Nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä

Naseva on Internet -selaimella käytettävä tietokanta, johon voidaan koota kaikki tilan
terveydenhuoltoa koskeva tieto.
Eläinterveydenhuoltoa ja Nasevaa koordinoi Eläinten terveys ETT ry.
Nasevan rahoituksesta vastaavat jäsenmeijerit ja -teurastamot kokonsa mukaisessa suhteessa.
Nasevaa käyttävät karjatilat sekä tilan valtuuttamat eläinlääkärit, meijerit ja teurastamot sekä
maitotila- ja jalostusneuvojat sekä tutkimuslaboratoriot.
Nasevan toimintaperiaatteena on vastuullisuus, läpinäkyvyys ja toiminnan avoimuus asiakkaiden ja
sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Toiminta ylittää lainsäädännön vaatimukset.
Naseva edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä
kansanterveyttä luotettavalla ja käyttäjiä hyvin palvelevalla tiedon keräämisellä ja raportoinnilla.
Nasevan toiminta edistää raaka-aineen tuoteturvallisuutta ja nautojen terveyttä ja hyvinvointia.

Terveydenhuolto on vapaaehtoista toimintaa tilan tuotannon kehittämiseksi
Naseva on terveydenhuollon työkalu elinkeinon omaan käyttöön

www.naseva.fi

www.ett.fi

Tila liittyy Nasevaan terveydenhuoltosopimuksella
Terveydenhuoltosopimuslomake ja liittymislomake muille käyttäjille etusivun alalaidassa

Allekirjoitettu sopimuslomake tilalle, eläinlääkärille ja Nasevaan
-

tila perustetaan Naseva rekisteriin

-

tilalle lähetetään käyttäjätunnukset

-

sopimuksessa mainitut eläinlääkärit saavat oikeudet tilan tietoihin

-

sopimuksessa mainitut valtuutukset astuvat voimaan
Pitopaikkakohtainen terveydenhuoltosopimus
- mahdollistaa erilliset sopimukset tilan pitopaikoille
✓ voimassa toistaiseksi
✓

henkilöiden välinen – ei eläinlääkärin virkaan sidottu

✓

kirjataan pitopaikat, joihin terveydenhuoltokäynnit tehdään

✓

sovitaan terveydenhuoltokäyntien määrä (vähintään 1 / vuosi / pitopaikka)

✓

annetaan valtuutukset tilan tietoihin (ks. rekisteriseloste)

Uusi sopimus kumoaa entisen
✓ jatkettavat valtuutukset on mainittava uudessa sopimuksessa
Uusi terveydenhuoltosopimus solmittava, kun tilalla tapahtuu muutoksia
✓ sukupolvenvaihdos / tilan omistaja vaihtunut
✓ terveydenhuoltokäyntien tiheys muuttuu (lääkkeiden luovutus varalle)
✓ tuotantosuunta muuttunut
✓ nautojen pitopaikat vaihtuneet
✓ eläinlääkäri vaihtuu pysyvästi
▪

Eläinlääkärin sijainen saa määräaikaiset oikeudet toisen
eläinlääkärin tiloihin kun tieto sijaisuudesta ilmoitetaan Nasevaan

Tila voi päivittää terveydenhuoltosopimuksen sähköisesti
jos tilan perustiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia

Terveydenhuollon Vuosikatsaus on tallennettava pitopaikoittain Nasevaan vähintään kerran
vuodessa.
Tuottaja sopii käyntiajan eläinlääkärinsä kanssa. Käynti on neuvontakäynti.
Eläinryhmäkohtaiset arviointiohjeet Nasevassa (ks. Ohjeet ja lomakkeet)
Vuosikatsauksen numeroarviot tilastoitavissa – vastuullisen tuotannon dokumentointi.
Vuosikatsauskäynnin apuna ProTerveys – lomake ja ProAgrian verkkopalvelut ladattavissa
tuotannonseurannassa oleville maitotiloille. Sisältää terveydenhuoltokäynnillä tarvittavia
tuotannon tunnuslukuja.
Naseva peruskoulutukseen osallistuneet eläinlääkärit -nimilista (ks. Ohjeet ja lomakkeet)
Tilannekatsauksia tehdään Vuosikatsauksen lisäksi tarpeen mukaan.

