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Ανθρώπινα κρούσµατα βρουκέλλωσης
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Ιστορία
• 1977: έναρξη του προγράµµατος εµβολιασµού µε REV-1 (sc)
σε όλα τα θηλυκά ζώα, µεταξύ 3-6 µηνών
• 1992: πρόγραµµα εκρίζωσης στα νησιά
• 1993: πρόγραµµα εκρίζωσης στην Πελοπόννησο
• 1994: πρόγραµµα εκρίζωσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα
• 1998-1999: µαζικός εµβολιασµός µε REV-1 (οφθαλµικά)
στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Εύβοια
• 2003: Η Λέσβος και η Λέρος επιστρέφουν στη Ζώνη
Εµβολιασµού
• 2004: το πρόγραµµα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί
• 2008: Η Θάσος επιστρέφει στη Ζώνη Εµβολιασµού
• 2016: Η Λέρος επιστρέφει στη Ζώνη Εκρίζωσης
• 2017: ποια είναι η κατάσταση σήµερα???

Νοµοθεσία
• Νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης
• Το γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να προέρχεται
από ζώα απαλλαγµένα βρουκέλλωσης και φυµατίωσης
• η θεραπεία της βρουκέλλωσης στα
παραγωγικά ζώα
• η µετακίνηση των αιγοπροβάτων από τη Ζώνη
Εµβολιασµού προς τη Ζώνη Εκρίζωσης
• Το πρόγραµµα εφαρµόζεται από επίσηµους κτηνίατρους
και κτηνίατρους εκτροφής [(ΥΑ1506/59229 (ΦΕΚ1502Β΄/26-05-2016)]
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Νοµικό πλαίσιο
• Νοµοθεσία
– Καν. 853/2004/ΕΚ (Τµήµα IX, Κεφ. I. Υγειονοµικές απαιτήσεις για την
παραγωγή νωπού γάλακτος και πρωτογάλακτος, (σελ. 62-64 του ενοποιηµένου κειµένου) .
http://eur-lex.europa.eu

Adobe Acrobat
Document

– Π∆ 242 (ΦΕΚ 291Α΄/01-12-2005,
εναρµόνιση της Οδ.91/68/ΕΟΚ),
Adobe Acrobat
Document

Adobe Acrobat
Document

– ΥΑ1506/59229 (ΦΕΚ 1502Β΄/26-05-2016)
κτηνίατρος εκτροφής,
Adobe Acrobat
Document

– Πρόγραµµα ελέγχου και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των αιγών και των
προβάτων
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Βασικοί Παίχτες (2016)
•

13.368.306 σε 74.283 εκµεταλλεύσεις

• Παθογόνος παράγοντας: Brucella melitensis
•
385 µόνιµοι δηµόσιοι κτηνίατροι
σε 74ΠΕ και 480 ιδιώτες κτηνίατροι

Βασικοί Κανόνες

+
Ζώνη Εµβολιασµού
Ζώνη Εκρίζωσης

Ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά: Εύβοια, Λέσβος, Θάσος
7

Στάδια εκρίζωσης βρουκέλλωσης
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Φιλοσοφία

Αποζηµιώσεις

ΕΛΓΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιδοτήσεις

Ατοµική σήµανση
αιγοπροβάτων

Εφαρµογή προγράµµατος
(εµβολιασµός ή/και αιµοληψία)
ΕΛΓΟ –
∆ΗΜΗΤΡΑ

KYA
Οικονοµικών
αποζηµιώσεων
& ενισχύσεων
της Γ∆ΒΖΠ&Κ

Εµπορία γάλακτος
Αποζηµιώσεις

ΕΦΕΤ
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Ζώνη Εµβολιασµού


Υποχρεωτικός εµβολιασµός άπαξ





των υγιών θηλυκών ζώων >3µηνών, που δεν
είναι έγκυα.
των υγιών αρσενικών ζώων 3-6 µηνών.

