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Θέμα : «Προσδιορισμός και Διαχείριση των δόσεων του εμβολίου της Οζώδους Δερματίτιδας
των Βοοειδών που έχουν απομείνει προς καταστροφή»
Σχετικό: 1) υπ΄αριθμ. 2701/97007/5-09-2016 «Οργάνωση Αρχείων και Στοιχείων που
Αφορούν την ΟΖΔ» της Δ/νσης Υγείας Ζώων
2) υπ΄αριθμ. 4450/128128/20-11-2015 «Προετοιμασία για την Επιθεώρηση από το FVO
από την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών» της Δ/νσης Υγείας Ζώων
Τα εμβόλια για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών εισάγονται στην Ελλάδα με τη
διαδικασία της κατ΄ εξαίρεση εισαγωγής και απαιτείται ιχνηλασιμότητα από την εισαγωγή τους
έως την καταστροφή τους.
Υπολογισμός δόσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ανά παρτίδα
Ο υπολογισμός των δόσεων του εμβολίου που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν ανά παρτίδα,
πραγματοποιείται αφαιρώντας από τον αριθμό των δόσεων που παρελήφθησαν (από τις
καταστάσεις παραλαβής εμβολίων) τον αριθμό των δόσεων που χορηγήθηκαν τελικά στα ζώα
(από την εφαρμογή).
Για τον προσδιορισμό των δόσεων που παρελήφθησαν ανά παρτίδα και εμπορική
ονομασία αυτών, θα χρησιμοποιηθούν οι καταστάσεις και οι πίνακες excel, όπου καταχωρούνται
τα εμβόλια που παραλαμβάνονται κάθε φορά στις ΔΑΟΚ ή/και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία.
Για τον προσδιορισμό των δόσεων που χορηγήθηκαν ανά παρτίδα και εμπορική ονομασία
αυτών, θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή της Οζώδους Δερματίτιδας. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους
οποίους μπορείτε να λάβετε τη συγκεκριμένη πληροφορία :
Α) από την καρτέλα ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, επιλέγετε την παρτίδα του
εμβολίου από τον καταρράκτη στα ΕΜΒΟΛΙΑ και μετά πατάτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να εμφανίσει
όλους τους εμβολιασμούς, που έχουν πραγματοποιηθεί με τη συγκεκριμένη παρτίδα στο Νομό
σας. Στο κάτω μέρος της σελίδας πατήστε ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΩΤΙΩΝ. Ο αριθμός των δόσεων που
χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται στο ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ/ΔΟΣΕΩΝ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΩΤΙΩΝ.
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Β) από την καρτέλα ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μπορείτε να επιλέξετε τα ερωτήματα 7 ή 8 και
στη συνέχεια πατήσετε ΕΚΤΕΛΕΣΗ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ανοίγει η καρτέλα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ όπου εμφανίζονται
φανίζονται ανά παρτίδα εμβολίου, οι δόσεις
που έχουν χρησιμοποιηθείί ανά Νομό και Αγροτικό Κτηνιατρείο. Στο κάτω μέρος της σελίδας,
σελίδας εάν
πατήσετε το ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ EXCEL από την εφαρμογή θα εξαχθεί το αντίστοιχο excel .
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Με την χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων της εφαρμογής,
εφαρμογής υπολογίζονται εύκολα οι
δόσεις των εμβολίων που χρησιμοποιήθηκαν.
Η μεταξύ τους διαφορά μπορεί να οφείλεται: 1) στις δόσεις που απομένουν σε κάθε
περιέκτη μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
εμβολιασμού στην εκμετάλλευση, 2) στις δόσεις, οι οποίες
έχουν υπερβεί
ερβεί την ημερομηνία λήξης και 3)
3 στις δόσεις που ενδεχομένως να καταστράφηκαν
λόγω βλάβης των ψυκτικών θαλάμων όπου φυλάσσονταν.
Παρακαλούμε για κάθε παρτίδα που παραλάβατε,
παραλάβατε με την βοήθεια των πινάκων excel της
εφαρμογής να καταγράψετε τον αριθμό των δόσεων που χορηγηθήκαν
χορηγηθήκαν και στη συνέχεια, να
καταχωρίσετε τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονται αιτιολογώντας τη μεταξύ τους διαφορά
(Απομείναντες, Ληγμένες,, Κατεστραμμένες) και να καταχωρήσετε τον τρόπο διαχείρισής
διαχείρισή τους. Για
διευκόλυνση σας δημιουργήθηκε το συνημμένο excel.
Για τη διαχείριση των ποσοτήτων θα πρέπει να υπάρχει
υπάρχει αρχείο με δελτία αποστολής,
βεβαιώσεις καταστροφής ή άλλα σχετικά έγγραφα που να τεκμηριώνουν την καταστροφή τους.
Λόγω της επικείμενης επιθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί, παρακαλούμε όλες οι
Κτηνιατρικές Αρχές της Χώρας να προετοιμάσουν τα συγκεκριμένα αρχεία.
Ενδεικτικά μία (1)
1) ΔΑΟΚ από κάθε Περιφέρεια (Ξάνθη, Κιλκίς, Καστοριά, Ιωάννινα,
Καρδίτσα, Φθιώτιδα, Ηλεία, Αρκαδία, Ηράκλειο, Λήμνος, Κέρκυρα, Ρόδος, Δυτική Αττική) να
αποστείλει τα excel και τα αντίστοιχα έγγραφα που να τεκμηριώνουν την καταστροφή των δόσεων
των εμβολίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν,
χρησιμοποι
στο
το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων,
Νοσημάτων
μέχρι 09/02/2018 στο email
threfiadou@minagric.gr
με κοινοποίηση στο
seantoniou@mimagric.gr.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων
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Χ. Δηλέ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Προς:
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)

Κοινοποίηση
1)Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής
2)Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Εφαρμογών
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