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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου DISARM 
«Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής 
στα αντιβιοτικά», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 με κωδικό 817591.

Το έργο DISARM στοχεύει στη μείωση της αντοχής των 
βακτηρίων στα αντιβιοτικά εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγεία των ζώων, μειώνοντας 
την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Το DISARM διαθέτει 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Έχουμε, 
επίσης, μια ζωντανή και ενημερωμένη κοινότητα μέσα στην 
ομάδα συζητήσεών μας στο Facebook (σας καλωσορίζουμε 
να συμμετάσχετε, απλά κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο 
και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση) και ευρύτερα κανάλια κοινωνικών 
δικτύων όπως: Twitter, Facebook, LinkedIn. Το DISARM 
προωθεί, επίσης, προσεγγίσεις από πολλαπλούς φορείς και 
ομάδες ατόμων (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι 
και άλλοι σύμβουλοι) που συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και των επιδόσεων μίας εκμετάλλευσης. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε την εργαλειοθήκη 
μας για να ξεκινήσετε!

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM 
και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρες βιβλίο αναφοράς. 
Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε 
πρακτικά βίντεο, περιλήψεις, άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ., για 
να διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα είναι όλες 
οι συστάσεις εφαρμόσιμες ή κατάλληλες για τη μονάδα σας, 
και τυχόν παρεμβάσεις θα πρέπει να συζητηθούν με τον 
κτηνίατρο ή τους συμβούλους σας.

Παρόλο που έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες από τον συγγραφέα για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτού του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα έργου DISARM 
και ο χρηματοδοτικός οργανισμός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από την εξάρτηση από αυτό το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο με 
δική σας ευθύνη και συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ή/και σύμβουλό σας για να διασφαλίσετε τις ενέργειες που επιθυμείτε να ακολουθήσετε ανάλογα με το αγρόκτημα σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.

Αυτός ο οδηγός είναι ένας από τους 10 οδηγούς 
Ορθών Πρακτικών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έργου DISARM. Όλοι αυτοί οι 10 οδηγοί έχουν ως 
στόχο να σας ενημερώσουν για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, προκειμένου να μειωθεί η αντιμικροβιακή 
αντοχή στην κτηνοτροφία.

Μπορείτε να βρείτε τους άλλους οδηγούς ορθών 
πρακτικών DISARM εδώ.

Επισκεφτείτε το Website μας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Συντονισμός ΈργουΣυντονισμός Έργου ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
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https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τι είναι η εξωτερική βιοασφάλεια;

Σημεία προσοχής:

Τι αξίζει να γνωρίζουμε για την εξωτερική 
βιοασφάλεια;

Γιατί είναι τόσο σημαντική η εξωτερική 
βιοασφάλεια και πως βοηθά στη μείωση 
της χρήσης αντιβιοτικών και της αντοχής 
των βακτηρίων σε αυτά;

Ο παρόν οδηγός στοχεύει στο να σας πληροφορήσει σχετικά 
με την εφαρμογή ορθών πρακτικών για θέματα εξωτερικής 
βιοασφάλειας, πως να αποφεύγετε την εισαγωγή παθογόνων 
στη μονάδα σας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και 
ευζωίας των ζώων σας, μειώνοντας την εξάρτηση από τη 
χρήση αντιβιοτικών.

Τα μέτρα βιοασφάλειας προλαμβάνουν την είσοδο και 
διασπορά των μολυσματικών ασθενειών εντός των μονάδων 
και μεταξύ αυτών, μειώνοντας τα περιστατικά που χρήζουν 
την ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικών.

Στόχος της εξωτερικής βιοασφάλειας είναι η αποτροπή της 
εισόδου παθογόνων στη μονάδα μέσω του ελέγχου εισόδου 
ανθρώπων και ζώων στη μονάδα, συμπεριλαμβανομένης και 
της άγριας πανίδας, καθώς και της εφαρμογής αυστηρών 
πρωτόκολλων καραντίνας όταν πρόκειται για αγορά νέων 
ζώων1.

