
Αγαπητοί φοιτητές του 6ου εξαµήνου 
 
Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 
(9.00-13.00) θα ασχοληθούµε στο µάθηµα Επιλογής «Λοιµώδη 
Νοσήµατα Ιδιαίτερης σηµασίας για την Ελλάδα) µε τα ακόλουθα 
νοσήµατα υποχρεωτικής δήλωσης: 
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 : Οζώδης δερµατίτιδα και Πανώλη 
βοοειδών, Ευλογία και Πανώλη µικρών µηρυκαστικών, Φυσαλιδώδη 
νοσήµατα (Αφθώδης πυρετός, φυσαλιδώδης νόσος, φυσαλιδώδης 
στοµατίτιδα, φυσαλιδώδες εξάνθηµα), Υψηλής παθογονικότητας γρίπη 
και ψευδοπανώλη πτηνών 

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 : Σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (scrapie, 
BSE), καταρροϊκός πυρετός του προβάτου, λοίµωξη µε τον ιό του Δ. 
Νείλου, λοιµώδης αναιµία των ιπποειδών, κλασική και αφρικανική 
πανώλη του χοίρου, ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών 

 
Θα παρευρίσκονται και συνάδελφοι από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να µας πληροφορήσουν για 
την αντιµετώπιση των νοσηµάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο (Εθνικά 
προγράµµατα εκρίζωσης- Εµβολιακά προγράµµατα). 
 
Θα ήθελα πριν την παρουσίαση της αντιµετώπισης και την επακόλουθη 
συζήτηση, να παρουσιαστεί το κάθε νόσηµα συνοπτικά από εσάς (5 
min/ νόσηµα σε powerpoint), δίνοντας έµφαση σε στοιχεία της 
παθογένειας, επιζωοτιολογίας και πρόληψης που νοµίζετε ότι θα ήταν 
χρήσιµα για την αντιµετώπισή τους. 
Η επεξεργασία των νοσηµάτων θα γίνει ως ακολούθως: 
  
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΘΕΜΑ 

	8695	 	Τοτονίδου	  
	8698	 	Καρτάνος	  
	8699	 	Κασίνη Οζώδης δερµατίτιδα βοοειδών 
	8700	 	Ιωαννίδου	  
	8705	 	Παπαχαραλάμπους Πανώλη βοοειδών 
	8707	 	Γούναρης	  
	8708	 	Χριστοδούλου	  
	8709	 	Παβέλη	 Ευλογία µικρών µηρυκαστικών 
	8718	 	Κωστάκη	  
	8721	 	Νινής Πανώλη µικρών µηρυκαστικών 
	8725	 	Μπατζάκα	  



	8726	 	Παπαγεωργίου	  
	8732	 	Τζώρτζη	 Αφθώδης πυρετός 
	8733	 	Γρηγοριάδου	  
	8736	 	Κωνσταντινίδης Φυσαλιδώδης νόσος 
	8739	 	Ριζοπούλου	  
	8743	 	Διακάτου	 Φυσαλιδώδης στοµατίτιδα 
	8744	 	Μπαλατσινού	  
	8745	 	Αντωνίου	 Φυσαλιδώδες εξάνθηµα 
	8746	 	Μουσαφιράκη	  
	8747	 	Γιοβανόπουλος	 Κλασική πανώλη του χοίρου 
	8750	 	Κίτσου	  
	8752	 	Σβανιά	  
	8754	 	Αιβαζίδου	 Αφρικανική πανώλη του χοίρου 
	8755	 	Χρηστέας	  
	8758	 	Λούκουτος	 Scrapie του προβάτου 
	8761	 	Παπαχρήστου	  
	8764	 	Βουτσίνος	 BSE των βοοειδών 
	8768	 	Νικολετάτος	  
	8770	 	Καλοκαιρινού	 Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου 
	8771	 	Κοντίδης	  
	8776	 	Γαβρίλη	 Λοίµωξη µε τον ιό του Δ. Νείλου 
	8787	 	Παπαδοπούλου	  
	8796	 	Θυριάκης	 Λοιµώδης αναιµία των ιπποειδών 
	8798	 	Δίγκα	  
	8799	 	Φωτοπούλου	 Υψηλής παθογονικότητας γρίπη 
	8801	 	Βεργόπουλος	  
	8808	 Στουκίδου Ψευδοπανώλη πτηνών 
	8817	 	Κωνσταντά-Σωτηροπούλου  
	8818	 	Φωτακάκη Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών 
   
   

 
Ένα άτοµο θα παρουσιάσει εκ µέρους της οµάδας.  
Θα γίνονται ερωτήσεις στα άτοµα κάθε οµάδας από τους υπολοίπους. 
Καλή προετοιµασία 
  
Δρ. Σπύρος Κ. Κρήτας, DVM, ΜSc, PhD, Dipl. ECPHM 
Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ 
τ.  Καθηγ Κλινικής Παθολογίας των Ζώων Κτηνιατρικής Παν/µίου Θεσσαλίας 
Διεύθυνση 
Τµήµα Κτηνιατρικής (Μικροβιολογία και Λοιµώδη Νοσήµατα) 
Σχολή Επιστηµών Υγείας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 



54124 Θεσσαλονίκη 
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email: skritas@vet.auth.gr 
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