Tallennetut tiedot näytetään listana, jossa hakukenttä ja katsele -painikkeet

Tilan perustiedot avautuvat palkin päässä olevalla nuolella

Tilojen luokitus
Tilan pitopaikat luokitellaan tarttuvatautiriskin perusteella automaattisesti joka yö.
Luokituksen tarkoituksena on ohjata tiloja vastuulliseen toimintaan pitoeläinliikenteessä.
Luokitus ei vaikuta tilityshintoihin eikä teuras- tai välityseläinten kuljetuksiin.
Luokituksen perusteet avautuvat ”Käsittelet tilaa” ruudun ikonista.

Luokituksen tarkemmat perusteet PDF tiedostoina sivulla ”Ohjeet ja lomakkeet” /
”Nasevan tilaluokituksen tietopaketti” ja ”Tilojen luokituskriteerit tuotantosuunnittain”

Valtuutusten lisäys ja poisto
Meijerille ja teurastamolle, ProAgrialle: Tila -> Valtuutukset -> Organisaatiot
Hoitavalle eläinlääkärille: Tila -> Valtuutukset -> Hoitavat eläinlääkärit
Faballe: ”Lisää jalostusorganisaatio”

Tutkimusten tietoja voi suodattaa valitun tietokentän mukaan

Positiiviset tulokset erottuvat punaisina.

Tietoja muista tietokannoista listoina ja grafiikkana

Huom! Tiedonsiirto edellyttää, että Mycoplasma
bovis -tankkimaitonäytteelle annettu korvanumero on 0000

Erityistilanteen asettaminen pitopaikalle

Tautipurkaukset tiedoksi voi asettaa tuottaja, hoitava eläinlääkäri, valtuutettu teurastamo tai
meijeri. Rekisterivastaava asettaa positiivisen tutkimustuloksen tallennuksen yhteydessä.
Erityistilanteen voi päättää sen asettaja tai tilan eläinlääkäri

Hoitojen ja lääkitysten tallennus
Hoito- ja lääkitystietoja voidaan tallentaa suoraan Nasevassa tai lähettää
eläinlääkäriohjelmista, Minun maatilani ohjelmasta sekä Naseva HealthApp:illa
älypuhelimella. Ks. Ohjeet ja lomakkeet
Listaus tallennetuista ilmoituksista näytetään aloitussivulla. Lähetettyjä tietoja voi
muokata vain Nasevan ”Hoidot” -sivulla.

Harmaan alapalkin Ohjeet ja lomakkeet -sivulla on tarkempi hoitoilmoituksen
tallennusohje.

Tilan tarttuvatautiriskien hallintaan liittyvät tiedot
Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaan kuuluvat dokumentit

Vastuulliseen eläinliikenteeseen käytettävissä sähköiset terveystodistukset
Tuottaja voi sähköisesti allekirjoittaa oman todistuksensa pitopaikan terveystilanteesta.

Tilan terveystilannetodistusta täydentää hoitavan eläinlääkärin laatima sähköinen
terveystodistus liitteineen.
Voimassa olevat terveystodistukset voi tulostaa tai tallentaa lähettäväksi sähköpostin
liitteenä ostajalle.

Raportteja hoitavalle eläinlääkäreille
Näytetään vain ne tilat, joihin käyttäjällä on tuottajan antama katseluoikeus

Tuottajan laatimat terveydenhuoltosopimusluonnokset eläinlääkärin hyväksyttäväksi.
Sopimus astuu voimaan hyväksymispäivänä.

Tutustu myös Eläinten terveys ETT ry:n ohjeisiin
Ohjeita ja suosituksia
✓

terveydenhuollon avuksi

✓

terveysongelmien selvittämiseksi

✓

vastuullisen eläinkauppaan

https://www.ett.fi