Στον αντίποδα, στόχος της εσωτερικής βιοασφάλειας 
είναι η διαχείριση των παθογόνων εντός της μονάδας μέσω 
του ελέγχου της πυκνότητας σταυλισμού, της κατάστασης 
υγιεινής και των μηχανισμών μετάδοσης ασθενειών. 

Η εξωτερική βιοασφάλεια μπορεί να βοηθήσει στην 
πρόληψη των ασθενειών και ως εκ τούτου στη μείωση του 
στρες που σχετίζεται με την εκδήλωση ασθενειών. Με αυτόν 
τον τρόπο μειώνεται, επίσης, και η ανάγκη χορήγησης 
αντιβιοτικών. 

Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση 
βακτηριακών μολύνσεων. Άλλες σημαντικές μολυσματικές 
ασθένειες προκαλούνται από ιούς. Ωστόσο, η χρήση 
αντιβιοτικών σε ζώα με ιογενείς λοιμώξεις είναι συνηθισμένη 
καθώς συχνά αναπτύσσονται δευτερογενείς βακτηριακές 
λοιμώξεις στα ασθενούντα ζώα.

Ο σημαντικότερος παράγοντας μείωσης της εμφάνισης 
ιογενών ασθενειών είναι μέσω του εμβολιασμού. Ως εκ 
τούτου, ο συνδυασμός των πρωτόκολλων βιοασφάλειας 
με άλλες στρατηγικές πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός, 
αποτελούν τη βάση για κάθε πρόγραμμα υγιεινής στη 
μονάδα. Ωστόσο, όταν η εφαρμογή κανόνων πρόληψης είναι 
αναποτελεσματική, η εφαρμογή θεραπειών και συχνότερα 
αυτή της χρήσης αντιβιοτικών είναι μονόδρομος. 

Η βελτίωση των μέτρων εξωτερικής βιοασφάλειας μπορεί 
να βελτιώσει τα παραγωγικά χαρακτηριστικά της μονάδας. 
Σε μια έρευνα μας στο Facebook, οι συμμετέχοντες 
αναγνώρισαν την βιοασφάλεια ως το σημαντικότερο 
προαπαιτούμενο για την υγεία των παραγωγικών ζώων5.

Ειδικότερα, η εφαρμογή κανόνων εξωτερικής 
βιοασφάλειας βρέθηκε στα 5 καλύτερα μέτρα διαχείρισης 
της υγείας των ζώων, σε μια έρευνα 111 κτηνοτρόφων 
(χοιρινών) στις χώρες: Βέλγιο, Γερμάνια, Σουηδία, Ελβετία. 
Αναπόφευκτα, η πρόληψη είναι αποτελεσματικότερη της 
θεραπείας. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ βιοασφάλειας, μείωσης της 
χρήσης αντιβιοτικών και βελτίωση της υγείας και ευζωίας 
των ζώων έχει δικαίως εδραιωθεί στην χοιροτροφία και 
τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία, ενώ πρόσφατα 
υιοθετήθηκε και από την κρεοπαραγωγό βοοτροφία2. Η 
εφαρμογές της βιοασφάλειας είναι, επίσης, σημαντικές στη 
μείωση του κινδύνου εξάπλωσης των ζωοανθρωπονόσων 
όπως η σαλμονέλωση. 

Η σωστή χρήση απολυμαντικών δεν φαίνεται να προάγει 
την αντοχή στα αντιβιοτικά ούτε να μειώνει την ευαισθησία 
στα απολυμαντικά για το E. Coli. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει 
διάκριση μεταξύ του όρου «απολύμανση» και «καθαρισμού». 
Ο καθαρισμός αναφέρεται στην απομάκρυνση της ορατής 

βρωμιάς, ενώ η απολύμανση περιλαμβάνει τη θανάτωση 
(αόρατων) παθογόνων.