Υποχρεωτική αιµοληψία ετησίως από τα
αρσενικά ζώα >6µηνών
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Ζώνη Εµβολιασµού





Εµβόλιο REV-1 (ζωντανό εξασθενηµένο)
Άπαξ στη ζωή του ζώου
Οφθαλµική χορήγηση
Μέτρα βιοασφάλειας από τον κτηνίατρο
και τον κτηνοτρόφο κατά τον
εµβολιασµό




Προφυλαγµένος χώρος
Παρόντες µόνο 2-3 άτοµα
Γάντια/γυαλιά/µάσκα σε όλους
11

Ζώνη Εµβολιασµού





Αν:
α) µαζικές αποβολές στην εκµετάλλευση ή
β) κρούσµα σε άνθρωπο [που να συνδέεται (το κρούσµα) µε την εκµετάλλευση ] ή
γ) θετική εκµετάλλευση για 2η συνεχόµενη χρονιά ή
δ) θετικά αιµοδείγµατα αρσενικών ζώων >80%

ΤΟΤΕ αιµοδειγµατίζονται:
- όλα τα ενήλικα θηλυκά ανεµβολίαστα αιγοπρόβατα και
- τα εµβολιασµένα νεαρά θηλυκά αιγ/τα, εφόσον έχουν
περάσει 12µήνες από τον εµβολιασµό τους.
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Ζώνη Εµβολιασµού









Εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι εκµεταλλεύσεις
γεννητόρων και όπου εφαρµόζεται το
πιλοτικό πρόγραµµα
Καµία θεραπεία
Καταγραφή και διερεύνηση κάθε
περίπτωσης αποβολής υποχρεωτικά
ΜΟΝΟ σηµασµένα ζώα
Καταργήθηκε το τατουάζ στο δεξί αυτί
∆ηµόσιος κτηνίατρος ή κτηνίατρος
εκτροφής/ ιδιώτης κτηνίατρος
13

Χαρακτηρισµός της εκµετάλλευσης
σε σχέση µε τη βρουκέλλωση στη ΖΕΜ











Ανεµβολίαστη εκµετάλλευση (Α) = εµβολιασµός <90% επί των
θηλυκών αιγοπροβάτων ηλικίας >3 µηνών και των αρσενικών
ηλικίας 3-6 µηνών.
Εµβολιασµένη εκµετάλλευση (Ε) = εµβολιασµός ≥90% επί των
θηλυκών αιγοπροβάτων ηλικίας >3 µηνών και των αρσενικών
ηλικίας 3-6 µηνών. Σε αυτή την οµάδα ανήκουν:
Ε0= έχει εµβολιαστεί τα προηγούµενα έτη και δε διαθέτει πλέον
ζώα αντικατάστασης ή αρσενικά. Ως εκ τούτου σε αυτή την
εκµετάλλευση εκδίδεται µηδενικό ∆Ε.
Ε1= έχει κάνει µόνο αιµοληψίες από τα αρσενικά ζώα και για
διάφορους λόγους δεν έχει γίνει πρόγραµµα εµβολιασµού.
Ε2= έχει κάνει µόνο πρόγραµµα εµβολιασµού και για διάφορους
λόγους δεν έχουν γίνει αιµοληψίες από τα αρσενικά ζώα.

Ε3= έχει κάνει πρόγραµµα εµβολιασµού και
αιµοληψίες από τα αρσενικά ζώα, δηλαδή έχει
εφαρµόσει πλήρως το πρόγραµµα.

Χαρακτηρισµός της εκµετάλλευσης
σε σχέση µε τη βρουκέλλωση στη ΖΕΜ






Θ+, η εκµετάλλευση στην οποία ανήκει έστω και
ένα ζώο, το οποίο κατά την ορολογική εξέταση RB
ή της Σύνδεσης Συµπληρώµατος (CFT) έδωσε
θετικό αποτέλεσµα ή η κλινική και επιζωοτιολογική
έρευνα δηλώνουν µόλυνση από τη νόσο.
Εκµετάλλευση απαλλαγµένη βρουκέλλωσης
(Μ3) = πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11
σε συνδυασµό µε το άρθρο 8.
Εκµετάλλευση επίσηµα απαλλαγµένη
βρουκέλλωσης (Μ4) = πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 11 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8.

Πιλοτική διαδικασία για ένταξη εκµεταλλεύσεων
της ΖΕΜ στο πρόγραµµα εκρίζωσης










Κτηνίατρος εκτροφής
Εντατικής µορφής, περιφραγµένη
Σήµανση µε βόλους
Όχι άλλη εκµετάλλευση σε ακτίνα 1km
Όχι εµβολιασµένα ζώα κατά την ενήλική
ζωή τους
Απολυµαντική τάφρος στην είσοδο
Αιµοληψία πριν την είσοδο/ έξοδο ζώων
∆ήλωση αποβολών

Ζώνη Εµβολιασµού


Μετά τον εµβολιασµό,




ο κτηνίατρος συµπληρώνει το ∆ελτίο
Εµβολιασµού (∆Ε), παίρνει αριθµό
πρωτοκόλλου από το Τµήµα Κτηνιατρικής και
δίνει αντίγραφο στον κτηνοτρόφο.

