ΕΥΘΝΟΚΟΚΚΘΑΗ(ΥΔΑΤΙΔΩΣΗ)
και

ΔΗΜΟΘΑ ΤΓΕΘΑ

(Προζαρκογή εηθόλφλ, θείκελα: Ν. Υαρίσης, (κτηνίατρος/σγιεινολόγος της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής τοσ Υποσργείοσ Γεωργίας) .

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΗ ΕΥΘΝΟΚΟΚΚΘΑΗ / ΤΔΑΣΘΔΧΗ
TON ΑΝΘΡΧΠΟ ΚΑΘ ΣΑ ΖΧΑ

•

Κύζηεης ζε ζσθώηη
προβάηοσ

•

•

Σηολ άλζρφπο θαη ζηα παραγφγηθά δώα ηα ζσκπηώκαηα
ποηθίιοσλ αλάιογα κε ηολ αρηζκό θαη ηε ζέζε ηφλ θύζηεφλ
οη οποίες αλαπηύζζοληαη αργά θαη ζστλά θζάλοσλ ηα δέθα
εθαηοζηά ζε δηάκεηρο ζηα ελήιηθα θαη ειηθηφκέλα άηοκα. Οη
θύζηεης εληοπίδοληαη θσρίφς ζηο ζσθώηη θαη ζηοσς
πλεύκολες θαη ζπαληόηερα ζηα λεθρά, ζηελ ζπιήλα, ζηα
θόθαια ή θαη ζηο Κεληρηθό Νεσρηθό Σύζηεκα.
Αλ οη θύζηεης δελ προζβάιιοσλ δφηηθά όργαλα θαηά ηρόπο
ποσ λα εκποδίδεηαη ε ιεηηοσργία ηοσς, δελ προθαιούλ
ζσκπηώκαηα θαη εληοπίδοληαη κόλο ησταία, θαηόπηλ
αθηηλογραθίας. Αλ όκφς προζβάιιοσλ δφηηθά όργαλα ηόηε
πρέπεη λα αθαηρούληαη κε τεηροσργηθή επέκβαζε.
Τα μολσζμένα ζκσλιά δεν εμθανίζουν ζυμπηώμαηα
και δεν σποθέροσν από ηη νόζο. Τα ζκσλιά είναι μόνο
θορείς και δείτνοσν ενηελώς σγιή.

Παράζηηο (ηαηλία ετηλοθόθθοσ

ΣΡΟΠΟΘ ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ ΕΥΘΝΟΚΟΚΚΘΑΗ

)

Οη ζθύιοη
κοιύλοληηα
ηρώγοληας
ζπιάτλα κε
θύζηεης
ετηλοθόθθοσ

Χηιηάδες ασγά ηοσ παραζίηοσ βγαίλοσλ ζηο περηβάιιολ κε ηα
θόπραλα θάζε κοισζκέλοσ ζθύιοσ, κοιύλοληας κε ηε ζεηρά ηοσς ηα
τόρηα ηφλ αγρώλ, ηα ιαταληθά ηφλ θήπφλ θαη ηα επηθαλεηαθά λερά
(ρσάθηα, ποηάκηα)

Τα πρόβαηα, οη αίγες, ηα
βοοεηδή θαη οη τοίροη
κοιύλοληαη ηρώγοληας
κοισζκέλα τόρηα ζηοσς
αγρούς.

ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΘ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΥΘΝΟΚΟΚΚΘΑΗ /
ΤΔΑΣΘΔΧΗ

•
•

•
•

•

Καιό πιύζηκο ηφλ θρούηφλ θαη θσρίφς ηφλ
ιαταληθώλ ποσ ηρώγοληαη φκά (ζαιάηες).
Ταθηηθή τορήγεζε αληηπαραζηηηθώλ ταπηώλ ζε όια
ηα ζθσιηά θαη ηδηαίηερα ζε εθείλα ποσ ηρηγσρλούλ
ειεύζερα θαη σπάρτεη πηζαλόηεηα λα έτοσλ θάεη
ζπιάτλα απο κοισζκέλα δώα (θσλεγεηηθά,
ποηκεληθά).
Να κελ δίλοσκε ζηα ζθσιηά κας ακαγείρεσηα θαγεηά
θαη ηδίφς ζπιάτλα δώφλ.
Να κε βάδοσκε ηα τέρηα ηο ζηόκα αλ δελ είκαζηε
αποιύηφς ζίγοσροη όηη είλαη θαζαρά. Να πιέλοσκε
ηα τέρηα κας ποιύ θαιά πρηλ από ηο καγείρεκα ή ηο
θαγεηό θαη ηδηαίηερα όηαλ έτοσκε ταχδέυεη θάποηο
άγλφζηο ή αδέζποηο δώο.
Οη αγρόηες θαη θσρίφς οη θηελοηρόθοη δελ πρέπεη λα
ζθάδοσλ δώα εθηός ζθαγείφλ. Η ζθαγή δώφλ εθηός
ζθαγείφλ απαγορεύεηαη ασζηερά από ηε λοκοζεζία.
Οη θηελοηρόθοη δελ πρέπεη λα εγθαηαιείποσλ ηα
πηώκαηα ηφλ δώφλ ποσ υόθεζαλ από οποηαδήποηε
αηηηοιογία, αιιά λα ελεκερώλοσλ ηης αρκόδηες οη
οποίες αποθαζίδοσλ γηα ηελ αποκάθρσλζή ηοσς Όια
ηα κοισζκέλα ζπιάτλα ή ζθάγηα ποσ θαηάζτοληαη
ζηα ζθαγεία πρέπεη λα αποηεθρώλοληαη.