Όταν υπάρχουν ζώα ή κοπριά, και ειδικότερα όταν τα 
ζώα αναπαύονται κοντά στην κοπριά τους, η απολύμανση 
δεν μπορεί να είναι ο στόχος. Η απολύμανση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνο σε καθαρούς χώρους. Όταν 
υπάρχουν ζώα, ο καθαρισμός περιλαμβάνει κυρίως την 
αφαίρεση της κοπριάς.

Οι κανόνες εξωτερικής βιοασφάλειας αφορούν την 
πρόληψη εισόδου παθογόνων εντός την μονάδας που 
δύναται να προκαλέσουν ασθένειες.
Οι πτυχές της εξωτερικής βιοασφάλειας περιλαμβάνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην είσοδο ασθενειών μέσω 
επισκεπτών, ζώων, άγριων ζώων, σπέρματος, εξοπλισμού, 
υλικών στρωμνής και μέσω του αέρα.
Η υγιεινή μπορεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
μέτρα που μπορείτε να λάβετε για την εγκαθίδρυση της 
εξωτερικής βιοασφάλειας.
Το BioCheck.UGent είναι μια διαθέσιμη λίστα 
ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
αξιολογήσετε διάφορες πτυχές της βιοασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής βιοασφάλειας 
(www.Biocheck.UGent.be).
Προκειμένου να βελτιωθείτε, συμβουλευτείτε τον τοπικό 
κτηνίατρό σας.

Ποιες είναι οι διάφορες πτυχές της εξωτερικής βιοασφάλειας;Ποιες είναι οι διάφορες πτυχές της εξωτερικής βιοασφάλειας;
Η εξωτερική βιοασφάλεια αφορά τη λήψη προληπτικών 
μέτρων υγιεινής για να αποτρέψει ανθρώπους, νέο-
αγοραζόμενα ζώα, άγρια ζώα/παράσιτα, εξοπλισμό ή υλικά 
να μεταφέρουν παθογόνα στη μονάδα.

Τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εξωτερική 
βιοασφάλεια περιλαμβάνουν τη δομή της μονάδας (π.χ. 
Διαχωρισμό μιας «καθαρής» και «ακάθαρτης» περιοχής), 
χώρο καραντίνας, αγορά σπέρματος και συγκεκριμένων 
ζώων απαλλαγμένων από παθογόνα, αγορά υλικών και 
εξοπλισμού, τη διαχείριση της κοπριάς, την αποθήκευση 
των σφαγίων, την προμήθεια ζωοτροφών, το δίκτυο του 
νερού, τον έλεγχο της εισόδου (π.χ. εγγραφή επισκεπτών), 
την αλλαγή υποδημάτων και ρούχων, το πλύσιμο των χεριών, 
τον έλεγχο παρασίτων και άγριων ζώων (π.χ. πτηνά), την 
τοποθεσία και το περιβάλλον.

Για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι τα άγρια ζώα που 
αναζητούν τροφή σε αστικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται 
από τον αποικισμό βακτηρίων με σημαντική αντοχή στα 
αντιβιοτικά. Οι θετικές σε ESBL-E coli εκτροφές χοίρων 
είχαν, επίσης, λιγότερο συχνά υψηλής βιοασφάλειας μέτρα.

Όσον αφορά την εξωτερική βιοασφάλεια, είναι σημαντικό 
να θυμάστε ότι οι μολυσματικές ασθένειες προκαλούνται 
κυρίως από παθογόνα όπως ιοί, βακτήρια ή παράσιτα, 

https://biocheck.ugent.be/en
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τα οποία έχουν διάφορες οδούς μετάδοσης μέσω των 
οποίων μπορεί να εισέλθουν στη μονάδα σας. Τα παθογόνα 
μπορούν να διαδοθούν μέσω του αέρα (π.χ. σταγονίδια) 
ή να προσκολληθούν σε μικρά σωματίδια σκόνης. Η κύρια 
οδός, ωστόσο, είναι η μετάδοση μέσω ζώων, ανθρώπων ή 
αντικείμενων.

