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Προς
Πίνακας ∆ιανοµής

Θέµα : «∆ιευκρινίσεις για τον εµβολιασµό κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας»
Σχετικά µε τον εµβολιασµό των βοοειδών κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας, µετά από ερωτήµατα
που προέκυψαν και µετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
1)Εµβολιασµός στα µοσχάρια
α) Τα µοσχάρια που προέρχονται από ανεµβολίαστες αγελάδες ή από αγελάδες που εµβολιάσθηκαν
σε διάστηµα µικρότερο από 28 ηµέρες (πρακτικά 1 µήνα) πριν τον τοκετό, εµβολιάζονται από την ηµέρα
της γέννησης τους (ηλικία 0), καθώς είναι πιθανό η παθητική ανοσία από τις ανοσοσφαιρίνες του
πρωτογάλατος να µην είναι επαρκής.
β) Τα µοσχάρια που προέρχονται από εµβολιασµένες αγελάδες στις οποίες ο εµβολιασµός έλαβε
χώρα 28 ηµέρες πριν την γέννηση τους εµβολιάζονται µετά την ηλικία των 4 µηνών σύµφωνα µε την
Απόφαση ΕΕ 2015/2055 και όχι µετά την ηλικία των 6 µηνών σύµφωνα µε τις παρασκευάστριες εταιρείες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εγκατάσταση της παθητικής ανοσίας στα νεογέννητα µοσχάρια
είναι η κατανάλωση πρωτογάλατος ιδανικά εντός των πρώτων 2 ωρών από τον τοκετό, ή το αργότερο εντός
24 ωρών από τον τοκετό.
2)Εµβολιασµός µη εµβολιασµένων Βοοειδών προερχόµενα από περιοχές εκτός της Ζώνης
Εµβολιασµού (υπόλοιπη Ελλάδα και άλλα Κράτη Μέλη)
Τα βοοειδή που εισέρχονται ανεµβολίαστα στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στη ζώνη εµβολιασµού
λόγω Οζώδους ∆ερµατίτιδας διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να µολυνθούν και να αποτελέσουν εστία του
νοσήµατος. Η ιδανικότερη περίπτωση θα ήταν να έχουν εµβολιασθεί τουλάχιστον 28 ηµέρες πριν την
µετακίνηση τους κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό όταν προέρχονται από περιοχές που δεν εφαρµόζεται
εµβολιασµός. Εποµένως θα πρέπει να εµβολιάζονται το συντοµότερο δυνατό µετά την άφιξη τους στην
εκτροφή και να σταθµίζεται κάθε φορά ο κίνδυνος µόλυνσης σε σχέση µε τον κίνδυνο ενδεχόµενης ατελούς
ανοσοποίησης από το stress της µεταφοράς.
Σχετικά µε το stress της µεταφοράς και την επίπτωσή τους στην ανοσοποίηση των ζώων, θα πρέπει
να εφαρµόζονται όλες οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Καν 1/2005) σχετικά µε την προστασία των ζώων κατά
τη µεταφορά (συµπεριλαµβανοµένου και της διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης) έτσι ώστε η
καταπόνησή τους να περιορίζεται στο ελάχιστο. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της EFSA για θέµατα
ευζωίας κατά τη µεταφορά των βοοειδών, για ταξίδια που διαρκούν µέχρι 24 ώρες οι επιπτώσεις που έχει
το stress της µεταφοράς φαίνεται να εξαλείφονται 24 ώρες µετά την άφιξη τους στον προορισµό τους
(Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport, EFSA Journal 2011; 9(1):1966).
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Κατά συνέπεια και εκτιµώντας τη διάρκεια του ταξιδιού τα ζώα θα πρέπει να εµβολιάζονται το πολύ
σε διάστηµα 2 ηµερών από την άφιξη τους στις εκτροφές λαµβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος µόλυνσης από
τον ιό είναι υψηλός ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν επιβεβαιωθεί εστίες.
Επιπλέον θα πρέπει να επισηµαίνεται σε κτηνοτρόφους και εµπόρους ότι:
α)στα ζώα πριν µετακινηθούν θα πρέπει να εφαρµόζεται εξωπαρασιτοκτόνος και εντοµοαπωθητική
αγωγή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µετάδοσης του ιού από έντοµα και εξωπαράσιτα.
β) η σταδιακή επίσης µεταφορά µικρού αριθµού ζώων θα µειώσει τις συνέπειες σε περίπτωση
µόλυνσης των συγκεκριµένων ζώων
γ) είναι προτιµότερο η µετακίνηση ανεµβολίαστων ζώων να πραγµατοποιηθεί κατά τους χειµερινούς
µήνες όπου ο πληθυσµός των εντόµων φορέων που ενοχοποιούνται για την µετάδοση της Οζώδους
∆ερµατίτιδας µειώνεται λόγο των µεταβολών των καιρικών συνθηκών.
δ) τα νεοεισαχθέντα ζώα θα πρέπει να παραµένουν αποµονωµένα από το υπόλοιπο κοπάδι για 28
τουλάχιστον ηµέρες και να ελέγχονται καθηµερινά
Σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί εστίες Οζώδους ∆ερµατίτιδας ή σε περιοχές που γειτνιάζουν µε
αυτές τις περιοχές υπάρχει κυκλοφορία ιού και ο κίνδυνος µόλυνσης ανεµβολίαστων βοοειδών είναι
υπαρκτός. Καµία εγγύηση δεν µπορεί να δοθεί για το ενδεχόµενο ή όχι µόλυνσης τους από τον ιό. Τα µέτρα
που λαµβάνονται ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και µειώνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης του νοσήµατος.

3) Έγκαιρη Ενηµέρωση
Οι ∆ΑΟΚ να επισηµάνουν στους κτηνοτρόφους και τους εµπόρους, οι οποίοι επιθυµούν να
µεταφέρουν ανεµβολίαστα βοοειδή να ενηµερώνουν εγκαίρως τις ∆ΑΟΚ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
επάρκεια εµβολίων και η διαθεσιµότητα προσωπικού για την διενέργεια των εµβολιασµών. Επιπλέον οι
κτηνοτρόφοι να ενηµερωθούν για τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν σχετικά µε την
διαθεσιµότητα εµβολίων και το ενδεχόµενο να προχωρήσουν οι ίδιοι στην προµήθεια αυτών.
4) Πληροφορίες για τον εµβολιασµό
Ειδικότερα ζητήµατα εµβολιασµού καθορίζονται τόσο από το πρόγραµµα που έχει αποσταλεί σε
κάθε ΠΕ όσο και από την Απόφαση ΕΕ 2015/2055 (ιδιαίτερα από το Παράρτηµα αυτής), όπως κάθε φορά
ισχύει.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
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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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