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ΠΡΟΣ:

Πίνακα Αποδεκτών

Θέµα : ∆ιευκρινήσεις επί του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης(ΣΕΑ) σχετικά µε την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των
Βοοειδών

Λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του νοσήµατος και τα πρόσφατα επιδηµιολογικά δεδοµένα,
θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα:
Επέκταση των ορίων των ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης
Το ελάχιστο της ακτίνας της ζώνης επιτήρησης όπως προβλέπεται από το Π∆ 138/1995 (ΦΕΚ Α
88 17/05/1195) σε συµµόρφωση της Οδηγίας 92/119 του Συµβουλίου, και την Απόφαση 258933/188/2008 (ΦΕΚ Β 1662/2008) που αφορά στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης για την καταπολέµηση
ασθενειών µεταξύ των οποίων και η Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών κρίνεται απαραίτητο να
αυξηθεί στα 25 χλµ. τουλάχιστον.
Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να επεκτείνει ακόµα περισσότερο τα όρια των Ζωνών Προστασίας και
Επιτήρησης ανάλογα µε την ανάλυση επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή, την πυκνότητα των
εκµεταλλεύσεων, την παρουσία περιβαλλοντικών παραγόντων που ευνοούν την εξάπλωση του
νοσήµατος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επέκτασής του.
Επισηµαίνουµε ότι η αύξηση των ορίων της ζώνης προστασίας και επιτήρησης, συνολικά στα 25
έως 50 χλµ αποτελεί και σύσταση της Κοινοτική Κτηνιατρική Οµάδα Έκτακτης Ανάγκης που
επισκέφτηκε τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς
τις Κτηνιατρικές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καθαρισµός- Απολύµανση -Απεντόµωση των Εγκαταστάσεων
Μετά τη θανάτωση των ζώων της προσβεβληµένης από Ο∆Β εκτροφής, όπως προβλέπεται και
από το ΣΕΑ, ακολουθεί καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνταν για
την προσωρινή ή µόνιµη διαµονή των ζώων καθώς και των χώρων µε τα οποία έχουν έρθει σε επαφή.
Ο καθαρισµός περιλαµβάνει αρχικά την αποµάκρυνση της κόπρου, της στρωµνής και των
άχρηστων αντικειµένων, την καταστροφή ή εξυγίανσή τους και στη συνέχεια την απολύµανση µε την
χρήση των καταλλήλων απολυµαντικών.
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Επιπλέον σκόπιµο είναι να χρησιµοποιούνται κατάλληλα εγκριµένα εντοµοκτόνα και
εντοµοαπωθητικά και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία για την ορθή χρήση τους για την
µείωση του πληθυσµού των εντόµων φορέων γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Ανασύσταση Εκτροφής
Σύµφωνα µε το ΣΕΑ η ανασύσταση της εκτροφής προβλέπεται µετά την πάροδο «… εικοσιµία
(21) τουλάχιστον ηµερών…» από τον καθαρισµό και την απολύµανση µετά τη θανάτωση των ζώων.
Συστήνεται ο χρόνος αυτός να αυξηθεί στους 3 µήνες µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Σε περίπτωση που πρόκειται για Περιφερειακή Ενότητα όπου εφαρµόζεται εµβολιασµός κατά
της Οζώδους ∆ερµατίτιδας θα πρέπει επιπλέον να έχει παρέλθει το διάστηµα των 28 ηµερών από τον
τελευταίο εµβολιασµό στην Περιφερειακή Ενότητα.
2) Σε περίπτωση Περιφερειακής Ενότητας όπου δεν εφαρµόζεται εµβολιασµός συστήνεται η
τοποθέτηση ενός βοοειδούς µάρτυρα που προηγουµένως θα έχει ελεγχθεί κλινικά και εργαστηριακά
και θα είναι απαλλαγµένο τον ιό της Οζώδους ∆ερµατίτιδας. Ο µάρτυρας θα παραµείνει εκεί για 28
τουλάχιστον ηµέρες, στη συνέχεια θα ελεγχθεί κλινικά και εργαστηριακά και σε περίπτωση που
παραµένει απαλλαγµένο της νόσου, θα επιτρέπεται η τοποθέτηση των βοοειδών.
3) Λίγο πριν την ανασύσταση της εκτροφής και ανάλογα µε τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων να
έχει εφαρµοστεί απολύµανση και απεντόµωση των χώρων.
4) Να έχει ολοκληρωθεί η επιδηµιολογική διερεύνηση για τον πιθανό τρόπο µετάδοσης του
νοσήµατος.
5) Σε περίπτωση όπου οι εκτροφές είτε η εγκατάσταση ( ως υποδοµή και διαµόρφωση χώρων) δεν
πληρούν τα µέτρα βιοσφάλειας, οι Αρµόδιες Αρχές µπορεί να µην επιτρέψουν την ανασύσταση της
εκτροφής µέχρι την λήψη µέτρων για την άρση αυτών των ελλείψεων.
6) Σε κάθε περίπτωση η ανασύσταση θα γίνεται µετά από έγκριση της Αρµόδιας Κτηνιατρικής
Αρχής, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις καθώς και την
επιδηµιολογική εικόνα της νόσου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, κατά την ηµεροµηνία της
ανασύστασης.