Για το λόγο αυτό τα άγρια ζώα όπως τα τρωκτικά, τα 
πτηνά και τα έντομα πρέπει να ελέγχονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο και τα νέα ζώα που εισέρχονται στη μονάδα 
να υπόκεινται σε περίοδο καραντίνας. Μπορεί να ζητηθεί 
από τους επισκέπτες να κάνουν διαβροχή με χρήση 
απολυμαντικού ή να αλλάξουν ρούχα πριν μπουν στη μονάδα. 
Η χρήση αυστηρών πρωτόκολλων υγιεινής θα βοηθήσει τους 
επισκέπτες να συνειδητοποιήσουν, επίσης, την ανάγκη να 
παρακολουθούν την υγιεινή. Ωστόσο, πριν χρησιμοποιήσετε 
χημικά, όπως απολυμαντικά, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε 
ότι επιτρέπονται για την προβλεπόμενη χρήση.

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν μερικά από τα 
προαναφερθέντα παραδείγματα 

 ▲ Έλεγχος εισόδου

 ▲ Ντουζ απολύμανσης

 ▲ Απόρριψη κοπριάς

 ▲ Κάντε γνωστούς του κανόνες βιοασφάλειας στους 
επισκέπτες

Χρήση υποδημάτων με λεία επιφάνεια για 
καλύτερο καθαρισμό

 ◀ Απαγόρευση εισόδου απρόσκλητων 
επισκεπτών

 ▼ Απόρριψη σφαγίων



Το Biocheck UGent και άλλα εργαλεία 
αξιολόγησης βιοασφάλειας
Ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία για χρήση στην 
πτηνοτροφία, χοιροτροφία και βοοτροφία για τον 
προσδιορισμό της ποιότητας και των δυνατοτήτων 
βελτίωσης όσον αφορά την εξωτερική βιοασφάλεια είναι 
το λεγόμενο εργαλείο Biocheck.UGent. Το Biocheck.UGent 
παρέχει βαθμολογίες για την αξιολόγηση της βιοασφάλειας 
στη μονάδα (εξωτερική και εσωτερική) που κυμαίνεται από 0 
(χειρότερη) έως 100 (καλύτερη).

Τα ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί δωρεάν στη 
διεύθυνση www.Biocheck.UGent.be, το οποίο χρησιμεύει 
και ως εθνικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης. Συγκρίσεις 
σε πολλές χώρες έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης.

Δανοί, Ιρλανδοί και Γερμανοί χοιροτρόφοι φαίνεται να 
έχουν σχετικά καλή εξωτερική βιοασφάλεια. Οι υψηλότερες 
βαθμολογίες βιοασφάλειας έχουν, επίσης, συνδεθεί με 
βελτιωμένη απόδοση και μειωμένη χρήση αντιμικροβιακών 
φαρμακων. Η βιοασφάλεια ήταν γενικά καλύτερη σε 
μεγαλύτερα κοπάδια, σε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και 
από νεότερους κτηνοτρόφους.

Το εργαλείο Boicheck.UGent στη χοιροτροφία 
εφαρμόστηκε σε 4 χώρες (Βέλγιο, Πολωνία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Φινλανδία) και πράγματι έδειξε χαμηλές 
βαθμολογίες εξωτερικής βιοασφάλειας για την κατηγορία 
«τοποθεσία και περιβάλλον» σε χώρες με αναφερόμενες 
εστίες ASF (αφρικανική πανώλη των χοίρων)3.

Στη βοοτροφία, το ερωτηματολόγιο Biocheck.UGent που 
χρησιμοποιήθηκε σε 20 μονάδες παραγωγής μοσχαρίσιου 
κρέατος γάλακτος (veal), 50 μονάδες παραγωγής βοδινού 
κρέατος και 50 γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις στο 
Βέλγιο, περιελάμβανε βαθμονόμηση των ερωτήσεων και 
των υποκατηγοριών με βάση τα στοιχεία κτηνιατρικών 
εμπειρογνωμόνων4.

