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Προς
Πίνακας Αποδεκτών

Θέµα : Ψηφιακή Εφαρµογή για την Καταχώρηση των Εµβολιασµών της Οζώδους.

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η ψηφιακή εφαρµογή για την καταχώρηση των
εµβολιασµών της οζώδους έχει βελτιωθεί και τροποποιηθεί δίνοντας την δυνατότητα αναζητήσεων
και εξόδου δεδοµένων. Προκειµένου να υπάρχει ένα ενιαίο σύστηµα από το ποιο θα µπορούµε να
εξάγουµε οµοιόµορφα δεδοµένα και για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της εφαρµογής θα σας
παρακαλούσαµε για τα ακόλουθα:
1) Να προχωρήσετε σε διορθώσεις και διαγραφές των καταχωρήσεων σας το συντοµότερο
δυνατόν.
2) Το πρόβληµα που υπήρχε αρχικά, όπου την στιγµή της καταχώρησης των εµβολιασµών
εµφανίζονταν τα ζώα τα οποία υπήρχαν στην εκµετάλλευση την ηµεροµηνία της
καταχώρησης και όχι πριν, έχει διορθωθεί. Όταν θα καταχωρείτε εµβολιασµό και
εισάγετε την ηµεροµηνία εµβολιασµού θα εµφανίζονται όλα τα ζώα που βρίσκονταν
στην εκµετάλλευση την ηµεροµηνία του εµβολιασµού. Οπότε µπορείτε να
καταχωρήσετε εµβολιασµούς ζώων τα οποία τώρα πλέον δεν υπάρχουν είτε γιατί
θανατώθηκαν είτε γιατί έχουν οδηγηθεί στο σφαγείο, είτε γιατί µετακινηθήκαν σε άλλη
εκµετάλλευση. Η καταχώρηση των συγκεκριµένων εµβολιασµών είναι σηµαντική γιατί
τεκµηριώνουν τις δόσεις των εµβολίων που χρησιµοποιήθηκαν.
3) Έχουν παρατηρηθεί στην βάση ζώα τα οποία φαίνεται να έχουν εµβολιαστεί 2 ή και 4
φορές, προφανώς λόγο πολλαπλής καταχώρησης. Παρακαλούµε όπως τα εντοπίσετε και
τα διορθώσετε. Για το σκοπό αυτό όταν κάνετε αναζήτηση στους καταχωρηµένους
εµβολιασµούς, γίνεται αυτόµατα ανάλυση των πολλαπλών εµβολιασµών σε ένα ζώο
(ενώτιο) και εξάγεται ένα και εξάγεται ένα excel για τον εύκολο εντοπισµό τους.
4) Ο αριθµός των καταχωρηµένων εµβολιασµών στην βάση είναι µικρότερος από τον
αριθµό που δηλώνατε στα εβδοµαδιαία έντυπα εµβολιασµού.
5) Να χρησιµοποιήσετε και να καταχωρήσετε κατά προτεραιότητα τα εµβόλια τα οποία
έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι απαιτείται αναλυτική και λεπτοµερή
τεκµηρίωση της χορήγησής τους.
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6) Να ολοκληρώσετε την καταχώρηση και τις διορθώσεις όλων των εµβολισµών που έχουν
πραγµατοποιηθεί µέχρι 31 Μαΐου 2016 διότι η εφαρµογή θα κλειδώσει στις 25 Ιουλίου
2016 και δεν θα επιτρέπει καταχωρήσεις εµβολιασµών που διενεργήθηκαν πριν την 31
Μαΐου 2016. Ζώα και εκµεταλλεύσεις που δεν εµφανίζονται στην εφαρµογή θα
θεωρούνται ανεµβολίαστα µε όποιες συνέπειες.
7) Σε κάθε ∆ΑΟΚ να ορισθεί ένας υπεύθυνος ο οποίος θα έχει την αρµοδιότητα να
τροποποιεί και να εξάγει δεδοµένα όταν θα έχει κλειδώσει η εφαρµογή.
8) Ο αριθµός των εµβολιασµών και τα ποσοστά εµβολιακής κάλυψης θα προκύπτουν
πλέον από την εφαρµογή εποµένως είναι πολύ σηµαντική η άµεση καταχώρηση των
εµβολιασµών. Όπως επίσης είναι σκόπιµο να επικαιροποιηθεί και η κτηνιατρική βάση
σε σχέση µε τον πληθυσµό των βοοειδών έτσι ώστε η εµβολιακή κάλυψη να
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και να µην ακυρώνεται η προσπάθεια για την
επίτευξη καθολικού εµβολιασµού του ζωικού κεφαλαίου.
9) Κατά την οικονοµική επιθεώρηση που θα πραγµατοποιηθεί για την οικονοµική
ενίσχυση για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα, η τεκµηρίωση των εµβολιασµών που
διενεργήθηκαν θα προκύπτει από την ψηφιακή εφαρµογή και τα έντυπα εµβολιασµού
που χρησιµοποιήθηκαν στις εκτροφές κατά των εµβολιασµό. Τα excel και οποιαδήποτε
αρχεία καταχώρησης χρησιµοποιείται στις Υπηρεσίες σας δεν θα αποτελούν
τεκµηρίωση των εµβολιασµών που διενεργήθηκαν.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας Ζώων

Χρυσούλα ∆ηλέ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
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Πίνακας Αποδεκτών
1) Περιφέρειες Χώρας Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ∆/νσεις
Κτηνιατρικής ( Έδρες τους)
2) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τµήµατα
Κτηνιατρικής (Έδρες τους)

3) Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆/νση Υγείας Ζώων
Τµήµα A
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