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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/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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ΕΙΣΑΓΩΓΉΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ;ΓΙΑΤΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ;

Τα εμβόλια είναι ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο για τη 
διατήρηση της υγείας των ζώων. Αυτά τα εργαλεία 
είναι προληπτικά μέτρα που αποτρέπουν μελλοντικές 
εστίες ασθενειών, δρώντας προς όφελος των ζώων, του 
κτηνοτρόφου και των καταναλωτών. Τα εμβόλια έχουν 
συμβάλει στη βελτίωση της υγείας, της ευζωίας και της 
παραγωγικότητας των βοοειδών, των προβάτων, των χοίρων 
και των πτηνών. Αποτελούν ζωτικό συστατικό της πρόληψης 
για μια σειρά ασθενειών και είναι συμπληρωματικά της 
καλής υγιεινής και της διατροφής των ζώων.

Όταν τα ζώα εκτίθενται και αναρρώνουν από λοιμώξεις, 
αναπτύσσουν ανοσία σε περαιτέρω επιθέσεις από το ίδιο 
μολυσματικό παθογόνο. Το ανοσοποιητικό τους σύστημα, 
σε αντάλλαγμα, θυμάται τα βακτήρια ή τον ιό και ξεκινά μια 
ταχύτερη, πιο αποτελεσματική απόκριση για την αφαίρεσή 
τους εάν εκτεθούν ξανά. Ο εμβολιασμός μιμείται τη μόλυνση, 
αλλά σε δοσολογία και βαθμό αρκετά χαμηλό ώστε να 
επιτρέπει στο ζώο να αναπτύξει ανοσία χωρίς να υποκύψει 
στην ασθένεια. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον εμβολιασμό, 
τα ζώα είναι πιο ανθεκτικά σε μελλοντικές λοιμώξεις, 
εμφανίζοντας ελαφρά ή καθόλου συμπτώματα ασθένειας, 
επομένως απαιτούν λιγότερες θεραπείες ή καθόλου. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα εμβόλια δεν 
προλαμβάνουν τη μόλυνση από μόνα τους, αλλά ενισχύουν 
το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να παρέχει μια γρήγορη 
και αποτελεσματική απόκριση μετά από μια μόλυνση, 
αποφεύγοντας την ανάπτυξη της νόσου στη διαδικασία. Σε 
πολλές περιπτώσεις, ο εμβολιασμός οδηγεί σε μειωμένη 
μετάδοση του παθογόνου σε άλλα ζώα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπεύθυνη 
χρήση των εμβολίων στη ζωική παραγωγή, μπορείτε 
να ελέγξετε την καταγραφή του Webinar για 
τον εμβολιασμό. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με την EPRUMA, την 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Υπεύθυνη Χρήση 
Φαρμάκων στα Ζώα, και επικεντρώθηκε στις εμπειρίες 
των κτηνοτρόφων (Copa-Cogeca), των κτηνιάτρων 
(FVE) και των παρασκευαστών ζωικών φαρμάκων 
(AnimalHealthEurope) σχετικά με την υπεύθυνη χρήση 
των εμβολίων ως επιτυχημένη στρατηγική για την 
αποφυγή της ανάγκης για αντιβιοτική θεραπεία. Το 
διαδικτυακό σεμινάριο έχει διάρκεια 1 ώρας και 30 
λεπτών και εκτός από μια σύντομη παρουσίαση για το 
έργο DISARM, περιλαμβάνει τρεις παρουσιάσεις που 
υπογραμμίζουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των 
ενδιαφερομένων.

Υπάρχουν γενικά τέσσερις κύριοι λόγοι για τους οποίους 
εμβολιάζονται τα ζώα:

Για να αυξηθεί η ανοσία.
Για να περιοριστεί η εξάπλωση των ασθενειών και τελικά 
να επέλθει η εξάλειψή τους. Τα κτηνιατρικά εμβόλια κατά 
των ζωονόσων μπορούν να ελέγξουν τις λοιμώξεις στα 
ζώα, μειώνοντας έτσι τη μετάδοσή τους στους ανθρώπους.
Για να βοηθήσει στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών 
και κατά συνέπεια της εμφάνισης μικροβιακής αντοχής.
Για να ενισχυθεί η παραγωγικότητας.

