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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ» 

 
Μετά την εµφάνιση  κρουσµάτων καταρροϊκού πυρετού σε ολόκληρη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και την Π.Ε. Έβρου, ενηµερώνουµε τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειάς 
µας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για  εµφάνιση της νόσου και σε δύο εκτροφές της 
Π.Ε. Ευρυτανίας ( στο ∆ήµο Καρπενησίου στην Τ.Κ Κρικέλλου  και στην Τ.Κ 
Συγκρέλλου): 
 
Ο καταρροϊκός πυρετός είναι λοιµώδες ιογενές νόσηµα που µεταδίδεται µε αιµατοφάγα 
έντοµα (σκνίπες) του γένους Culicoides .Προσβάλλει όλα τα  µηρυκαστικά, αλλά µόνο 
τα πρόβατα εµφανίζουν κλινικά συµπτώµατα.  
∆ΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  
 
Είναι νόσηµα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ και οι κτηνοτρόφοι  οφείλουν να 
ενηµερώσουν την κτηνιατρική υπηρεσία σε περίπτωση εµφάνισης των παρακάτω 
συµπτωµάτων  

 
1.Υψηλός πυρετός µέχρι 42ο c,καταβολή  
2.Οίδηµα στην περιοχή του στόµατος ,οφθαλµών ,αυτιών. 
3.∆ιαυγές  ορώδης ρινικό έκκριµα το οποίο γίνεται βλεννοπυώδες  
4.Φλεγµονή ,εξέλκωση διάβρωση και νέκρωση του στοµατικού βλενογόννου ,έντονη 

σιελλόροια  
5.Οίδηµα και κυανή γλώσσα (σπάνιο) 
6.Χωλότητα λόγω φλεγµονής της στεφάνης της χηλής και ποδοδερµατίτιδα  
7.Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αµνών  
8.Απίσχναση  
9.Εάν δεν συµβεί θάνατος µέσα σε χρονικό διάστηµα 8-10 ηµερών το ζώο αναρρώνει µε 

συµπτώµατα απώλεια µαλλιού ,στειρότητας και καθυστερηµένης ανάπτυξης.  
 
∆εν υπάρχει καµιά αποτελεσµατική θεραπεία για τα άρρωστα ζώα  
 
Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να λάβουν τα εξής µέτρα  

• χρήση εγκεκριµένων εντοµοαποθητικών σε όλα τα µηρυκαστικά  
• ψεκασµός των στάβλων και γενικώς των χώρων παραµονής µε κατάλληλα 

εντοµοκτόνα. κάθε εβδοµάδα.  
 



Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και  οι Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές   
έχουν τεθεί σε επιφυλακή για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου 
Απαγορεύεται η διακίνηση ζώντων ζώων χωρίς την έγγραφη άδεια Των  
Κτηνιατρικών  Υπηρεσιών  

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειµένου να εµποδίσει την εξάπλωση της νόσου θα 
πραγµατοποιήσει πρόγραµµα διαχείρισης του  εντόµου φορέα του καταρροϊκού πυρετού µε 
ακµαιοκτονία σε όλες τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περίµετρο 20 χιλιοµ. 
από τις παραπάνω εστίες. 

 


