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ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(ΚΠ)
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Από τον Μάιο του 2014 ενέσκηψε στη χώρα µας επιζωοτία ΚΠ οφειλόµενη στον
ορότυπο 4 του ιού , η οποία ξεκινώντας από την Πελοπόννησο, τελικά επεκτάθηκε σε
ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα αλλά και µεγάλο κοµµάτι της νησιωτικής χώρας
(Εύβοια, Κρήτη, Επτάνησα , Κυκλάδες , νησιά Βορείου Αιγαίου κ.λ.π.), µε περισσότερες
από 3.000 καταγεγραµµένες εστίες της νόσου µέχρι το τέλος του έτους .
2. Η υπηρεσία µας, λαµβάνοντας υπόψη:
2.1 Τα ανωτέρω επιδηµιολογικά δεδοµένα (εξάπλωση του ΚΠ κατά το 2014)
2.2 Τα αποτελέσµατα ορολογικής έρευνας µε σκοπό την εξακρίβωση της υπάρχουσας
φυσικής ανοσίας στα βοοειδή και στα πρόβατα, µετά την εµφάνιση της επιζωοτίας
κατά το έτος 2014, από την οποία έχει διαπιστωθεί ότι τα βοοειδή, παρουσίασαν κατά
µέσο όρο, ποσοστό οροθετικότητας 70% και τα αιγοπρόβατα (στην πλειοψηφία τους
µεγαλύτερα του 1 έτους), είχαν ποσοστό οροθετικότητας 17% 1.
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Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, ωστόσο εκτιµάται ότι τα τελικά αποτελέσµατα δεν θα
διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα.