Μετά την αιµοληψία,


ο κτηνίατρος συµπληρώνει το ∆ελτίο
Ορολογικού Ελέγχου (∆ΟΕ), παίρνει αριθµό
πρωτοκόλλου από το Τµήµα Κτηνιατρικής,
στέλνει τα δείγµατα στο κτην. εργαστήριο και
δίνει αντίγραφο στον κτηνοτρόφο, όταν
17
βγουν τα αποτελέσµατα.
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Ζώνη Εκρίζωσης





Καθεστώτα
Μ1: άγνωστου υγειονοµικού
καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση
= δεν έχει γίνει αιµοληψία τους
τελευταίους 12 µήνες.
Μ2: αρνητική στη βρουκέλλωση (Μ2)
= η εκµετάλλευση της οποίας όλα τα ζώα
ή αντιπροσωπευτικό δείγµα των ζώων
ηλικίας άνω των 6 µηνών έχουν
υποβληθεί σε µία ορολογική εξέταση µε
αρνητικά αποτελέσµατα.
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Ζώνη Εκρίζωσης


Μ3: απαλλαγµένη βρουκέλλωσης χαρακτηρίζεται η
εκµετάλλευση:

α) η οποία βρίσκεται υπό κτηνιατρικό έλεγχο από τις αρµόδιες
κτηνιατρικές αρχές,
β) της οποίας όλα τα ευαίσθητα στη βρουκέλλωση ζώα είναι i)
απαλλαγµένα κλινικών συµπτωµάτων, ii) αρνητικά σε
βακτηριολογικές (εφόσον υπάρχουν αποβολές) και iii) αρνητικά σε
ορολογικές εξετάσεις κατά της βρουκέλλωσης κατά τους
τελευταίους 12 µήνες.
γ) όπου αν υπάρχουν εµβολιασµένα ζώα, ο εµβολιασµός έγινε µεταξύ
3-6 µηνών από τη γέννησή τους,
δ) όπου όλα τα ανεµβολίαστα ζώα άνω των 6 µηνών και όλα τα
εµβολιασµένα άνω των 18 µηνών, κατά τη µέρα της
δειγµατοληψίας, έχουν υποβληθεί σε δύο δοκιµές µε αρνητικά
αποτελέσµατα σε διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών και
µικρότερο των 12 µηνών,
ε) µετά την ολοκλήρωση των δοκιµών βρουκέλλωσης τα ζώα της
εκµετάλλευσης δεν έρχονται σε επαφή µε ζώα χαµηλότερου
υγειονοµικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση, οπότε στην
εκµετάλλευση θα υπάρχουν ζώα που έχουν γεννηθεί στην
εκµετάλλευση ή προέρχονται από εκµετάλλευση Μ3 ή Μ4.
∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Ζώνη Εκρίζωσης


Μ4: επίσηµα απαλλαγµένη βρουκέλλωσης χαρακτηρίζεται η
εκµετάλλευση:

α) η οποία βρίσκεται υπό κτηνιατρικό έλεγχο από τις αρµόδιες κτηνιατρικές
αρχές,
β) της οποίας όλα τα ευαίσθητα στη βρουκέλλωση ζώα είναι i) απαλλαγµένα
κλινικών συµπτωµάτων, ii) αρνητικά σε βακτηριολογικές (εφόσον
υπάρχουν αποβολές) και iii) αρνητικά σε ορολογικές εξετάσεις κατά της
βρουκέλλωσης κατά τους τελευταίους 12 µήνες.
γ) όπου δεν υπάρχουν ζώα που να έχουν εµβολιαστεί τα τελευταία 2 έτη µε
εµβόλιο REV−1 ή άλλο εµβόλιο το οποίο έχει εγκριθεί από τα αρµόδια
όργανα της ΕΕ,
δ) όλα τα ζώα της εκµετάλλευσης ηλικίας άνω των 6 µηνών έχουν δώσει
αρνητικά αποτελέσµατα σε δύο ορολογικές δοκιµές, από τις οριζόµενες στο
παρόν, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διάστηµα µεταξύ 6 και 12 µηνών,
ε) µετά την ολοκλήρωση των ορολογικών δοκιµών κατά της βρουκέλλωσης τα
ζώα της εκµετάλλευσης δεν έρχονται σε επαφή µε ζώα εκµεταλλεύσεων
Μ1 ή Μ2 και στην εκµετάλλευση υπάρχουν ζώα που έχουν γεννηθεί σε
αυτή ή προέρχονται από άλλη εκµετάλλευση Μ3 ή Μ4.
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Ζώνη Εκρίζωσης
∆ιατήρηση του χαρακτηρισµού Μ4








