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Žiadanky na veterinárne laboratórne vyšetrenie aviárnej influenzy - usmernenie

V súlade s Rozhodnutím Komisie 2010/367/EÚ, sú členské štáty povinné každých 6
mesiacov predkladať Európskej Komisii výsledky virologických a serologických vyšetrení
u hydiny a voľne žijúcich vtákov na aviárnu influenzu (AI). Od 1. januára 2019 budú polročné
hlásenia zasielané Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorá okrem zberu dát, ich
bude aj validovať, analyzovať a sumarizovať. Vzhľadom na rozšírené požiadavky EFSA na zber
dát, boli upravené aj žiadanky na laboratórne vyšetrenie hydiny, vtákov chovaných v zajatí a voľne
žijúcich vtákov.
Dôkladné a úplné vyplnenie žiadaniek je veľmi dôležité, aby nebolo nutné spätné
dohľadávanie a dožadovanie informácii zo strany laboratória a ŠVPS.
Žiadanky sú platné od 1.7.2019 a ich používanie je povinné pre všetky vzorky odobraté
na AI.
1. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov chovaných v
zajatí na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny
Zmeny sa týkajú najmä týchto informácií:
Dôvod odberu – je potrebné uviesť, či boli vzorky odobraté v rámci plánu prieskumu alebo
z iných dôvodov. Iné dôvody vždy špecifikujte. Je to dôležité pre zatriedenie vzoriek do
programov.
Druhy zvierat sú špecifikované podľa Plánu prieskumu AI.
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Typ chovu: komerčný, domáci (drobnochov)
Vtáky majú prístup do vonkajšieho priestoru: áno/nie
V prípade následného odberu: Č. protokolu pôvodnej pozitívnej vzorky – v prípade ak sa jedná
o následný odber po predchádzajúcom pozitívnom výsledku, je potrebné uviesť číslo Protokolu
o skúške, na základe ktorého bol odber vykonaný. Tento údaj je potrebný pre prepojenie
a identifikáciu týchto vzoriek a odberov.
Údaje o majiteľovi a údaje o prevádzkarni musia byť vyplnené a budú zapísané do laboratórnej
databázy. Uvedie sa úradné číslo prevádzkarne (chovu) vo formáte ...SK-XX-XY-00 (neuvádzať
číslo CEHZ!)
Ostatné informácie, boli doplnené a upravené na základe EFSA požiadaviek pre hlásenie AI.
Ako identifikácia kŕdľa bude použitý kód:
Úradné číslo chovu/hala/turnus
(napr. ...SK-VH-XY-02/1/....)
Jedna žiadanka je určená pre jeden druh/kategóriu hydiny v rámci jedného chovu. V prípade
odberu vzoriek z väčšieho počtu kŕdľov je k dispozícii príloha k žiadanke.
Na základe čísla cieleného sledovania 36/453 bude možné vyhľadať vzorky vo VIS.
Žiadanka je dostupná na webstránke ŠVPS SR:
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/10_LD_02-01.pdf

2. Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie voľne žijúcich vtákov
na aviárnu influenzu a pseudomor
Zmeny sa týkajú najmä týchto informácií:
Dôvod odberu – je potrebné uviesť, či boli vzorky odobraté v rámci plánu prieskumu AI alebo
z iných dôvodov. Iné dôvody vždy špecifikujte. Je to dôležité pre zatriedenie vzoriek do
programov.
Miesto nálezu – bola doplnená informácia o zemepisnej šírke a zemepisnej dĺžke
Ostatné informácie, ktoré je potrebné vyplniť, boli upravené na základe EFSA požiadaviek pre
hlásenie AI.
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Na základe čísla cieleného sledovania 36/454 bude možné vyhľadať vzorky vo VIS.
Žiadanka je dostupná na webstránke ŠVPS SR:
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/10_LD_04-01.pdf

S pozdravom
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ ŠVPS SR
Na vedomie:

Komora veterinárnych lekárov
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