Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ.
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ.
Τμήμα Υγείας Ζώων - Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών
Με την έγκριση του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την Π.Κ.Μ.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων,
το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (τα υψηλά μολυσματικά στελέχη του ιού είναι
γενικά θανατηφόρα με θνησιμότητα που αγγίζει το 100%).
Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού.
Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και σε άλλα εκτρεφόμενα είδη ζώων όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τα
κατοικίδια θηλαστικά και πτηνά.
Το νόσημα είναι Υποχρεωτικής Δήλωσης: Ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιοχής σας
στην περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων σε χοίρους ή αγριόχοιρους.

Υψηλός πυρετός άνω
των 40 οC, ανορεξία,
αδυναμία, κατάπτωση

•

•

•
•

Διάρροια, (ίσως
αιμορραγική), εμετοί

Αιμορραγίες και
κυάνωση του δέρματος
(Ερυθρός ή μαύρος
χρωματισμός στο
δέρμα των αυτιών, του
ρύγχους, της ουράς,
στα άκρα, στην
κοιλιακή χώρα και στο
στήθος )

Δυσκολία στην
αναπνοή και βήχας,
αποβολές, πρόωροι
τοκετοί, λιποβαρή
χοιρίδια

Ξαφνικός θάνατος με
ελάχιστα συμπτώματα
να προηγούνται

Ο ΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ:

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Με κατανάλωση μολυσμένου κρέατος χοίρου ή αγριόχοιρου
ή προϊόντων αυτού, ή απορριμμάτων που περιέχουν
ανεπεξέργαστο κρέας μολυσμένου χοίρου ή αγριόχοιρου ή
προϊόντων αυτού.
Μετά από επαφή των χοίρων με μολυσμένους χοίρους,
αγριόχοιρους, κόπρανα μολυσμένων ζώων ή σωματικά υγρά
μολυσμένων ζώων. Ο ιός είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε
χαμηλές θερμοκρασίες και στο εξωτερικό περιβάλλον
(κυρίως σε κόπρανα και σωματικά υγρά των ζώων).
Με επαφή με μολυσμένα αντικείμενα και υλικά,
συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, ενδυμάτων, υποδημάτων
(μπότες), εξοπλισμού, ζωοτροφών κ.α.
Με έντομα διαβιβαστές, που όμως δεν παίζουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή στην εξάπλωση του
νοσήματος στην Ευρώπη.

✓ Απαγορεύεται η σίτιση των χοίρων με υπολείμματα
τροφίμων και οικιακά απορρίμματα (Κανονισμός
1069/2009/ΕΕ).
✓ Οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις, πρέπει να
είναι περιορισμένοι σε σταυλικές κ.τ.λ. περιφραγμένες
εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β΄ 1128/28.03.2018).
✓ Αποφυγή επαφής με ζώα άλλων εκμεταλλεύσεων ή
αγριόχοιρους, όπως και με άλλα είδη ζώων.
✓ Απομόνωση ασθενών και νεοεισερχόμενων ζώων.
✓ Αγορά χοίρων και σπέρματος γνωστού και πιστοποιημένου
υγειονομικού καθεστώτος (να συνοδεύονται από
υγειονομικό πιστοποιητικό).
✓ Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα και εξοπλισμό χωρίς
προηγουμένως να έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί.
✓ Αποφυγή δανεισμού εξοπλισμού/οχημάτων από άλλες
μονάδες.
✓ Τοποθέτηση σημείων απολύμανσης στις εισόδους/εξόδους
της μονάδας και διατήρηση των εγκαταστάσεων καθαρών
και τακτοποιημένων.
✓ Απαγόρευση εισόδου στη μονάδα στους μη έχοντες
εργασία και τήρηση ορθών πρακτικών υγιεινής για όλους
(καθαρά ρούχα, χέρια κ.τ.λ.).
Λήψη των ανωτέρω μέτρων τόσο σε οργανωμένες όσο
και σε οικόσιτες εκμεταλλεύσεις χοίρων.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ, ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ!

