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Μέηρα προζηαζίας από ηη βροσκέλλωζη
(μελιηαίος πσρεηός)
 Τι είναι η βροσκέλλωζη;
Η βξνπθέιισζε ή κειηηαίνο ππξεηόο είλαη κηα ινηκώδεο λόζνο πνπ
κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν από ηα δώα, θπξίσο από ηα παξαγσγηθά
(βννεηδή, πξόβαηα, θαηζίθεο, ρνίξνη) θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από
νξηζκέλα άγξηα (αγξηόρνηξνο, ειάθη, ιαγόο). Τα ζπκπηώκαηα είλαη
δπλαηόλ λα μεθηλήζνπλ ζηγά -ζηγά ή απόηνκα θαη πεξηιακβάλνπλ
ππξεηό πνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε αθαλόληζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
θαη δελ ππνρσξεί, ηδξώηα, πνλνθέθαιν, πόλνπο ζηηο αξζξώζεηο θαη
αδπλακία. Η αζζέλεηα ζεξαπεύεηαη κε ηελ θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή
αγσγή.

 Πώς μεηαδίδεηαι ζηον άνθρωπο;
Με ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, πνπ πξνέξρνληαη από

κνιπζκέλα δώα θαη δελ έρνπλ ππνζηεί ηελ θαηάιιειε
επεμεξγαζία.
Με ηελ ρσξίο πξνζηαζία επαθή κε κνιπζκέλα δώα.



Πώς μπορείηε να προζηαηεσηείηε από ηη βροσκέλλωζη;

1. Μέηρα προζηαζίας για ηο γενικό πληθσζμό
Καηαλαιώλεηε κόλν παζηεξησκέλν γάια. Σε πεξίπησζε
πνπ δε γλσξίδεηε αλ ην γάια είλαη παζηεξησκέλν,
βξάδεηέ ην γηα ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά πξηλ ην πηείηε (δελ
αξθεί απιώο λα θνπζθώζεη).
Απνθεύγεηε ηελ θαηαλάισζε θξέζθσλ καιαθώλ ηπξηώλ
εάλ δελ έρνπλ σξηκάζεη γηα ην θαηάιιειν ρξνληθό
δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο) όπσο θαη άιισλ
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ αλ δε γλσξίδεηε όηη έρεη
ηεξεζεί ε ζσζηή δηαδηθαζία παξαζθεπήο πνπ
εμαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο.

2. Μέηρα προζηαζίας για κηηνοηρόθοσς
Αθνινπζείηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ηζρύνπλ γηα ην γεληθό
πιεζπζκό θαη επηπιένλ:
Φξεζηκνπνηείηε πιαζηηθά γάληηα θαηά ηελ ζηελή επαθή
(π.ρ. ηνθεηόο, άξκεγκα) κε δώα πνπ κπνξεί λα έρνπλ
κνιπλζεί.
Εάλ έξζεηε ζε επαθή κε δώα πνπ κπνξεί λα είλαη
κνιπζκέλα ρσξίο λα θνξάηε γάληηα, πιύλεηε θαιά ηα
ρέξηα ζαο κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη ηνπνζεηείζηε βάκκα
ησδίνπ ζε ηπρόλ αλνηρηά ηξαύκαηα ή ακπρέο.
Πιύλεηε ζε πςειή ζεξκνθξαζία, βξάζηε ή απνιπκάλεηε
κε θνηλή ρισξίλε νηθηαθήο ρξήζεο ή κε άιιν θαηάιιειν
απνιπκαληηθό ηα ξνύρα, παπνύηζηα ή άιια αληηθείκελα

πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε κνιπζκέλα δώα ή ην πεξηβάιινλ
ηνπο.
Η θόπξνο από κνιπζκέλα δώα πξέπεη λα πθίζηαηαη
θαηάιιειε επεμεξγαζία ελώ ε απνκάθξπλζή ηεο πξέπεη
λα γίλεηαη κε αζθαιή ηξόπν ώζηε λα κελ κνιπλζεί ην
πεξηβάιινλ (π.ρ. θαιιηέξγεηεο, θξνύηα ή ιαραληθά πνπ
θαηαλαιώλνληαη σκά.). Πιαθνύληεο, πξντόληα ηνθεηνύ,
λεθξά έκβξπα ή λενγέλλεηα πνπ πξνέξρνληαη από
κνιπζκέλα δώα κπνξεί λα είλαη πεγέο κόιπλζεο.
Αθνινπζείηε πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ Κηεληάηξσλ ζρεηηθά
κε ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ.
Τεξείηε ηηο αξρέο εθαξκνγήο ησλ Εζληθώλ
Πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ηεο πγείαο ησλ δώσλ πνπ έρεη
εθπνλήζεη ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Τξνθίκσλ.

3. Μέηρα προζηαζίας για εκδοροζθαγείς
Αθνινπζείηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ηζρύνπλ γηα ην γεληθό
πιεζπζκό θαη επηπιένλ:
Φξεζηκνπνηείηε θαηά ηε ζθαγή βξνπθειιηθώλ δώσλ
πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, θαηάιιεια γάληηα,
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη κάζθα.

4. Μέηρα προζηαζίας για ηοσς κσνηγούς
Αθνινπζείηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ηζρύνπλ γηα ην γεληθό
πιεζπζκό θαη επηπιένλ:

Φνξάηε πιαζηηθά γάληηα θαηά ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ
ζθαγίνπ (π.ρ. αγξηόρνηξνο, ειάθη, ιαγόο).

Σσμβοσλεύεζηε ηις Υπερεζίες Δεμόζιας Υγείας και
Κηενιαηρικής για ηεν προζηαζία ηες σγείας ζας και ηεν
αζθαλή διατείριζε ηων δώων
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