
Γειηία Σύπνπ 

Αλαθνίλσζε από ηε Γηεύζπλζε Θηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο ζρεηηθά κε εκθάληζε θξνπζκάησλ γξίπεο ησλ πηελώλ (28/11/2016) 

 

Από ην Σκήκα Τγείαο Εώσλ ηεο Γηεύζπλζεο Θηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο αλαθνηλώλνληαη ηα εμήο  ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

θξνπζκάησλ γξίπεο ησλ πηελώλ:   

Τν ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν επηβεβαηώλνληαη ζπλερώο θξνύζκαηα ηεο γξίπεο ησλ 

πηελώλ ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Θεληξηθήο θαη Βόξεηαο Δπξώπεο πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

πςειήο παζνγνληθόηεηαο ππόηππν Ζ5Λ8 ηόζν ζε εθηξεθόκελα πνπιεξηθά (Γεξκαλία, 

Απζηξία, Οπγγαξία) όζν θαη ζε άγξηα πηελά (Οιιαλδία, Πνισλία, Δαλία, Ειβεηία, Απζηξία, 

Ιξναηία). Εληόο ηνπ 2016 έρνπλ αθόκε βξεζεί πςειήο παζνγνληθόηεηαο ππόηππνη Η7Ν7 

ζηελ Θηαιία θαη Η5 ζηε Γαιιία. 

Γεδνκέλνπ όηη ε ζύλζεζε ηεο ειιεληθήο νξληζνπαλίδαο απνηειείηαη θαηά θύξην 

ιόγν από κεηαλαζηεπηηθά είδε άγξησλ πηελώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

απμεκέλεο κεηαθηλήζεηο απηήλ ηελ πεξίνδν, νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη ζε απμεκέλε 

εγξήγνξζε, ελώ νη πηελνηξόθνη θαη νη θάηνρνη νηθόζηησλ πνπιεξηθώλ επηβάιιεηαη λα ιάβνπλ 

ηα πξνβιεπόκελα κέηξα βηναζθάιεηαο θαη παξαθνινύζεζεο ησλ πηελώλ γηα ηελ 

πξώηκε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηεο λόζνπ. 

Υπελζπκίδεηαη όηη ε γξίπε ησλ πηελώλ είλαη ινηκώδεο ηνγελήο 

λόζνο απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνπιεξηθώλ, ππνρξεσηηθήο 

δειώζεσο. Μεηαδίδεηαη ζε άκεζε επαθή κε κνιπζκέλα πηελά (ζε αηρκαισζία, εθηξεθόκελα 

ή άγξηα) ή πξντόληα απηώλ θαη επνκέλσο κπνξεί λα εμαπισζεί από ην έλα θξάηνο κέινο ζην 

άιιν ή ζε ηξίηεο ρώξεο κέζσ ηνπ εκπνξίνπ δώλησλ πηελώλ ή ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ πηελώλ. Ιαηά θαλόλα, ε ρακειήο παζνγνληθόηεηαο κνξθή ηεο λόζνπ 

πξνθαιεί κόλν ήπηα ζπκπηώκαηα, ελώ ε πςειήο παζνγνληθόηεηαο κνξθή ηεο πξνθαιεί πνιύ 

πςειά πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο ζηα πεξηζζόηεξα είδε πνπιεξηθώλ. ε πεξίπησζε ππόλνηαο 

ή επηβεβαίσζεο ηεο λόζνπ εθαξκόδεηαη ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζή ηεο (ελδερόκελε θαηαζηξνθή ζκελώλ). Όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα 

αλσηέξσ ε ελ ιόγσ λόζνο κπνξεί λα έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζηελ θεξδνθνξία ηεο 

πηελνηξνθίαο θαη απνηειεί θίλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία δεδνκέλνπ όηη κπνξεί λα 

κεηαδνζεί θαη ζηνλ άλζξσπν, κνινλόηη ν θίλδπλνο είλαη γεληθά πνιύ πεξηνξηζκέλνο. 

Τν Τκήκα Υγείαο Ζώσλ ηεο Δηεύζπλζεο Ιηεληαηξηθήο ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Ιηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ιεληξηθήο Μαθεδνλίαο έρεη ήδε 

ελεκεξώζεη δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο πνπ εδξεύνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Ιεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη έξρνληαη ζε άκεζε θαη ζπρλή επαθή κε άγξηα πηελά (δαζηθνί ππάιιεινη, 

θπλεγνί, νκνζπνλδηαθνί ζεξνθύιαθεο, νξληζνινγηθέο νξγαλώζεηο, θέληξα πεξίζαιςεο, 

θνξείο δηαρείξηζεο εζσηεξηθώλ πδάησλ, θ.η.ι.) ώζηε ζε πεξηπηώζεηο εύξεζεο λεθξώλ ή 

εκηζαλώλ πηελώλ ιόγσ δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ζε πεξηνρέο θνληά ζε πδξνβηόηνπνπο, πνηάκηα, 

ιίκλεο, δέιηα πνηακνύ, ιηκλνζάιαζζεο:1) λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηελ αξκόδηα θηεληαηξηθή 

ππεξεζία γηα λα ιεθζνύλ δείγκαηα από εθπξόζσπν απηήο ή πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ νη 

θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη 2) λα παξαδίδνπλ άκεζα ηα δείγκαηα πνπ 

έρνπλ ιάβεη ζηηο θαηά ηόπν αξκόδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο. Επίζεο, όιεο νη θηεληαηξηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Π.Ι.Μ. ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά, πηελνηξόθνπο, πνιίηεο θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

