Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie na TSE č:..........................
Odosielateľ zvieraťa:

RVPS ........................................................................... tel.:.......................... fax: ....................................

Súkromný vet. lekár ........................................................................ č. osvedč.: ................. tel.:......................... fax:......................
Chovateľ: Meno:.......................................................... adresa:....................................................................... I ČO:.......................
Chov (názov a adresa):................................................................................ kód farmy pod ľa VETPROF: ....................................
Sídlo chovu - obec:................................... farma:.................................. okres:......................... po čet zvierat v chove...................
Identifikácia zvieraťa: Druh zvieraťa:......................... identifikačné číslo zvieraťa ................................. pohlavie ............
vek v mesiacoch.......................
pôvod: ρ SR

u oviec uveďte plemeno ........................................................

dovoz z krajiny:....................................... potomok dovezeného zviera ťa z krajiny:...........................................

Odosielateľ vzorky na vyšetrenie: RVPS: ......................................................... tel.:.......................... fax: ....................................
Súkromný vet. lekár ........................................................................ č. osvedč.: ................. tel.:......................... fax:......................
Iný ........................................................................................................................................tel.:......................... fax:......................
IČO:.................................................... DI Č:............................................. Bank. spojenie .....................................
Miesto odberu vzoriek:
bitúnok č.:...............

sanitný bitúnok č.:...................... ρ asanačný podnik

ρ iné (vypíšte)........................................

Názov a adresa miesta odberu vzorky:............................................................................................................................................
dátum odberu:..............................hodina odberu........................ ur čené do lab. prac............................................
Spôsob platby: ρ VPO
Zaslaný materiál:

ρ majiteľ
ρ celá hlava

zviera ρ zabité, určené na ľudskú výživu
ρ zdravé
ρ núdzovo zabité
ρ s klinickými príznakmi pri ante
mortem vyšetrení
ρ utratené, neurčené na ľudskú výživu
ρ uhynuté
ρ zabité z dôvodu eradikácie TSE
Požadované
vyšetrenie

ρ iné .................................................
ρ predĺžená miecha

ρ iné ............................................

ρ podozrivé z TSE
(príznaky špecifické pri TSE)
ρ zvýšená citlivosť
ρ agresivita
ρ
ρ
ρ
ρ

vychudnutosť
nekoordinovaný pohyb
svalový tremor
agónia

ρ histologické
ρ imunochemické (Western blott, ELISA)
ρ iné .......................................

Dif. dg.:

ρ vyšetrenie na besnotu
ρ iné ..............................................

V prípade inej platby ako VPO potvrdenie majiteľa:
Súhlasím s rozsahom vyšetrenia a uhradím náklady (cena stanovená dohodou).
Účtujte:

ρ poštovou poukážkou

podpis a pečiatka majiteľa (chovateľa)

V ........................................... d ňa..............................

ρ faktúrou

podpis a pečiatka odosielateľa:
Výsledok zašlite: ρ RVPS miesta chovu ρ RVPS miesta odberu vzorky
ρ súkr. v.l. ρ majiteľovi ρ ŠVPS SR
ŠVPS SR 02-LD-04-1

Vyplní laboratórne pracovisko:
Dátum prijatia: ...............................................

centrálny protokol č.: .............................................
Čas prijatia: ........................................................