Οι εμβολιασμοί μπορούν να μειώσουν τις απώλειες 
παραγωγής που σχετίζονται με ασθένειες και ως εκ τούτου 
να οδηγήσουν σε πιο οικονομική παραγωγή ζώων. Για 
παράδειγμα, αυτό το άρθρο «Ώρα για εμβολιασμό: η σημασία 

των προγραμμάτων προληπτικής υγείας και εμβολιασμού 
στην παραγωγή μηρυκαστικών» που αναπτύχθηκε από την 
MSD Animal Health παρέχει παραδείγματα για το πώς 
τα εμβόλια μπορούν να αποφέρουν απόδοση επένδυσης, 
να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και να επιτύχουν άλλους στόχους παραγωγικότητας. Ο 
εμβολιασμός είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους τους 
κτηνοτρόφους για τη βελτιστοποίηση της ικανότητας της 
μονάδας να αντιστέκεται στη μόλυνση. Αυτό το έγγραφο, 
ωστόσο, δεν προορίζεται να καλύψει κάθε μεμονωμένη 
ασθένεια και πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά να δώσει 
μερικά καλά παραδείγματα της αξίας του εμβολιασμού στα 
συστήματα παραγωγής μηρυκαστικών.

Υπάρχουν, επίσης, ορισμένα πιο πρακτικά παραδείγματα 
που τονίζουν τα οφέλη του εμβολιασμού. Η διάρροια των 
νεογνών μοσχαριών είναι η πιο κοινή αιτία ασθένειας 
και θανάτου σε μόσχους κατά την περίοδο πριν από τον 
απογαλακτισμό1. Η νόσος μπορεί να οφείλεται τόσο 
σε μολυσματικά (π.χ. ιούς και βακτήρια) όσο και σε μη 
μολυσματικά αίτια (όπως η κακή διατροφή). Τα συμπτώματα 
είναι τις περισσότερες φορές διάρροια που μπορεί να έχει 
πράσινο, κίτρινο ή γκρι χρώμα, αδυναμία και αφυδάτωση. 
Τα μοσχάρια κινδυνεύουν περισσότερο από τη νόσο τις 
πρώτες 3-4 εβδομάδες της ζωής τους και χρειάζονται 
συνεχή προστασία. Σε συνεργασία με τον κτηνίατρό τους, 
οι κτηνοτρόφοι μπορούν να εμβολιάσουν τις αγελάδες κατά 
της διάρροιας λίγες εβδομάδες πριν από τον τοκετό, ενώ 
αυξάνουν την ποσότητα πρωτογάλακτος που δίνεται στα 
μοσχάρια κατά τη γέννηση. Αφού γίνει αυτό, τα περιστατικά 
διάρροιας στους μόσχους θα πρέπει συνήθως να υποχωρούν, 
όπως ήταν η εμπειρία του Γάλλου κτηνοτρόφου η οποία 
παρουσιάζεται στο βίντεο βέλτιστης πρακτικής DISARM. 

Εκτός από τον εμβολιασμό, όπως φαίνεται στο βίντεο, 
είναι χρήσιμο να διαχωριστούν τα μοσχάρια ανά ηλικία 
για να αποφευχθεί η μετάδοση μολυσματικών παραγόντων 
από τους μεγαλύτερους σε νεότερους πιο ευάλωτους 
και να διατηρηθεί καθαρό, στεγνό με καλό αερισμό, 
παρουσιάζονται ιδέες για τη βελτίωση της στέγασης μόσχων 
σε αυτό το βίντεο.

Ένα άλλο παράδειγμα συνδέεται με τη Salmonella 
spp. στους χοίρους. Η σαλμονέλωση είναι μια σημαντική 
ζωονόσος - παρά τα τρέχοντα μέτρα ελέγχου, παραμένει 
μια σημαντική ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, 
τα αποτελέσματα της μελέτης2 που δημοσιεύθηκαν στο 
Veterinary Journal δείχνουν ότι ο εμβολιασμός και η 
συμπλήρωση της τροφής με βουτυρικό ασβέστιο περιόρισε 
τη μετάδοση της σαλμονέλας στους χοίρους και επομένως 
μπορεί να θεωρηθούν χρήσιμα μέτρα ελέγχου.