Επιδηµιολογική ∆ιερεύνηση
1) Σύµφωνα µε το ΣΕΑ σε κάθε ύποπτη και πολύ δε περισσότερο σε µια µολυσµένη εκτροφή, θα
πρέπει να εντοπίζονται όλες οι εκτροφές από τις οποίες εισήλθαν ζώα ή στις οποίες απεστάλησαν
ζώα από την συγκεκριµένη, για χρονικό διάστηµα 2 µηνών πριν την υποψία της νόσου και να
ενηµερώνονται άµεσα τηλεφωνικώς και εγγράφως αναλόγως, οι κάτοχοι των εκµεταλλεύσεων, οι
εµπλεκόµενες Αρµόδιες Αρχές και το Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων.
2) Εκτός από τις µολυσµένες εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να διερευνώνται όλες οι αποστολές
βοοειδών από και προς την ΠΕ για διάστηµα δύο (2) µηνών πριν την εµφάνιση υποψίας της νόσου.
Στη συνεχεία να ενηµερώνουν τηλεφωνικά και εγγράφως τις Αρµόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
αποστολής και προέλευσης καθώς και το Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων.
3) Οι Περιφερειακές Ενότητες που έχουν εστίες Οζώδους ∆ερµατίτιδας, να καταγράψουν τους
εµπόρους ζώντων ζώων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους και ιδιαίτερα τους εµπόρους που
διαθέτουν σταυλικές εγκαταστάσεις . Στη συνέχεια να διερευνήσουν τις διακινήσεις ζώων στις οποίες
έχουν εµπλακεί από 1ης Ιουνίου 2015 και µετά καταγράφοντας τις εκµεταλλεύσεις και τις ΠΕ από
και προς τις οποίες έχουν διακινήσει βοοειδή.

Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, ∆/νση Υγείας Ζώων
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Αποστόλη Στοιχείων σχετικά µε τη Νόσο
Η αποστολή στοιχείων στο Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, που αφορούν την
εξέλιξη του νοσήµατος και την πορεία του εµβολιασµού αποτελεί εργαλείο για τον
αποτελεσµατικότερο συντονισµό, την παρακολούθηση, τις διορθωτικές ενέργειες και τη σύνταξη
εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επισηµαίνεται ότι στο έντυπο 11του ΣΕΑ «∆ελτίο Κοινοποίησης Εστίας στο Εθνικό Κέντρο
Ελέγχου» στο πεδίο αριθµός των ζώων θα καταχωρείται ο πραγµατικός αριθµός των ζώων που
εντοπίστηκαν στην εκµετάλλευση (ζωντανά και νεκρά) κατά την καταµέτρηση και την καταγραφή
των ζώων µετά την επιβεβαίωση της νόσου και όχι ο αριθµός των ζώων που είναι καταχωρηµένα
στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων.
Η αποστολή συµπληρωµένου του excel µε τα στοιχεία των εστιών και του εβδοµαδιαίου εντύπου
ροής (συνηµµένα σας αποστέλλονται) τα οποία σας έχουν αποσταλεί και µε email στο παρελθόν θα
πρέπει να γίνεται µέχρι την Παρασκευή το µεσηµέρι.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΟΤΣΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Χρυσούλα ∆ηλέ

Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, ∆/νση Υγείας 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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