Spôsob doručenia: ρ zvoznou linkou ρ poslom ρ iný .................................. Stav zásielky : .....................................................
Metodika vypĺňania žiadanky
Žiadanku vypisujte čitateľne a dôkladne, chyba môže mať vážne dôsledky.
Žiadanku vyplňte pri zasielaní vzoriek na vyšetrenie TSE všetkých druhov zvierat (BSE - hovädzí dobytok; scrapie - ovce,
kozy; transmisívne encefalopatie iných druhov zvierat) vždy iba na jedno zviera
3. Odosielateľ zvieraťa, znamená RVPS a súkromný veterinárny lekár, ktorí odosielajú zviera. Príslušnú RVPS uveďte aj v
prípade, ak vzorka na vyšetrenie bola odobratá priamo v chove, v tomto prípade v časti - miesto odberu vzoriek - iné uveďte - chov
4. Chovateľ - vyplňte všetky údaje, ak nemá IČO vyplňte -" nemá"
5. Identifikácia zvieraťa - u hovädzieho dobytka vždy uvádzať ušné číslo podľa ustanovenia vyhlášky MP SR č. 17/2001 Z.z.;
u oviec a kôz alebo u iných druhov zvierat - ušné alebo vytetované čísla; ak nie sú, uviesť kód farmy/individuálne číslo
pridelené štátnym veterinárnym lekárom
6. Potomok dovezeného zvieraťa - znamená priamy potomok , dovezený v tele matky, ak Štátna veterinárna a potravinová
správa SR neustanovila inak
7. Odosielateľ vzorky na vyšetrenie - uveďte údaje (príslušná RVPS, súkromný veterinárny lekár, iný) kto vzorku odosiela,
iný - znamená že vzorku zasiela iný subjekt mimo ustanoveného monitoringu a úloh veterinárnej prevencie a ochrany
zdravia zvierat (VPO). V tomto prípade uvádzajte IČO, DIČ a bankové spojenie.
8. Miesto odberu vzorky - v kolonke iné - vypíšte napr. "chov"
9. Spôsob platby VPO (hradené z účelovo viazaných prostriedkov iba v rámci nariadeného monitoringu a úloh veterinárnej
prevencie a ochrany na príslušný rok). Faktúru za vyšetrenie hradiť podľa usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR
10. Zaslaný materiál - v kolonke iné - napr. u kožušinových zvierat "celé zviera"
11. Zviera zabité na ľudskú výživu
- zdravé – zviera staršie ako 30 mesiacov u hovädzieho dobytka a 18 mesiacov u oviec a kôz, zabité na ľudskú výživu
- núdzovo zabité – zviera staršie ako 24 mesiacov u hovädzieho dobytka a 18 mesiacov u oviec a kôz, ktoré podlieha
osobitnému naliehavému zabitiu nariadené veterinárnym lekárom, ktoré nasleduje po nehode alebo vážnych
fyziologických a funkčných problémoch zvieraťa; osobitné naliehavé zabitie sa môže uskutočniť mimo bitúnku, ak
veterinárny lekár považuje prepravu takéhoto zvieraťa za nemožnú alebo, ak by mohla spôsobiť zvieraťu nepotrebné
utrpenie.
- s klinickými príznakmi ante mortem – zviera staršie ako 24 mesiacov u hovädzieho dobytka a 18 mesiacov u oviec
a kôz. Zviera u ktorého bola diagnostikovaná jedna z chorôb uvedených nižšie v písm. a) a b), ktoré sa nesmie zabíjať
na účely spotreby ich mäsa ľuďmi.
a) zvieratá trpia chorobou, ktorá je prenosná na človeka a na zvieratá alebo, prejavujú príznaky alebo sú v takom
všeobecnom stave, ktorý poukazuje na to, že sa takáto choroba môže vyskytovať,
b) prejavujú príznaky choroby alebo poruchy celkového stavu, ktoré by mohli spôsobiť, že mäso bude nepožívateľné pre
spotrebu ľuďmi; vykazujú príznak, že im boli podané látky s farmakologickými účinkami alebo, že požili iné látky,
ktoré môžu spôsobiť, že ich mäso je škodlivé zdraviu ľudí.
Zabitie zvierat podozrivých z toho, že trpia niektorou z chorôb uvedených v písm.a) a b) sa musí odložiť. Tieto zvieratá
musia byť podrobne vyšetrené, aby sa stanovila diagnóza. Ak je na stanovenie diagnózy potrebné vykonať prehliadku
post mortem, úradný veterinárny lekár požiada, aby tieto zvieratá boli zabité oddelene od iných zvierat alebo na konci
normálneho zabíjania. Tieto zvieratá podliehajú podrobnej prehliadke post mortem doplnenej, ak to úradný
veterinárny lekár považuje za potrebné na potvrdenie diagnózy, vhodným bakteriologickým vyšetrením a testom na
rezíduá látok s farmakologickým účinkom, o ktorých možno predpokladať, že boli podané na ošetrenie zisteného
patologického stavu.
- zabité z dôvodu eradikácie BSE, scrapie – zvieratá bez udania veku, ktoré tvoria kohortu (článok 5, Smernice
veterinárnej starostlivosti ŠVPS SR č.j.3232/2002).
- podozrivé zviera (podľa článku 4 Smernice veterinárnej starostlivosti ŠVPS SR č. j. 3232/2002 BSE) definuje RVPS.
Pre každé zviera, ktoré je podozrivé z ochorenia BSE platí zákaz premiestňovania, pokiaľ nie sú známe výsledky
klinického a epizootologického vyšetrenia, vykonaného štátnym veterinárnym lekárom alebo pokiaľ zviera nie je
usmrtené pre účely laboratórneho vyšetrenia.
Rozhodnúť, či sa jedná o podozrivé zviera nie je v kompetencii laboratórneho pracoviska napr. na základe neúplných
údajov na žiadanke (napr. ak na žiadanke nie je vyznačená kolónka podozrivý prípad, ale sú vyznačené iba jednotlivé
príznaky, ktoré sprevádzali uhynutie alebo utratenie).
11. Požadované vyšetrenie - na histologické vyšetrenie sa zasielajú vzorky uhynutých zvierat. V prípade, že autolytické procesy
sú v pokročilom štádiu vzorka, je smerovaná na imunochemické vyšetrenie. Diferenciálna diagnóza - pri podozrení na
besnotu, zasielať celú hlavu.
12. Výsledok zašlite - príslušné laboratórne pracovisko zasiela výsledky vyšetrení na RVPS miesta odberu vzorky aj na RVPS
miesta chovu. V prípade doručenia súkromných vzoriek (bez uvedenej žiadanky) na vyšetrenie na TSE vyžadovať všetky
údaje. Pozitívny nález oznámiť príslušným veterinárnym správam a ŠVPS SR.
1.
2.
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