 ▲ Βίντεο βέλτιστης πρακτικής του έργου DISARM

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΜΕ;ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥΜΕ;

Η απόφαση «εάν» και «πότε» θα πρέπει να γίνει ο 
εμβολισμός και κατά ποιου παθογόνου θα πρέπει να 
γίνεται πάντα μετά από συνεννόηση με τον κτηνίατρο της 
μονάδας. Ο κτηνίατρος μπορεί να καθορίσει την ανάγκη για 

https://disarmproject.eu/search-resources/disease-prevention/vaccination/
https://youtu.be/lxMbZ7-FMdM
https://youtu.be/lxMbZ7-FMdM
https://youtu.be/lxMbZ7-FMdM
https://www.farmantibiotics.org/tool_links/the-importance-of-preventive-health-and-vaccination-programmes-in-ruminant-production/
https://www.msd-animal-health.ie/species/cattle/calf-scour/
https://youtu.be/tNAmy19joYg
https://www.youtube.com/watch?v=nq733Iw54P8&ab_channel=DISARMProject
https://youtu.be/tNAmy19joYg
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

εμβολιασμό και την ικανότητα των εμβολίων να μειώσουν τις 
τρέχουσες προκλήσεις σε μια μονάδα. Αυτό περιλαμβάνει 
καλή γνώση του ιστορικού υγείας του ζώου/κοπαδιού, τη 
διαγνωστική δειγματοληψία των ζώων, τις προκλήσεις 
της νόσου στην περιοχή, την αξιολόγηση συγκεκριμένων 
παραγόντων κινδύνου και άλλες ρουτίνες διαχείρισης που 
μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των ζώων (π.χ. διαχείριση 
πρωτογάλακτος)3.

Αυτή η απόφαση εξαρτάται, επίσης, από το είδος των 
ζώων και το είδος των διαθέσιμων εμβολίων. Σύμφωνα 
με την ανασκόπηση Προγράμματα εμβολιασμού4 σε 
εκμεταλλεύσεις μικρών μηρυκαστικών, δεν υπάρχουν 
προσεγγίσεις «σχεδιασμού» στη διαχείριση της υγείας. Αυτή 
η ανασκόπηση παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
πρέπει να τροποποιούνται ανά μονάδα για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων υγείας σύμφωνα με τους τοπικούς τύπους 
παραγωγής, τα συστήματα διαχείρισης και τα προβλήματα 
υγείας. Με βάση αυτή την ανασκόπηση, μπορεί κανείς να 
προσαρμόσει τις λεπτομέρειες για τη σωστή εφαρμογή 
των εμβολίων. Το ακριβές πρόγραμμα και το πρόγραμμα 
εμβολιασμού που θα εφαρμοστεί σε κάθε εκμετάλλευση 
θα πρέπει να αποφασίζεται ανά μονάδα από τον θεράποντα 
κτηνίατρο.

Για παράδειγμα, όπως φαίνεται σε αυτό το video, η 
εντεροτοξαιμία είναι μια συχνά σοβαρή ασθένεια των 
μηρυκαστικών όλων των ηλικιών. Προκαλείται από 
δύο στελέχη βακτηρίων που ονομάζονται Clostridium 
perfringens, τύπου C και D. Ο τύπος C παράγει κυρίως 
β-τοξίνη, η οποία προσβάλει συνήθως αρνιά ηλικίας 
μικρότερης των 2 εβδομάδων. Ο τύπος D παράγει κυρίως 
την ε-τοξίνη που επηρεάζει τα αρνιά ηλικίας άνω των 2 
εβδομάδων, ιδιαίτερα εκείνα που καταναλώνουν σιτηρέσια 
με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο. Τα αρνιά που εκτίθενται 
σε υψηλές δόσεις ε-τοξίνης πεθαίνουν επίσης πολύ γρήγορα. 
Θάνατος επέρχεται ιδιαίτερα σε μη εμβολιασμένα ζώα ή σε 
νεογέννητα αρνιά των οποίων η μητέρα δεν εμβολιάστηκε. Ο 
εμβολιασμός των προβατινών 3-4 εβδομάδες πριν από τον 
τοκετό βελτιώνει την παθητική προστασία σε αρνιά ηλικίας 
έως 12 εβδομάδων, ενώ δεν υπάρχει κανένα όφελος από τον 
εμβολιασμό αρνιών πριν από την ηλικία των 6 εβδομάδων. Η 
πρόληψη της εντεροτοξαιμίας είναι πολύ πιο πιθανό να είναι 
επιτυχής από την προσπάθεια θεραπείας της νόσου.

