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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ Α (H5N8)
 Από τον Οκτϊβριο του 2016 ζχει εμφανιςτεί ςτθν Ευρϊπθ αυξθμζνοσ αρικμόσ επιβεβαιωμζνων
περιςτατικϊν γρίπθσ Α (Η5Ν8) ςε άγρια πτθνά και πουλερικά, οικόςιτα και εκτροφισ. Αποκικθ και
φορζασ του ιοφ γρίπθσ Η5Ν8 είναι κυρίωσ τα υδρόβια άγρια πτθνά, όμωσ ζχει εντοπιςκεί και ςε
άλλα είδθ πτθνϊν, μθ υδρόβια. Πρόκειται για ςτζλεχοσ υψθλισ πακογονικότθτασ για τα πτθνά με
ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν πτθνοτροφία, αλλά και δυνθτικοφσ κινδφνουσ για τθν υγεία του
ανκρϊπου παρόλο που μζχρι ςιμερα δεν ζχει αναφερκεί διεκνϊσ μόλυνςθ ςτουσ ανκρϊπουσ.
 υνολικά, το χρονικό διάςτθμα Οκτϊβριοσ 2016 – Ιανουάριοσ 2017 (δεδομζνα ωσ 30/1/2017),
επιβεβαιωμζνα κροφςματα γρίπθσ των πτθνϊν Α (Η5Ν8) ςε άγρια πτθνά ζχουν ανακοινωκεί από
23 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, εκ των οποίων ςε 16, ζχουν επιπλζον δθλωκεί επιβεβαιωμζνα κροφςματα
ςε πουλερικά εκτροφισ/οικόςιτα, ενϊ ςε 5 χϊρεσ ζχουν δθλωκεί επιβεβαιωμζνα περιςτατικά και
ςε ηωολογικοφσ κιπουσ. Εκτόσ Ευρϊπθσ, το ίδιο χρονικό διάςτθμα ζχουν δθλωκεί επιβεβαιωμζνα
περιςτατικά ςε πτθνά από τθν Ινδία, Ιςραιλ, Ιράν, Αίγυπτο, Συνθςία και Νιγθρία, ενϊ ςτισ αρχζσ
του 2016 είχαν δθλωκεί περιςτατικά ςτον Καναδά, τθ Νότια Κορζα, τθν Κίνα και τθ Ρωςία.
 Αυτι είναι θ 2θ φορά που ο ιόσ ειςάγεται ςτθ Ευρϊπθ μζςω τθσ μετανάςτευςθσ άγριων πτθνϊν
κατά τουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ, ενϊ παρατθρείται αυξθμζνθ κνθςιμότθτα των άγριων πτθνϊν το
2016, ςε ςχζςθ με το 2014/2015. Η δεφτερθ εμφάνιςθ γρίπθσ Α(Η5Ν8) ςε πτθνά είναι μια ακόμα
ζνδειξθ ότι υπάρχει ευρεία κυκλοφορία του ιοφ και ςυνεχισ αναςυνδυαςμόσ των ιϊν τθσ γρίπθσ
των πτθνϊν, ειδικότερα τφπων υψθλισ πακογονικότθτασ H5, γεγονόσ που αποτελεί
μακροπρόκεςμο κίνδυνο εμφάνιςθσ πανδθμιϊν γρίπθσ ςτουσ ανκρϊπουσ.
 ε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν λθφκεί αυξθμζνα μζτρα βιοαςφάλειασ και ζχουν
προχωριςει ςε κανάτωςθ των πουλερικϊν εκτροφισ που ζχουν μολυνκεί.
 τθ χϊρα μασ, ςε αυξθμζνθ εγριγορςθ βρίςκονται οι κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ, μετά και τον
εντοπιςμό του ιοφ γρίπθσ Α υψθλισ πακογονικότθτασ Α(H5N8) ςε άγρια πτθνά, πουλερικά
εκτροφισ και οικόςιτα πουλερικά ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Ζβρου, Αρκαδίασ, Φλϊρινασ και
Ροδόπθσ.