1

2.3 Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος µιας εθνικής εκστρατείας υποχρεωτικού
εµβολιασµού (συνυπολογίζοντας τις διαθέσιµες πιστώσεις και το ύψος της
εγκεκριµένης συγχρηµατοδότησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) καθώς
τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση των τυχόν διαδικασιών
προµήθειας εµβολίου.
2.4 Τα αποτελέσµατα συνάντησης (23.04.2015) των µελών της Οµάδας εργασίας , η
οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. πρωτ. 2908/40219/08.04.2015 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού, µε θέµα «Σύσταση και συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε
αντικείµενο την εισήγηση ενδεδειγµένων εθνικών µέτρων για τη διαχείριση και τον
έλεγχο τον έλεγχο της νόσου του Καταρροϊκού πυρετού» όπου καταγράφηκε θετική,
κατά πλειοψηφία, στάση στην υιοθέτηση του εµβολιασµού.
2.5 Το γεγονός ότι η χρήση του εµβολιασµού µε αδρανοποιηµένα εµβόλια σε συνδυασµό
µε άλλα µέτρα (π.χ. χρήση εντοµοαπωθητικών, µέτρα επιτήρησης), είναι
αποτελεσµατικό µέτρο για τον έλεγχο της νόσου, συµβάλλοντας στην πρόληψη των
κλινικών συµπτωµάτων και ενδεχοµένως και στον περιορισµό της εξάπλωσης της µε
συνακόλουθη µείωση της κυκλοφορίας του ιού
2.6 Αιτήµατα κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών οργανώσεων της Χώρας, που ζητούν να
τους δοθεί η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τον εµβολιασµό , ως επιπλέον µέτρο
προστασίας του ζωικού τους κεφαλαίου.
2.7 Καταγγελίες για πιθανή µη νόµιµη χρήση αγνώστου προέλευσης «εµβολίων» κατά
του ΚΠ τα οποία εκτός από ενδεχόµενη εξαπάτηση των κτηνοτρόφων (στη
περίπτωση π.χ. «placebo»),
αποτελούν και κίνδυνο χρήσης εµβολίων µη
εγκεκριµένων από τον ΕΟΦ (π.χ. ζωντανά εµβόλια ΚΠ ελαττωµένης λοιµογόνου
δύναµης) µε πιθανές σοβαρότατες παρενέργειες αλλά και κίνδυνο ανασυνδυασµού µε
άλλα «άγρια» στελέχη του ιού και δηµιουργία νέων στελεχών.
2.8 Την πραγµατοποίηση του εµβολιασµού σε άλλες αλλά και σε γειτονικές χώρες της
Ε.Ε. ως προληπτικό µέτρο για την αντιµετώπιση της νόσου:
προχώρησε, σε συνεργασία µε τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ), στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατός ο εθελοντικός εµβολιασµός των µηρυκαστικών της
χώρας, αποκλειστικά µε αδρανοποιηµένα εµβόλια κατά του Καταρροϊκού Πυρετού
οροτύπου 4, κατ΄επιλογήν των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τόσο το
κόστος αγοράς όσο και το κόστος εφαρµογής (αµοιβή κτηνιάτρου) των εµβολίων. Για το
σκοπό αυτό ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει (µετά από αίτηµα της υπηρεσίας µας) στις διαδικασίες
για να επιτραπεί η εισαγωγή αδρανοποιηµένων εµβολίων, του ορότυπου 4, τα οποία
έχουν εθνική έγκριση ή έχουν εγκριθεί για εξαιρετικές περιπτώσεις από άλλο Κράτος Μέλος,
στα πλαίσια του άρθρου 9 της ΚΥΑ 282371/16.06.2006(Β, 731).
Β . ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
1. ∆ιαθέσιµα εµβόλια και οδηγίες χρήσης αυτών.
Όπως πληροφορηθήκαµε από τον ΕΟΦ, µε το αρ. πρωτ. 29029/28.04.2015 έγγραφό του, προς
την υπηρεσία µας, επιτρέπεται, επί του παρόντος, και για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, η
εισαγωγή των παρακάτω αδρανοποιηµένων εµβολίων,
α) BLUEVAC 4: Περιέχει τον ορότυπο 4 και προορίζεται για βοοειδή και πρόβατα.
β) BTVPUR Alsap 4: Περιέχει τον ορότυπο 4, προορίζεται για πρόβατα και βοοειδή
γ) ZULVAC 4: Περιέχει τον ορότυπο 4 και προορίζεται µόνο για πρόβατα
Τα ανωτέρω εµβόλια είναι όλα αδρανοποιηµένα εµβόλια αποκλειστικά κατά του οροτύπου 4
του ιού του ΚΠ και η χρήση τους (δοσολογία , οδός χορήγησης κ.λ.π.) θα πρέπει να γίνεται
πάντοτε σύµφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες του κατασκευαστή.
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2. Περιοχή και ζώα στα οποία µπορεί να εφαρµοστεί ο εµβολιασµός
2.1 Τα προαναφερθέντα εµβόλια, µπορούν , ανάλογα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή να
χορηγηθούν σε υγιή ζώα , πρόβατα και βοοειδή στις ζώνες προστασίας και
επιτήρησης ως προς τον ΚΠ.
2.2 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τον εµβολιασµό τα βοοειδή που χρησιµοποιούνται στο
πρόγραµµα µαρτύρων σύµφωνα µε την Υ.Α. 28/3266/23.01.2015(ΦΕΚ 178 Β΄)
2.3 Υπενθυµίζεται ότι µε βάση τα πρόσφατα επιδηµιολογικά δεδοµένα το σύνολο της
επικράτειας της Χώρας (µε εξαίρεση την ΠΕ ενότητα Χίου που εξακολουθεί να
θεωρείται ελεύθερη περιοχή) έχει χαρακτηριστεί ζώνη προστασίας κατά του ΚΠ τύπου
4.
3. Προµήθεια των εµβολίων από τους κτηνοτρόφους
3.1 Τα νόµιµα σηµεία πώλησης ή διάθεσης, µπορεί να είναι κατά περίπτωση, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, τα καταστήµατα χονδρικής πώλησης, τα καταστήµατα
λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµάκων, τα γραφεία παραγωγικών ζώων, τα
φαρµακεία και τα ιδιωτικά ιατρεία/κλινικές παραγωγικών ζώων και ιατρεία µικρών
ζώων.
3.2 Ο ενδιαφερόµενος (υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης- κτηνοτρόφος) για την
αγορά και εφαρµογή του ανωτέρω εµβολίου, προµηθεύεται το εµβόλιο από τα ανωτέρω
νόµιµα σηµεία πώλησης ή διάθεσης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων ΜΟΝΟ
µε κτηνιατρική συνταγή, σύµφωνα µε της διαδικασίες που περιγράφονται στο
Εγχειρίδιο Εµπορίας-διάθεσης-χρήσης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων που
έχει εκδοθεί από το Τµήµα Κτηνιατρικών Φαρµάκων, Καταλοίπων & Κτηνιατρικών
Εφοδίων της ∆/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών.
3.2.1 Υπενθυµίζεται ότι συνταγή επιτρέπεται να εκδίδουν µόνο οι κτηνίατροι οι οποίοι:
• διαθέτουν Κτηνιατρικό Γραφείο Παραγωγικών Ζώων,
• διαθέτουν ιδιωτικό Κτηνιατρείο/Κλινική ζώων ή εργάζονται σε αυτά ως
µισθωτοί. Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση ιδιωτικού ιατρείου
Κτηνιατρείο/Κλινική ζώων συντροφιάς, ο κτηνίατρος πρέπει να έχει στη
διάθεσή του βιβλιάριο κτηνιατρικών συνταγών θεωρηµένο, από την αρµόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την
επαγγελµατική του έδρα, όπου εδρεύει η υπεύθυνη ∆ΟΥ,
• έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και
επαγγελµατική σχέση,
• εργάζονται σε Συνεταιριστικούς φορείς(αποκλειστικής απασχόλησης),
• εργάζονται σε εκτροφές παραγωγικών ζώων(αποκλειστικής απασχόλησης).
3.2.2 Σε ειδικές περιπτώσεις , σύµφωνα µε την παρ. ζ) και η) του άρθρου 2 της ΥΑ.
314738/2009 (Β, 1835), «Τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής», επιτρέπεται
να συνταγογραφούν:
• οι δηµόσιοι κτηνίατροι των Αγροτικών Κτηνιατρείων και
• οι Προϊστάµενοι του Τµήµατος ΚΑΦΕ των περιφερειακών κτηνιατρικών
υπηρεσιών
3.2.3 ∆εν επιτρέπεται να συνταγογραφούν :
• οι κτηνίατροι που στο όνοµά τους έχει εκδοθεί άδεια πώλησης κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων,
• οι κτηνίατροι που είναι υπεύθυνοι λειτουργίας καταστήµατος πώλησης
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων,
3.2.4 Η εκτέλεση της κτηνιατρικής συνταγής , πραγµατοποιείται από :
• τα καταστήµατα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων,
(εκτελούν µόνο συνταγές άλλων),
• τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (απαγορεύεται να εκτελούν
συνταγές άλλων κτηνιάτρων),
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•
•