Ομοίως, ο κίνδυνος θνησιμότητας και νοσηρότητας στους 
μόσχους είναι υψηλότερος κατά τις πρώτες εβδομάδες 
της ζωής τους. Οι κύριες αιτίες αλλαγής της θνησιμότητας 
κατά την περίοδο πριν από τον απογαλακτισμό: η σηψαιμία 
είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε νεογνά μοσχάρια (ηλικίας 
έως 28 ημερών), διάρροια σε μόσχους ηλικίας μικρότερης 
των 30 ημερών και αναπνευστική νόσος των βοοειδών σε 
μόσχους γαλακτοπαραγωγής άνω των 30 ημερών5. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, πολλοί κτηνοτρόφοι 
θα μπορούσαν να εξετάσουν τον εμβολιασμό και άλλες 
προληπτικές παρεμβάσεις για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου ασθενειών.

Εκτός από τη γενική συμβουλή ότι ο εμβολιασμός πρέπει να 
χρησιμοποιείται υπό κτηνιατρική επίβλεψη και σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του προϊόντος, υπάρχουν πρόσθετες 
πηγές καθοδήγησης. Οι λίστες ελέγχου και τα βασικά 
πρωτόκολλα εμβολιασμού παράγονται από διαφορετικούς 
κατασκευαστές, κτηνοτρόφους και οργανώσεις κτηνιάτρων, 
δίκτυα, εθνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλους 
φορείς. 

Για παράδειγμα, μέσω του πλαισίου βέλτιστων πρακτικών 
της, η EPRUMA, μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα πολλαπλών 
ενδιαφερομένων, επιθυμεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού και να προτείνει 
βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση εμβολίων για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης υγείας των ζώων. Το φυλλάδιο 
στοχεύει να συμπληρώσει τις υπάρχουσες οδηγίες για 
τον εμβολιασμό, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες [Γαλλία, ΗΒ (RUMA), Vetresponsable 

Τα εμβόλια είναι βιολογικά φαρμακευτικά προϊόντα, 
επομένως πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή 
και υπό κτηνιατρική επίβλεψη. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι εμβολίων (ζωντανά ή εξασθενημένα εμβόλια, 
αδρανοποιημένα, εμβόλια ανασυνδυασμένου ζωντανού 
ιού, εμβόλια DNA/RNA, αυτόματα εμβόλια), καθώς 
και διαφορετικοί τύποι εφαρμογής (Αέρα ψεκασμός, 
οφθαλμικές σταγόνες, ενδορινικά, από του στόματος μέσω 
νερού ή Δολώματα, Παρεντερικά, Παρεντερικά χωρίς 
βελόνες και In-Ovo).

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί, με τον 
κτηνίατρο, ένα σωστό πρόγραμμα εμβολιασμού που να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ζώου. Ο κτηνίατρος θα 
διαγνώσει την κατάσταση της υγείας του ζώου ή της αγέλης/
κοπαδιού πριν από τον εμβολιασμό και θα συνταγογραφήσει 
το σωστό προϊόν για κάθε είδος, ασθένεια ή πάθηση. 
Μπορούν να συμβουλεύσουν για τη σωστή χορήγηση και 
ποιες αναμνηστικές δόσεις απαιτούνται για την επίτευξη 
επαρκούς επιπέδου ανοσίας, με βάση επίσης τις οδηγίες 
που παρέχονται στις προδιαγραφές του ιατρικού προϊόντος. 
Αυτές οι οδηγίες για το χειρισμό του προϊόντος πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση πρέπει να τηρούνται 
σχολαστικά. 

