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Θέµα : «Ολοκλήρωση Εµβολιασµών για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα»
Όπως προέκυψε από την διασταύρωση των στοιχείων της βάσης του ΟΠΣ, της βάσης των
εµβολιασµών και των εβδοµαδιαίων στοιχείων για τον εµβολιασµό που αποστέλλονται στη ∆/νση
Υγείας των Ζώων, σε ένα µεγάλο µέρος της επικράτειας ο πρώτος κύκλος του εµβολιασµού δεν
έχει ολοκληρωθεί. Η παρουσία ανεµβολίαστων ζώων αποτελεί κίνδυνο για το σύνολο των
βοοειδών της ευρύτερης περιοχής αλλά και για το καθεστώς της Χώρας ως προς την Οζώδη
∆ερµατίτιδα.
Επιπλέον σας υπενθυµίζουµε ότι το ποσοστό της εµβολιακής κάλυψης ανά Νοµό,
υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο ΟΠΣ ως προς τον πληθυσµό των
εκτροφών και τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων σε σχέση µε τους εµβολιασµούς, οι οποίοι έχουν
καταχωρηθεί στη βάση εµβολιασµών για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα. Ως εκ τούτου όταν δεν έχει
υλοποιηθεί επικαιροποίηση των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου στη βάση του ΟΠΣ (ο αριθµός
των καταχωρηµένων βοοειδών είναι µεγαλύτερος από τον υφιστάµενο) και η καταχώρηση των
εµβολιασµών στην βάση των εµβολιασµών καθυστερεί (ο αριθµός των καταχωρηµένων
εµβολιασµός είναι µικρότερος από αυτόν που πραγµατοποιήθηκε) τότε το ποσοστό εµβολιακής
κάλυψης είναι πολύ µικρότερο από το πραγµατικό. Επισηµαίνεται ότι τα επίσηµα στοιχεία για τους
εµβολιασµούς θα αντλούνται από τις βάσεις δεδοµένων.
Παρακαλούµε όπως κατά προτεραιότητα των υπολοίπων Κτηνιατρικών ∆ράσεων να
καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των εµβολιασµών µέχρι 31 ∆εκεµβρίου
2016 και για την καταχώριση τους στη βάση δεδοµένων για τους εµβολιασµούς.
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