Για τη διατήρηση του χαρακτηρισµού Μ4 θα
πρέπει να πραγµατοποιείται µία ετήσια δοκιµή
σε:
Όλα τα ζώα ή αντιπροσωπευτικό δείγµα
(>6µηνών)
Κατ’ ελάχιστο: 25% των ζώων >6µηνών και
Κατ’ ελάχιστο 50 θηλυκά (εφόσον υπάρχουν)





+Όλα τα αρσενικά
+Όλα τα νεοεισαχθέντα ζώα

Με αρνητικά αποτελέσµατα
23

Ζώνη Εκρίζωσης
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ΖΕΚ – Από Μ1 σε Μ4






Όλα τα ζώα ή αντιπροσωπευτικό δείγµα
(>6µηνών)
Κατ’ ελάχιστο: 25% των ζώων >6µηνών
και
Κατ’ ελάχιστο 50 θηλυκά (εφόσον
υπάρχουν)



+Όλα τα αρσενικά
+Όλα τα νεοεισαχθέντα ζώα
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Ζώνη Εκρίζωσης
Εφόσον βρεθεί έστω και ένα θετικό ζώο µετά
από αιµοληψία σε δείγµα της
εκµετάλλευσης γίνεται αιµοληψία από όλα
τα υπόλοιπα ζώα της εκµετάλλευσης µέσα
σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τα
εργαστηριακά αποτελέσµατα.
Η αιµοληψία επαναλαµβάνεται ανά 2 µήνες
µέχρι να είναι όλα τα αιµοδείγµατα
αρνητικά, οπότε η εκµετάλλευση
χαρακτηρίζεται Μ2 και αίρονται τα
περιοριστικά µέτρα.
26

ΖΕΚ – Από Μ+ σε Μ4

Επίσηµα έγγραφα 1/2






Οι κτηνοτρόφοι που παραδίδουν γάλα στις
γαλακτοβιοµηχανίες, στα τυροκοµεία και
στους σταθµούς συλλογής γάλακτος πρέπει να
είναι εφοδιασµένοι µε το ∆Ε ή/και ∆ΟΕ.
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι
διαθέσιµα κατά την επιθεώρηση των
γαλακτοκοµικών εγκαταστάσεων και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του αρχείου
προµηθευτών α` ύλης. Πιο συγκεκριµένα στη
ΖΕΚ απαιτείται µόνο το ∆ΟΕ, ενώ στη ΖΕΜ το
∆Ε ή/και το ∆ΟΕ (το πιο πρόσφατο).
Επίσης, καταχωρούνται στη βεβαίωση
εισκοµίσεων των τυροκοµείων που γίνονται 2
φορές το χρόνο προς τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.
28

Επίσηµα έγγραφα 2/2


∆ελτίο Μηνιαίας Εποπτείας (∆ΜΕ)



∆ελτίο Επιζωτιολογικής ∆ιερεύνησης
∆ελτίο ∆ιερεύνησης Αποβολών
Βεβαίωση απολύµανσης






(σε περίπτωση κρούσµατος)
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∆ελτίο
Μηνιαίας
Εποπτείας

Υγειονοµικά µέτρα σε εκµετάλλευση µε
κρούσµα (1)








ΖΕΚ – Αποµόνωση της εκµετάλλευσης και
απαγόρευση εισόδου – εξόδου ζώων (εκτός για
σφαγή).
ΖΕΜ – Αποµόνωση των θετικών ζώων µέχρι να
σφαγούν και εµβολιασµός όλων των θηλυκών
ανεµβολίαστών αιγοπροβάτων >3µηνών.
∆ιενεργείται επιζωοτιολογική έρευνα.
Τα προϊόντα των αποβολών καταστρέφονται ή
ενταφιάζονται µετά από ψεκασµό µε το
κατάλληλο απολυµαντικό. Κατάλληλα τµήµατα
αυτών στέλνονται στο ΕΕΑΒΛ, για τις
απαραίτητες εξετάσεις.