(Ισπανία), AMCRA (Βέλγιο) κ.λπ.]. Υπογραμμίζει τα οφέλη 
και παρέχει συστάσεις για τον κατάλληλο εμβολιασμό των 
ζώων.

Διαφορετικοί παρασκευαστές εμβολίων παράγουν επίσης 
πρόσθετους οδηγούς για τον τρόπο σωστής χορήγησης 
εμβολίων ή για διαφορετικά προγράμματα εμβολιασμού 
που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν από εθνικές γεωργικές ενώσεις και τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες τους, όπως ο Οδηγός SEGES 
για εμβολιασμούς κατά της μαστίτιδας E. coli. Αυτή η λίστα 
ελέγχου είναι ένας γρήγορος οδηγός για τον εμβολιασμό 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κατά της μαστίτιδας από 
E. coli. Ο οδηγός καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες από το 
σημαντικό διαγνωστικό, τον προγραμματισμό, τον τρόπο 
χειρισμού του εμβολίου, τον τρόπο εκτέλεσης του πρακτικού 
μέρους, το πότε να γίνει ο εμβολιασμός και πιθανές 
παρενέργειες.

Παρόλο που θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα 
εμβολιασμού σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο και θα 
εξαρτώνται από το είδος του ζώου, την ασθένεια, τον τύπο 
του εμβολίου και τις προδιαγραφές του ιατρικού προϊόντος, 
ορισμένες γενικές οδηγίες και προσεγγίσεις μπορούν να 
δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν:

1. Διαγνωστικά 1. Διαγνωστικά 
Καθώς τα εμβόλια βασίζονται στο ότι το ζώο αναπτύσσει 
επαρκή ανοσολογική απόκριση, είναι σημαντικό πριν από τον 
εμβολιασμό να γίνει μια κτηνιατρική αξιολόγηση της υγείας 
του ζώου/κοπαδιού για να διασφαλιστεί ότι εμβολιάζονται 
μόνο τα υγιή ζώα. Επιπλέον, αυτή η αξιολόγηση θα 
διασφαλίσει ότι τηρούνται επίσης οι προδιαγραφές του 
φαρμάκου, καθώς ορισμένα εμβόλια δεν προορίζονται για 
νεαρά ή έγκυα ζώα, ζώα σε περίοδο γαλουχίας κ.λπ.

2. Αποθήκευση και εξοπλισμός2. Αποθήκευση και εξοπλισμός
Είναι σημαντικό να αποφεύγεται οποιαδήποτε μόλυνση ή 
αδρανοποίηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. 
Επομένως, πρέπει να διασφαλίζεται ο κατάλληλος 
εξοπλισμός και η αποθήκευση εμβολίων. Αυτό συνεπάγεται 
ότι:

Τα δοχεία των εμβολίων είναι σωστά σφραγισμένα και 
βρίσκονται εντός των ορίων της ημερομηνίας λήξης.
Τα εμβόλια φυλάσσονται σωστά, καθώς είναι συχνά 
ευαίσθητα στο φως και στη θερμοκρασία και επομένως 
πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του ιατρικού προϊόντος (γενικά αυτό συνεπάγεται 
συνθήκες χωρίς φωτισμό και θερμοκρασία 2 έως 8°C).
Οποιοσδήποτε εξοπλισμός χρειάζεται θα πρέπει να είναι 
καθαρός (π.χ. αποστειρωμένες βελόνες), σε επαρκείς 
ποσότητες και βαθμονομημένος ώστε να παρέχει τη 
σωστή δόση.

