκαρος Ευάγγελος
Φιλίτσα Πιτερού
Τζίνα Δεγλέρη

Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών
(Peste des Petits Ruminants, PPR)
Οι φωτογραφίες µε τις αλλοιώσεις και τα συµπτώµατα
προέρχονται από την ιστοσελίδα του Food and Agriculture
Organization (FAO)

Μεταδοτική ιογενής ασθένεια που
προσβάλει αίγες και πρόβατα.

Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών
-Μεταδοτική ασθένεια που οφείλεται σε ιό.
-Προσβάλει κυρίως αίγες, πρόβατα
και άγρια µικρά µηρυκαστικά.
-Προσβάλει µεγάλο αριθµό ζώων στο κοπάδι
και προκαλεί θανάτους.
-Μεταδίδεται ταχύτατα.

Συµπτώµατα
Πυρετός (40-41 °C).
Θάνατοι.
Κατάπτωση, υπνηλία, ανορεξία.
Ορώδες υγρό από τα µάτια και τη µύτη, έντονη
σιελόρροια (εικόνα βρεγµένου προσώπου).
Κόκκινα µάτια και δάκρυα.
Βλεννοπυώδες έκκριµα που φράσσει τα
βλέφαρα και τα ρουθούνια.

Μετάδοση

Γρήγορες, κοφτές αναπνοές, δύσπνοια, βήχας.

• Με στενή επαφή των υγειών µε τα ασθενή ζώα.

Πρησµένα και κόκκινα χείλη και ούλα.

• Επαφή µε εκκρίσεις: δάκρυα, σάλια, ούρα,
κόπρανα.

Αλλοιώσεις στο στόµα: λευκές πλάκες στα ούλα
και στο εσωτερικό των χειλιών.

• Με µολυσµένη τροφή, νερό, στρωµνή,
µηχανήµατα και µέσα µεταφοράς.

Νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης.
Λήψη έκτακτων µέτρων.

Δηµόσια Υγεία
Οι άνθρωποι δε διατρέχουν
κίνδυνο από τη νόσο.
Τι να κάνω όταν υποψιαστώ το νόσηµα
Άµεση ενηµέρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Αποµόνωση των άρρωστων ζώων
Περιορισµός του κοπαδιού

Τα ζώα πονούν, τρίζουν τα δόντια τους και
αρνούνται να ανοίξουν το στόµα τους.
Δυσάρεστη οσµή από το στόµα.
Διάρροια.
Αποβολές εγκύων.