Για όλα τα συστήματα, τόσο η εσωτερική όσο και η 
εξωτερική βιοασφάλεια ήταν χαμηλή. Η εσωτερική 
βιοασφάλεια ήταν γενικά χαμηλότερη από την εξωτερική. 
Οι κτηνοτροφικές μονάδες μοσχαριών γάλακτος σημείωσαν 
σημαντικά χαμηλότερη βαθμολογία για την κατηγορία 
«αγορά», ενώ σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία για τις 
άλλες υποκατηγορίες εξωτερικής βιοασφάλειας.

Στις μονάδες παραγωγής βόειου κρέατος και γάλακτος, η 
κατηγορία «αγορά και αναπαραγωγή» ήταν η υποκατηγορία 
με την υψηλότερη βαθμολογία.

Με αυτό το εργαλείο, η εφαρμογή της βιοασφάλειας στις 
εκτροφές βοοειδών μπορεί να αξιολογηθεί με τυποποιημένο 
και επαναλαμβανόμενο τρόπο. Αυτή η αξιολόγηση 
επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων.

Μία συγκριτική μελέτη μεταξύ 44 μεγάλων και μεσαίων 
εκμεταλλεύσεων (συνολικά n = 227) και μια μελέτη 70 
χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία και τη Σουηδία έδειξαν ότι είναι δυνατός ο έλεγχος 
μολυσματικών ασθενειών με χαμηλή χρήση αντιμικροβιακών 
ουσιών χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στα παραγωγικά 
χαρακτηριστικά, με παράλληλη θετική επίδραση στο κέρδος 
της εκμετάλλευσης.

Παρόμοιες λύσεις
Εκτός από τη χρήση ενός εργαλείου όπως το BioCheck.
UGent όπως περιεγράφηκε παραπάνω για τη βελτίωση της 
εξωτερικής βιοασφάλειας και την επικοινωνία με τον τοπικό 
κτηνίατρό σας, παρακάτω αναφέρουμε μερικές δυνητικά 
ενδιαφέρουσες λύσεις.

Υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά ερωτηματολόγια, 
ενημερωτικά δελτία και οδηγοί βέλτιστων πρακτικών σε 
συγκεκριμένα θέματα όπως η πρόληψη ασθενειών μέσω 
της τεχνητής νοημοσύνης, του αφθώδους πυρετού και του 
αφθώδους πυρετού των χοίρων (δείτε επίσης την τελευταία 
μας αναφορά και βάση δεδομένων).

Στην εργασία των Bokma et al. (2016) περιγράφεται το 
πώς οι πτηνοτρόφοι μπορούν να εφαρμόσουν την τεχνητή 
νοημοσύνη στην κτηνοτροφία.

Μια λύση ήταν η χρήση διαφορετικού χρώματος των 
χώρων της μονάδας που υποδεικνύουν διαφορετικά επίπεδα 
μόλυνσης.

Πως θα μπορούσα να βρω περισσότερες 
πληροφορίες;

Η πιο ενδεδειγμένη απάντηση είναι να συμβουλευτείτε τον 
τοπικό κτηνίατρο και τους συμβούλους σας για να δείτε τι 
μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε το επίπεδο εξωτερικής 
βιοασφάλειας στη μονάδα σας.

Εκτός από το εργαλείο BioCheck.UGent, πολλές 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων φύλλων πληροφοριών, 
ενημερωτικών φυλλαδίων και βίντεο συλλέχθηκαν στη βάση 
δεδομένων και τον ιστότοπο του έργου DISARM. Παρακάτω 
αναφέρουμε μόνο μερικά από αυτά.
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Μέτρα βιοασφάλειας σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
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