https://www.farmantibiotics.org/tool_links/the-importance-of-preventive-health-and-vaccination-programmes-in-ruminant-production/
https://disarmproject.eu/resources/enterotoxemia-in-sheep-and-lambs/ 
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-of-calves-as-a-disease-prevention/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-of-calves-as-a-disease-prevention/
http://www.epruma.eu/
https://www.zoetis.co.uk/livestock-farming/useful-resources/index.aspx#productPreview592851
https://www.my-msd-animal-health.nl/varken/varkensziekten/pia/
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/8/8/0/sop_vaccination.pdf
https://epruma.eu/wp-content/uploads/2019/04/Best-practice-framework-on-vaccines_23-APRIL-2019.pdf
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3. Εμβολιασμός3. Εμβολιασμός
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεδομένου ότι υπάρχουν 
πολλοί διαφορετικοί τύποι εμβολίων και οδοί χορήγησης 
ή πιθανά σημεία ένεσης, ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ιατρικού προϊόντος.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή χορήγηση των εμβολίων, 
ο κατάλληλος χειρισμός των ζώων κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας είναι πολύ σημαντικός ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το άγχος και να διασφαλιστεί η επιτυχία 
του εμβολιασμού. Είναι σημαντικό όλα τα ζώα της ομάδας 
να είναι εμβολιασμένα και να επισημαίνονται σωστά για 
να αποφευχθεί η τυχαία επανάληψη του εμβολιασμού ή η 
παράλειψη ορισμένων ζώων στην ομάδα. 

Ο κτηνίατρος θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες 
γνώσεις σχετικά με τη σωστή χορήγηση και το χρόνο των 
εμβολιασμών και τη χρήση διαφόρων εμβολίων σε σχέση 
μεταξύ τους. Όλοι οι αναμνηστικοί εμβολιασμοί που 
συνιστώνται στις προδιαγραφές του ιατρικού προϊόντος 
θα πρέπει να χορηγούνται και οποιαδήποτε συγχορήγηση 
με άλλα ιατρικά προϊόντα θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν 
επιτρέπεται από αυτές τις προδιαγραφές.

Θα πρέπει να τηρούνται λεπτομερή αρχεία εμβολιασμού 
για κάθε μεμονωμένο ζώο (βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, 
άλογα) ή για κάθε παρτίδα (χοίροι, πτηνά), όπως συνιστάται 
από την εθνική αρχή. 

4. Μετά τον εμβολιασμό4. Μετά τον εμβολιασμό
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εμβολιασμού, είναι 
σημαντικό να απορρίπτετε τα αχρησιμοποίητα ή ληγμένα 
εμβόλια και τα άδεια δοχεία, όπως συνιστάται στις 
προδιαγραφές του ιατρικού προϊόντος ή στην εθνική 
νομοθεσία.

Όλα τα εμβολιασμένα ζώα πρέπει να παρακολουθούνται 
στενά μετά τον εμβολιασμό. Εάν παρατηρηθούν 
οποιεσδήποτε παρενέργειες, θα πρέπει να αναφέρονται στις 
αρχές ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, θα πρέπει να 
τηρούνται τυχόν ισχύουσες περίοδοι αναμονής για το γάλα, 
το κρέας ή τα αυγά, όπως αναφέρονται στις προδιαγραφές 
του ιατρικού προϊόντος.

Δείτε αυτό το βίντεο που δείχνει πώς εφαρμόζεται το 
πρωτόκολλο εμβολιασμού σε πτηνοτροφείο στη Λετονία 
(μέσω πόσιμου νερού και εφαρμογής ψεκασμού). Το 
βίντεο επισημαίνει μερικά από τα κύρια βήματα χειρισμού 
των εμβολίων, τη σωστή δοσολογία και την εφαρμογή που 
ελαχιστοποιεί το άγχος των ζώων.

Παράδειγμα: Υποστηρίξτε το μοσχάρι για να λάβετε Παράδειγμα: Υποστηρίξτε το μοσχάρι για να λάβετε 
καλύτερα αποτελέσματα εμβολιασμούκαλύτερα αποτελέσματα εμβολιασμού
Οι μονάδες που ειδικεύονται στην εκτροφή 
μοσχαριών από πολύ νεαρή ηλικία αντιμετωπίζουν 
συχνά υψηλές συχνότητες αναπνευστικών ασθενειών, 
ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα της ζωής τους. Τα 
μοσχάρια συχνά εκτίθενται σε ριζικές αλλαγές και 
προκλήσεις αυτή την περίοδο.