 Μζχρι ςιμερα δεν ζχει διαπιςτωκεί διεκνϊσ μόλυνςθ του ανκρϊπου από τον υπότυπο Η5Ν8 τθσ
γρίπθσ τφπου Α, παρά τον μεγάλο αρικμό ατόμων που ζχουν εκτεκεί ςε αυτόν κατά τθ διαχείριςθ
κρουςμάτων ςτα πτθνά. Επιπλζον, θ ωσ τϊρα γενετικι ανάλυςθ των δειγμάτων ιοφ γρίπθσ
Α(Η5Ν8) δείχνει ότι παραμζνει ιόσ που μπορεί να προςβάλει τα πτθνά, και όχι τουσ ανκρϊπουσ.
 Ωςτόςο, θ τάςθ των ιϊν τθσ γρίπθσ να υφίςτανται ςυχνζσ μεταλλάξεισ- και ωσ εκ τοφτου ο
δυνθτικόσ κίνδυνοσ ανάδυςθσ ςτελζχουσ που προςβάλλει και τον άνκρωπο-απαιτεί εγριγορςθ και
αυςτθρι τιρθςθ των μζτρων περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του ιοφ ςτα πουλερικά και των μζτρων
προςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςταςίασ του αναπνευςτικοφ, όςων εργάηονται ςτθν
πτθνοτροφία ι ζχουν άλλεσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν άμεςθ επαφι με πτθνά.
 ε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε άρρωςτο ι νεκρό άγριο πτθνό, κα πρζπει να ενθμερϊνονται οι
αρμόδιεσ αρχζσ Δθμόςιασ Τγείασ, ϊςτε να δοκοφν οι κατάλλθλεσ οδθγίεσ.
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Οι παρακάτω ςυςτάςεισ αφοροφν άτομα που ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με ηωντανά ι κθρευμζνα
άγρια πτθνά:
 Κατά τθν επαφι με άγρια πτθνά κα πρζπει να γίνεται χριςθ πλαςτικϊν μθ διαπερατϊν γαντιϊν
μιασ χριςθσ τα οποία κα πρζπει να απορρίπτονται με αςφάλεια, τα οποία μετά τθ χριςθ να
τοποκετοφνται ςε πλαςτικι ςακοφλα ςκουπιδιϊν θ οποία να κλείνεται καλά και να απορρίπτεται
ςτα κοινά ςκουπίδια. Αμζςωσ μετά τθν αφαίρεςθ των γαντιϊν, κα πρζπει να γίνεται καλι πλφςθ
των χεριϊν με τρεχοφμενο νερό και ςαποφνι. ε περίπτωςθ που λόγω ςυνκθκϊν θ χριςθ
τρεχοφμενου νεροφ δεν είναι δυνατι, ςυςτινεται καλι επάλειψθ των χεριϊν με αλκοολοφχο
αντιςθπτικό. θμειϊνεται ότι θ χριςθ γαντιϊν και το πλφςιμο/ αντιςθψία των χεριϊν κα πρζπει
να εφαρμόηεται ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ που ζρχεςτε ςε επαφι με κθράματα, είτε πρόκειται
για πτθνά είτε για ηϊα, για τθν προςταςία ςασ και από άλλεσ ςθμαντικζσ λοιμϊδεισ νόςουσ, όπωσ
ςαλμονζλωςθ και μελιταίοσ πυρετόσ.
 Αποφφγετε τθν κατανάλωςθ φαγθτοφ, ποτοφ κακϊσ και το κάπνιςμα κατά τον χειριςμό άγριων
πτθνϊν-κθραμάτων.
 Κακαρίςτε καλά τα ροφχα, παποφτςια και οποιεςδιποτε επιφάνειεσ ι αντικείμενα (π.χ. καρότςα
αυτοκινιτου) που ιρκαν ςε επαφι με άγρια πτθνά και αποφφγετε να ειςζλκετε με τα ίδια ροφχα,
παποφτςια ι οχιματα (π.χ. αγροτικό αυτοκίνθτο) ςε χϊρουσ εκτροφισ οικόςιτων πουλερικϊν. Σο
πλφςιμο ςτο πλυντιριο ςτθν υψθλι κερμοκραςία είναι κατάλλθλο για τον κακαριςμό των ροφχων,
ενϊ για επιφάνειεσ ι αντικείμενα μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε κοινι χλωρίνθ, αραιωμζνθ με
νερό ςε αναλογία 1 προσ 10.