•

τους κτηνιάτρους των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή κλινικών ζώων (απαγορεύεται
να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),
τους κτηνιάτρους των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων των
Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνεταιριστικών επιχειρήσεων, των
Οµάδων Παραγωγών,
τα φαρµακεία (εκτελούν µόνο συνταγές άλλων)

4. Υποχρεώσεις των εταιρειών που εισάγουν τα εµβόλια, των καταστηµάτων χονδρικής
πώλησης καθώς και των σηµείων διάθεσης αυτών προς τους τελικούς χρήστες
(κτηνοτρόφοι).
4.1 Οι εταιρείες που εισάγουν τα ανωτέρω εµβόλια πέραν των πληροφοριών που
οφείλουν να κοινοποιούν προς τον ΕΟΦ, σε ότι αφορά τα εµβόλια του ΚΠ θα πρέπει
να κοινοποιούν προς τη ∆/νση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΠΕΝ τακτικά (ανά µήνα)
πληροφορίες σχετικά µε την πώληση εµβολίων προς νόµιµα σηµεία πώλησης και
καταστήµατα χονδρικής πώλησης σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι της παρούσης.
4.2 Οµοίως τα καταστήµατα χονδρικής πώλησης θα πρέπει να κοινοποιούν προς την
∆/νση Υγείας Ζώων του ΥΠΑΠΕΝ τακτικά (ανά µήνα) πληροφορίες σχετικά µε την
πώληση εµβολίων προς νόµιµα σηµεία λιανικής πώλησης/διάθεσης σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα Ι της παρούσης.
4.3 Τα νόµιµα σηµεία πώλησης/διάθεσης πέραν των υποχρεώσεων καταγραφής που
έχουν για όλα τα σκευάσµατα που εµπορεύονται/διαθέτουν θα πρέπει να καταχωρούν
τις πωλήσεις των εµβολίων προς τους τελικούς χρήστες σε ειδική ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων που θα είναι έτοιµη σύντοµα και για την οποία θα ενηµερωθείτε εγκαίρως
ώστε να γίνεται γνωστό το επίπεδο εµβολιακής κάλυψης των διαφόρων περιοχών της
χώρας.
4.4 Λεπτοµέρειες της ανωτέρω ψηφιακής εφαρµογής θα σας κοινοποιηθούν ευθύς µόλις
αυτές γίνουν διαθέσιµες.
5. Υποχρεώσεις των κτηνιάτρων που χορηγούν τα εµβόλια.
Ο ιδιώτης κτηνίατρος ή ο κτηνίατρος εκτροφής της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης ο οποίος
διενήργησε τον εµβολιασµό, καταγράφει τη χορήγηση των εµβολίων και υπογράφει στο
Μητρώο Φαρµακευτικής Αγωγής της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων θα έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης στην ψηφιακή εφαρµογή και θα διενεργούν δειγµατοληπτικούς
ελέγχους για να επιβεβαιώσουν την τήρηση των ανωτέρω ακολουθώντας οδηγίες που θα
αποστείλει για το σκοπό αυτό η ∆ΥΖ.
Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω η ∆ΥΖ µπορεί να ζητήσει την κατά περίπτωση
προσωρινή αναστολή της διάθεσης από ένα ή περισσότερα σηµεία πώλησης µέχρι να
αποκατασταθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση των εµβολίων που έχουν πωληθεί.
Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή των διαλαµβανοµένων και παραµένουµε στη διάθεσή
σας για διευκρινήσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΡΥΣ. ∆ΗΛΕ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΝΟΜΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ή ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ή ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ή
∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Νοµός

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ποσότητα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
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