Ο εμβολιασμός θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο για την ενίσχυση της ανοσίας. Κάθε φορά, 
οι κτηνοτρόφοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για το μοσχάρι και να 
ελαχιστοποιήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν 
αρνητικά την ανοσία τους:

Παρέχετε μικρότερους χρόνους μεταφοράς (μέγ. 
1-2 ώρες) για να περιορίσετε την αφυδάτωση, την 
υποθερμία και την εξάντληση
Αποφυγή ανάμειξης μοσχαριών από διαφορετικές 
φάρμες στο ίδιο φορτηγό
Τοποθετήστε τα μοσχάρια σε ένα καθαρό κελί
Κρατήστε τα μοσχάρια σε μικρές ομάδες – κατά 
προτίμηση σε ζευγάρια – τουλάχιστον για τις πρώτες 
6 εβδομάδες
Αποφύγετε την ανάμειξη μόσχων διαφορετικής 
προέλευσης στο ίδιο κελί
Διαχωρίστε τις ομάδες μόσχων με συμπαγείς 
τοίχους ή πάνελ
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μοσχάρια έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε νερό – κατά προτίμηση χλιαρό νερό 
από κουβά 
Χορηγήστε επαρκείς ποσότητες (τουλάχιστον 6-7 
λίτρα/ημέρα) με ένα υποκατάστατο γάλακτος καλής 
ποιότητας
Ξεκινήστε το γάλα την ημέρα της άφιξης
Εξασφαλίστε καλή ποιότητα αέρα και αποφύγετε τα 
ρεύματα
Αποφύγετε τη μετακίνηση, την ανάμειξη, τις 
αλλαγές σίτισης και άλλους αρνητικούς παράγοντες 
3-4 ημέρες πριν και μετά τον εμβολιασμό

Τα ενδορινικά εμβόλια μπορούν να εφαρμοστούν 
την ημέρα της άφιξης. Αφήστε άλλους εμβολιασμούς 
να περιμένουν έως ότου οι μόσχοι βρίσκονται σε 
θετικό ενεργειακό ισοζύγιο (π.χ. από 2 εβδομάδες 
μετά την άφιξη).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο εμβολιασμός υπήρξε ένα ουσιαστικό εργαλείο όλα αυτά 
τα χρόνια για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη 
μολυσματικών ασθενειών, για τη βελτίωση της υγείας και 
της καλής διαβίωσης των ζώων και τη μείωση της ανάγκης 
για θεραπεία, καθώς και για τη συμβολή στην ασφάλεια των 
τροφίμων και τη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα πρόγραμμα 
εμβολιασμού από μόνο του δεν αποτελεί πρόγραμμα 
υγείας ζώων/κοπαδιών. Αποτελεί μέρος του ολιστικού 
προγράμματος υγείας το οποίο περιλαμβάνει επίσης μεταξύ 
άλλων:

καλή υγιεινή και βιοασφάλεια
καλή διατροφή

καλές συνθήκες εκτροφής
πρόγραμμα υγείας του κοπαδιού

Τα παραπάνω επισημαίνονται επίσης στο βίντεο 
βέλτιστων πρακτικών με θέμα «Η πρόληψη και ο έλεγχος της 
μαστίτιδας στα πρόβατα». Αν και το πρόγραμμα εμβολιασμού 
συνιστάται να ενταχθεί στον έλεγχο της μαστίτιδας, η 
εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας παίζει σημαντικό ρόλο.

Η καλή κτηνοτροφική και αρμεκτική πρακτική με την 
τακτική συντήρηση της αρμεκτικής μηχανής, παράλληλα με 
τη χρήση απολύμανσης των θηλών μετά το άρμεγμα, μπορεί 
να αποτρέψει την εισαγωγή και μετάδοση της μαστίτιδας 
στα μηρυκαστικά και κατά συνέπεια να μειώσει τη χρήση 
αντιβιοτικών.
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