21-6-16

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσκεψη με στόχο την εφαρμογή μέτρων προστασίας και την αντιμετώπιση της
οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο
Πωγωνίου.
Ο Προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ηπείρου κ.
Κων/νος Ζευγολάς, συνοδευόμενος από κλιμάκιο κτηνιάτρων, ενημέρωσε τους
κτηνοτρόφους του Δήμου για τα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβουν
προκειμένου να προστατεύσουν τα κοπάδια τους από τη νόσο που έχει οδηγήσει σε
σφαγή χιλιάδες βοοειδή.
Πρόκειται για μία νόσο που προέρχεται από την Νότια Αφρική και η εξάπλωσή
της λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν, μέχρι σήμερα,
κρούσματα στο Νομό Ιωαννίνων.
Για την αντιμετώπιση της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, είναι
απαραίτητος ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού της περιοχής. Εν αναμονή
των δόσεων του εμβολίου οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα:










Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου
ζώων και ανθρώπων ανεξέλεγκτα.
Απολυμαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων.
Απεντόμωση και μυοκτονία.
Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και
εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.
Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε απομονωμένο χώρο από τα
υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για 28 ημέρες.
Καθαρισμός και απολύμανση των υποδυμάτων των ανθρώπων που
εισέρχονται και εξέρχονται.
Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών και των μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται.



Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν
την ανάπτυξη εντόμων και κυρίως εντομοαπωθητικά στα ζώα για
καταπολέμηση εξωπαρασίτων.
Η οζώδης δερματίτιδα είναι ιδιαίτερα σοβαρή νόσος για τα βοοειδή, ωστόσο
δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι τα εξής:
α) επώδυνα οζίδια στο σώμα (εξογκώματα 2-5 εκ.), ιδιαίτερα στην κεφαλή, τον
αυχένα, το μαστό και το περίνεο, που σταδιακά γίνονται έλκη (πληγές),
β) αλλοιώσεις (πληγές) στους βλεννογόνους του στόματος,
γ) ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα που προοδευτικά γίνεται πυώδες,
δ) πυρετός,
ε) πτώση της γαλακτοπαραγωγής,
στ) χωλότητα,
ζ) απίσχνανση και πολλές φορές θάνατος του άρρωστου ζώου.
Η μετάδοση της νόσου γίνεται κατά κύριο λόγο με κουνούπια, μύγες,
τσιμπούρια και σε πολύ μικρότερο βαθμό από μολυσμένη τροφή και νερό και
μεταφορικά μέσα.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Καλπακίου κ. Κώστα
Καψάλη, του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Γκόγκου αλλά και του αρμοδίου
Αντιδημάρχου κ. Νίκου Γαλίτση ο οποίος διαβεβαίωσε την Κτηνιατρική Υπηρεσία
και τους κτηνοτρόφους ότι ο Δήμος στέκεται στο πλευρό τους. «Τόσο ο Δήμαρχος
όσο και η Δημοτική Αρχή ασχολούμαστε διεξοδικά με τη νόσο που απειλεί άμεσα τα
κοπάδια των δημοτών μας. Ο Δήμος στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων σε ένα
νέο κίνδυνο που απαιτεί διεξοδικές κινήσεις για την καταπολέμησή του» κατέληξε ο
κ. Γαλίτσης.
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