 Καλό μαγείρεμα του άγριου πτθνοφ-κθράματοσ, όπωσ και κάκε κθράματοσ. Η υψθλι
κερμοκραςία κατά το μαγείρεμα καταςτρζφει όχι μόνο τον ιό τθσ γρίπθσ, αλλά και οποιοδιποτε
άλλο ιό ι μικρόβιο και κακιςτά το κρζασ αςφαλζσ για κατανάλωςθ.
 Μθ δίνετε ωμά υπολείμματα άγριων πτθνϊν ωσ τροφι ςε οικόςιτα πουλερικά ι ςε οποιοδιποτε
ηϊο, αν δεν τα ζχετε προθγουμζνωσ επεξεργαςτεί κερμικά (π.χ. βράςει ι μαγειρζψει). Σα ωμά
υπολείμματα αγρίων πτθνϊν κα πρζπει να απορρίπτονται αςφαλϊσ (επικοινωνιςτε με τθν οικεία
Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ για ςχετικζσ οδθγίεσ ι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τοποκετιςτε τα ςε
πλαςτικι ςακοφλα τθν οποία κλείνουμε καλά ϊςτε να μθν ζχει διαρροζσ, τοποκετιςτε τθν ςε
δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα τθν οποία επίςθσ κλείνετε καλά και τθν απορρίπτετε με τα κοινά
ςκουπίδια).
Οι παρακάτω ςυςτάςεισ αφοροφν άτομα με πικανι άμεςθ επαφι με εμφανϊσ άρρωςτα ι νεκρά
άγρια πτθνά:
 Ωσ γενικι προφφλαξθ, κα πρζπει να αποφεφγεται θ επαφι με εμφανϊσ άρρωςτα ι νεκρά άγρια
πτθνά και να παρατθροφνται από απόςταςθ.
 Αποφφγετε επιπλζον τθν επαφι με επιφάνειεσ που ζχουν μολυνκεί από περιττϊματα άγριων
πτθνϊν.
 ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ εμφανϊσ άρρωςτων ι νεκρϊν άγριων πτθνϊν, αναφζρετε άμεςα το
γεγονόσ ςτθν κατά τόπουσ αρμόδια κτθνιατρικι αρχι.
 ε περίπτωςθ επαφισ με άρρωςτα ι νεκρά άγρια πτθνά ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ αντιςθψίασ των
χεριϊν (πρζπει να γίνεται καλι πλφςθ των χεριϊν με τρεχοφμενο νερό και ςαποφνι. ε περίπτωςθ
που λόγω ςυνκθκϊν θ χριςθ τρεχοφμενου νεροφ δεν είναι δυνατι, ςυςτινεται καλι επάλειψθ
των χεριϊν με αλκοολοφχο αντιςθπτικό) κακϊσ και τισ οδθγίεσ κακαριςμοφ ροφχων και
επιφανειϊν, όπωσ περιγράφονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Ενθμερϊςτε επιπλζον τισ κατά
τόπουσ κτθνιατρικζσ υπθρεςίεσ και τθν οικεία Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Τγείασ, ϊςτε να ςασ δοκοφν
κατάλλθλεσ οδθγίεσ. Θα πρζπει να παρακολουκθκείτε για χρονικό διάςτθμα 10 θμερϊν και ςε
περίπτωςθ εμφάνιςθσ γριπϊδουσ ςυνδρομισ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςτθν παρακολοφκθςθ
κλινικϊν ςυμπτωμάτων όπωσ πυρετόσ >38° C, βιχασ, δφςπνοια, επιπεφυκίτισ ι ακόμα και
ςυμπτϊματα από το γαςτρεντερικό να τουσ ενθμερϊςτε.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία μπορείτε να καλζςετε ςτο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (τθλ. 2105212054 όλο το 24ωρο).
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