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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα: « Κύκλοι Εµβολιασµού για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών »
Ο εµβολιασµός κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών (Ο∆Β), που έχει ξεκινήσει
σταδιακά από τον Σεπτέµβριο του 2015, έχει επεκταθεί πλέον σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχιστεί
και το 2018. Ωστόσο, η ηµεροµηνία έναρξης του εµβολιασµού είναι διαφορετική για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ). Συνεπώς, σήµερα υπάρχουν ΠΕ που εµβολιάζουν το σύνολο του
ζωικού τους κεφαλαίου για πρώτη φορά ενώ άλλες για 2η ή και για 3η.
Για τις ανάγκες του προγράµµατος η εκστρατεία µαζικού εµβολιασµού του συνόλου του
ζωικού κεφαλαίου της κάθε ΠΕ ορίζεται ως «κύκλος εµβολιασµού». Η εκστρατεία αυτή, συνήθως,
διαρκεί 2-3 µήνες. Για παράδειγµα ο 1ος κύκλος είναι ο πρωταρχικός εµβολιασµός (όταν άρχισε ο
εµβολιασµός για πρώτη φορά στην ΠΕ) του συνόλου των βοοειδών της ΠΕ, ο 2ος κύκλος είναι ο
ετήσιος επαναληπτικός εµβολιασµός του συνόλου των βοοειδών και ούτω καθ΄ εξής. Στα µεταξύ
των κύκλων διαστήµατα συνεχίζεται ο εµβολιασµός των νεαρών βοοειδών που πραγµατοποιείται
κατά περίπτωση σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι κύκλοι δεν µπορεί να επικαλύπτονται χρονικά
και θα πρέπει να υπάρχει χρονικός διαχωρισµός µεταξύ τους.
Προκειµένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της πορείας του εµβολιασµού σε
ολόκληρη τη Χώρα, δηλαδή να µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα σε ποιο κύκλο εµβολιασµού
βρίσκεται η κάθε ΠΕ, πόσα ζώα εµβολιάστηκαν κατά τη διάρκεια του κάθε κύκλου και ποιά είναι η
αναγκαιότητα για την προµήθεια εµβολίων, στην εφαρµογή για τα Εµβόλια την Οζώδους
προστέθηκε µια επιπλέον επιλογή µε τίτλο «Κύκλοι Εµβολιασµού», όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
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Εικόνα 1.

Όταν ανοίξετε την συγκεκριµένη επιλογή οδηγήστε σε νέα καρτέλα (Εικόνα 2) η οποία
αρχικά αναφέρει τον υπεύθυνο του προγράµµατος εµβολιασµού σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας. Η συγκεκριµένη καρτέλα και τα στοιχεία που θα καταχωρούνται εκεί θα
συµπληρώνονται µόνο από τον υπεύθυνο του προγράµµατος και από κανέναν άλλο χρήστη, γιατί
αφορούν στοιχεία για το σύνολο της ΠΕ.

Εικόνα 2.

Ο υπεύθυνος του προγράµµατος θα πρέπει να επιλέξει από την καταχωρηµένη λίστα µόνο
το όνοµα του. Σε περίπτωση όµως που αυτός δεν είναι εγγεγραµµένος στη λίστα, για να εµφανιστεί
το όνοµά του εκεί, πρέπει να εγγραφεί στην εφαρµογή ως χρήστης.
Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του προγράµµατος θα πρέπει να καταχωρήσει τους κύκλους
εµβολιασµού για την ΠΕ αρµοδιότητάς του πατώντας το κουµπί «προσθήκη» οπότε και ανοίγει ένα
επιπλέον παράθυρο (Εικόνα 3).

Εικόνα 3.
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Η καταχώριση των στοιχείων στο παράθυρο αυτό θα υλοποιείται σε δύο στάδια :
1ο στάδιο
Κατά την έναρξη του κύκλου εµβολιασµού, επιλέγεται ο αριθµός του κύκλου από τη
σχετική λίστα (1ος κύκλος εµβολιασµού, 2ος, 3ος, κτλ) και η ηµεροµηνία έναρξής του, πρόκειται
δηλαδή για την ηµεροµηνία που ξεκινά κάθε φορά ο µαζικός εµβολιασµός σε κάθε ΠΕ. Η
συγκεκριµένη ηµεροµηνία θα πρέπει να καταχωρείτε άµεσα µε την έναρξη του κύκλου.

Εικόνα 4.
2ο στάδιο
Αµέσως µετά το τέλος του κύκλου εµβολιασµών, καταχωρείται µόνο η ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης και ο αριθµός των ζώων που εµβολιάστηκαν κατά τη διάρκειά του (πεδίο µε την
ένδειξη εκτιµώµενος αριθµός εµβολιασµών). Ο «εκτιµώµενος αριθµός εµβολιασµών» αποτελεί
ουσιαστικά ένα προσεγγιστικό υπολογισµό του συνόλου των ζώων που έχουν εµβολιαστεί κατά τη
διάρκεια του κύκλου. Η εκτίµηση αυτή γίνεται από τον υπεύθυνο του προγράµµατος µε βάση τις
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του. Ωστόσο, ο τελικός αριθµός των ζώων που έχουν
εµβολιαστεί κατά τη διάρκεια του κύκλου εµβολιασµών θα προκύψει αργότερα, δηλαδή µετά την
ολοκλήρωση της αναλυτικής καταχώρισης των εµβολιασµών από τους υπόλοιπους χρήστες της
κάθε ΠΕ.
Επισηµαίνεται ότι ο εµβολιασµός των νεαρών βοοειδών καθώς και των ζώων από
εισαγωγές συνεχίζεται και στα µεταξύ των κύκλων διαστήµατα.
Θα παρακαλούσαµε τους υπευθύνους του προγράµµατος Ο∆Β να καταχωρήσουν τις
πληροφορίες για τους κύκλους εµβολιασµού που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και την ηµεροµηνία
έναρξης του τρέχοντος κύκλου εµβολιασµού µέχρι 11 Σεπτεµβρίου 2017. Η ίδια διαδικασία θα
συνεχίσει να ακολουθείται και στο µέλλον για τους επερχόµενους κύκλους εµβολισµού.
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Παρακαλούµε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εισαγωγή των δεδοµένων γιατί δεν
υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης από εσάς τους ίδιους, αλλά µόνο µετά από αποστολή σχετικού
email στο seantoniou@minagric.gr.

Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση .

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας Ζώων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ

Χ. ∆ηλέ

Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποδέκτες για ενέργεια
1.1
Περιφέρειες της Χώρας, Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
1.2
Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
2. Κοινοποίηση
2.1 Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
2.1 ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµα Εφαρµογών
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