 

ΚΔΣΡΑ ΒΗΟΑΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΗ ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ ΣΩΛ ΠΣΖΛΩΛ 

  

Α. ΓΔΛΗΘΑ ΚΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΙΔΘΟΚΔΛΟΤ ΣΖΛ 

ΠΣΖΛΟΣΡΟΦΗΑ (πηελνηξόθνπο, εξγαδόκελνπο ζηηο εθκεηαιιεύζεηο, κεηαθνξείο 

δώλησλ πνπιεξηθώλ) 

Οη άλζξσπνη κπνξνύλ λα δηαζπείξνπλ ηνλ ηό ζην πεξηβάιινλ κε ηα κνιπζκέλα ρέξηα, 

ππνδήκαηα ή ξνύρα γη’ απηό ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εμάπισζεο ηεο ινίκσμεο. Σεκεηώλεηαη όηη ε 

πγηεηλή ησλ ρεξηώλ είλαη ην πην ζεκαληηθό κέηξν πξόιεςεο κεηάδνζεο ηεο 

λόζνπ θαη όηη ην θαιό καγείξεκα ηνπ θξέαηνο ησλ πνπιεξηθώλ ζθνηώλεη ηνλ ηό. 



Β. ΣΗ ΤΣΖΚΑΣΗΘΔ ΔΘΣΡΟΦΔ 

Οη ηδηνθηήηεο ή νη ππεύζπλνη ζπζηεκαηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ θάζε είδνπο θαη 

θαηεγνξίαο πνπιεξηθώλ (αλαπαξαγσγήο, θξενπαξαγσγήο, απγνπαξαγσγήο, εθθνιαπηήξηα) 

πξέπεη: 

1. Να παξαθνινπζνύλ ηελ πξώηκε αλίρλεπζε παξνπζίαο γξίπεο ησλ πηελώλ α) πηώζε 

εκεξήζηαο θαηαλάισζεο ηξνθήο θαη λεξνύ κεγαιύηεξε ηνπ 20%, β) πηώζε 

εκεξήζηαο παξαγσγήο απγώλ κεγαιύηεξε ηνπ 5% γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ησλ 2 εκεξώλ γ) πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο κεγαιύηεξν ηνπ 3% ζε κηα 

εβδνκάδα δ) ηπρόλ θιηληθά ζπκπηώκαηα ή κεηαζαλάηηεο αιινηώζεηο πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε γξίπε ησλ πηελώλ. 

2. Να πεξηνξίδνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο πηελώλ, νρεκάησλ θαη αηόκσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε, 

3. Nα πξνζηαηεύνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο δσνηξνθώλ θαζώο θαη ηα ζπζηήκαηα 

παξνρήο ηξνθήο θαη λεξνύ από ηπρόλ πξνζεγγίζεηο αγξίσλ πηελώλ θαη άιισλ δώσλ 

(πνληίθηα). Εηδηθόηεξα, απαγνξεύεηαη ε ρξήζε πόζηκνπ λεξνύ γηα ηα εθηξεθόκελα πνπιεξηθά, 

όηαλ απηό πξνέξρεηαη από εμσηεξηθέο δεμακελέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη πξόζβαζε ζε άγξηα 

πηελά, 

4. Να δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα απνιύκαλζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ νρεκάησλ 

ζηηο εηζόδνπο ησλ εθκεηαιιεύζεώλ ηνπο θαη ιεθάλεο απνιύκαλζεο ζηηο εηζόδνπο ησλ θηηξίσλ 

κε απνιπκαληηθό πγξό πνπ ζα αλαλεώλεηαη θάζε 24σξν. 

 

Γ. ΣΑ ΟΗΘΟΗΣΑ ΠΟΤΙΔΡΗΘΑ 

Απαγνξεύεηαη ε δηαηήξεζε νηθνζίησλ πνπιεξηθώλ: α) ζε αλνηρηνύο ρώξνπο 

(πξναύιηα, απιέο, αγξνύο θ.ιπ.) εθηξνθώλ ζε πεξηνρέο ηεο ρώξαο πνπ βξίζθνληαη ζε 

απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2 ρικ. από πγξνβηόηνπνπο, πνηακνύο, ιίκλεο θαη θάζε 

είδνπο πδαηνζπιινγέο, β) ζε κε πεξηθξαγκέλνπο ρώξνπο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 

ρώξαο. 

Απηά πξέπεη λα δηαηεξνύληαη απνθιεηζηηθά ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, ηα αλνίγκαηα ησλ νπνίσλ 

πξέπεη λα θαιύπηνληαη από θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα πνπ ζα απνθιείνπλ ηελ 

επαθή ηνπο κε άγξηα πηελά. Οη ηπρόλ εθηξεθόκελεο πάπηεο θαη ρήλεο ησλ νηθνζίησλ 

εθηξνθώλ πξέπεη λα δηαηεξνύληαη μερσξηζηά από άιια είδε πνπιεξηθώλ. Σε 

πεξηπηώζεηο απμεκέλεο λνζεξόηεηαο ή ζλεζηκόηεηαο ησλ πνπιεξηθώλ, νη θάηνρνί ηνπο 

ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ ακέζσο ηηο θηεληαηξηθέο αξρέο θαη λα πξνζθνκίδνπλ ζε απηέο 

ηπρόλ πξόζθαηα ζαλόληα πηελά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ. 

  

 

 

 