Υγειονοµικά µέτρα σε εκµετάλλευση µε
θετικό κρούσµα (2)






Τα ζώα για σφαγή σηµαίνονται µε «∆»
στο δεξί αυτί.
Η κόπρος, η στρωµνή κτλ που ήρθαν σε
επαφή µε µολυσµένα προϊόντα
καταστρέφονται ή ενταφιάζονται.
Καθαρισµός και απολύµανση των χώρων
και των εργαλείων της εκµετάλλευσης.

Υγειονοµικά µέτρα σε εκµετάλλευση µε
θετικό κρούσµα (3)







Το γάλα από τα θετικά ζώα δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το γάλα που προέρχεται από τα µη µολυσµένα
ζώα της µολυσµένης εκµετάλλευσης
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού 853/2004 ΕΕ, Παράρτηµα ΙΙΙ τµήµα
ΙΧ Κεφάλαιο Ι παρ.3-5.
Σφαγή των θετικών ζώων µέσα σε 30 ηµέρες.
Στο σφάγιο κατάσχονται: οι µαστοί, η
ουρογεννητική οδός και το αίµα [Καν. 854/2004/ΕΚ, Παράρτηµα
I (νωπό κρέας), Τµήµα IV (Ειδικές απαιτήσεις), κεφάλαιο IX (Ειδικοί κίνδυνοι)].

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Αν δεν εφαρµοστεί µε επιτυχία το
πρόγραµµα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
α) να σταµατήσει η συγχρηµατοδότηση από
την ΕΕ… Σχεδόν άρχισε!!!
β) να δυσφηµιστεί η ΦΕΤΑ
και
γ) να βγει ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή
κατανάλωσης των ελληνικών
γαλακτοκοµικών προϊόντων
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Κτηνιατρικά Εργαστήρια
για τη βρουκέλλωση
α/α

Κτηνιατρικά
Εργαστήρια

∆ιαπίστευση

Αρµοδιότητα (Περιφέρειες)

1

Λάρισας (NRL)

ΕΣΥ∆ 834-2**
ΕΣΥ∆ 695-2**

2
3
4

Αθήνας
Θεσσαλονίκης
Ηράκλειου

Θεσσαλίας
Αττικής, Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες), Βόρειου Αιγαίου,
Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος,
Κεφαλονιά)
∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων (Λευκάδα, Κέρκυρα)

5
6
7
8
9
10

Ιωαννίνων
Καβάλας
Κοµοτηνής
Πάτρας
Ρόδου
Τρίπολης

ΕΣΥ∆ 844-2*
ΕΣΥ∆ 585-2*
ΕΣΥ∆ 488-2**
ΕΣΥ∆ 529-2*
---ΕΣΥ∆ 769-2*
ΕΣΥ∆ 475-3*
----

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
∆υτικής Ελλάδας
Νότιου Αιγαίου (∆ωδεκάνησα)
Πελοποννήσου

*διαπίστευση στη RBT
** διαπίστευση στη RBT & CFT

Χειρισµός αιµοδειγµάτων
Χειρισµός αιµοδειγµάτων από τη ΖΕΜ
Τρέχον ή προηγούµενο έτος

1-5% RBT(+)

Ανεµβολίαστη
εκµετάλλευση ή µε θετικό
κρούσµα

Σφαγή µόνο τα
RBT(+)

Εµβολιασµένη
εκµετάλλευση και χωρίς
θετικό κρούσµα

Επιβεβαίωση µε CFT.
Σφαγή µόνο RBT(+)
και CFT (+)

6-79%RBT(+)
Επιβεβαίωση µε CFT.
Σφαγή είτε RBT(+)
είτε CFT (+)

>80% RBT(+)
Σφαγή όλων των
ζώων που
δειγµατίστηκαν

Χειρισµός αιµοδειγµάτων από τη ΖΕΚ
1-5% RBT(+)
Καθεστώς Μ+

Σφαγή µόνο τα
RBT(+)

Καθεστώς Μ1, Μ2, Μ3, Μ4

Επιβεβαίωση µε CFT.
Σφαγή µόνο RBT(+)
και CFT (+)

6-49%RBT(+)
Επιβεβαίωση µε CFT.
Σφαγή είτε RBT(+) είτε
CFT (+)

>50% RBT(+)
Σφαγή όλων των
ζώων που
δειγµατίστηκαν

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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