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Tento dokument upľavuje ľizikoý plán pre prĺpad podozrenia a výskytu exotických chorôb
povinných hláseniu (ďalej len exotických chorôb, ECH) na územíSlovenskej ľepubliky.
Plan sa vzt'ahuje na nasledovné exotické choroby povinné hláseniu:
* Mor hovädzieho dobýka
..'. Moľ malých preŽúvavcov
* Epizootické hemoragické ochorenie jeleňovitých
* Kiahne oviec a kôz
* Vezikulárna stomatitída
..i. Noduláma dermatitída hovädzieho dobytka
..'. Horučka Udolia Rift
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sBKCIA 1 ZÁKoNľľ ľnÁvoMoCI
Slovenská republika má zákonné právomoci na zabezpečenie rýchlej a účinnejeradikačnej
kampane a implementovanie pohotovostného plánu.

1.l

Právny rámec pľe kontrolu exotických choľôb ie obsiahnutÝ v tÝchto dokumentoch:

Zákon č. 391200] Z.z. o veteľinárnej staľostlivosti v platnomzneni (ďalej len zákon
č.3912007 Z.z.)'
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2003 Z.z. z 3l jiia 2003, ktorym sa
upravujú opatrenia na kontrolu niekto4ých choľôb zvierat a špecifickéopatrenia na
kontľolu vezikulámej choroby ošípaných(ďalej len NV č. 308/2003 Z.z.). v znení
neskoršíchpredpisov ( NV 55712007 Z.z. zo 6. mája 2007 aNV 22712009 Z.z. zo 6.
mája2009 Z.z).

1.2

Usmľtenie infikovaných zvierat a iedincov. ktoľéorišli do kontaktu
zvieratami a spôsob nahradenia škodv

s

infikovanÝmi

orgán veteľinárnej správy môže nariadiť pri podozľení na choľobu alebo pri vyskyte
choroby uvedenej v $ 17 ods. 1 zékonač.392007 Z.z. alebo podľa osobitného pľedpisu
(NV č. 308/2003 Z.z.) opatrenia na zabránenie šíreniu choľoby, najmä izoláciu alebo

usmľtenie zvierat, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj
prepľavy produktov Živočíšnehopôvodu a mateľiálov, ktoľémôŽu byt' nositel'om
pôvodcu choroby' zákaz zltomažďovania osôb, zákaz alebo obmedzenie umelej
inseminácie a plemenitby.
Naľiadenie Rady ( Es)I099l2009 o ochľane zvieratpočas usmľcovania.
Naľiadenie vlády SR č. 43212012 Z. z., ktoryĺm sa ustanovuju poŽiadavky na ochranu
zvier at počas usmrcovani a.
Štandardnéopeľačnépostupy na usmrcovanie zvierut pľi zdolávaní nákaz (ďalej len
,,ŠoP";, ktoých súčasťouje akčný plán a Doplnok e.r t Šopna riešenie neobvykiých,
kľitických situácií pľi depopulácii zvierat.

Podľa $ 5 NV č' 308/2003 Z.z. pri potvrdení qýskytu exotických choľôb v chove oľgán
veteľinĺĺrnejsprávy naľiadi usmrtit'všetky zvieratá vnímaqých druhov v chove na mieste
pod dozoľom úľadnéhoveterinárneho lekara spôsobom, ktoý zabráni akémukoľvek
riziku šíľeniaexotických choľôb.

Ak sa na uzemí Slovenskej ľepubliky vyskytne exotická chorôba, chovatel'ovi zvierat
možno poskytnút' podporu na úhĺadunákladov a stľát spôsobených naľiadenými
opatľeniami ($ 45 zákonač,.3912007 Z.z.).

1.3

Hlásenie o podozrení z raŕskytu ECH
Sanitačnépráce a iné činnosti v ohnisku
odstránenie kadáverov
Kontrola premiestňovania zvierat
Zákon č.3912007 Z.z. (š 17 a $ 37) ukladá vlastníkom a drŽiteľom zvierat, ako aj iným
osobám' oprávneným disponovat' so zvieratami, povinnosť hlásiť orgánu veteľináľnej

J

spráVy podozrenie alebo výsky't exotických choľôb, ako aj iné skutočnosÍi závažne
v záujme ochrany zdravia zvierat a ochľany zdravia l'udí a podl'a svojich možností
uľobit' nevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo k ľozšíreniuchoroby' Povinnost'
bezodkladného ohlásenia výskytu, alebo podozľenia na výskyt exotických chorôb
príslušnémuorgánu veterinárnej spráry alebo úradnémuveterinámemu lekáľovi je
ustanovená pre vlastníka zvierat, osoby ošetrujúce zvieratá, sprevádzajúce zvieratá
počas pľepravy alebo starajúce sa o zvierutá v $ 3 NV č.30812003 Z.z.
orgány veteľinárnej správy majú právomoc nariadit' uzatvorenie chovu, v ktoľom sú
zvieratá podozrivé z nákazy (infekcie) alebo z nakazenja (kontaminácie) exotickou
chorobou. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvorit' a izolovat'. Akákol'vek
manipulácia s krmivom, odpadmi, qýľobkami a inými pľedmetmi, ktoľéby mohli byt'
nositel'mi vírusu ECH je zakázaná. Pohyb osôb dnu a von zizolovaného pľiestoru je
taktiež obmedzený a podlieha súhlasu štátneho veteľinámeho lekára.
Po laboratórnom potvrdení infekčnej choroby je ciel'om nariadených opatrení dostať
choľobu pod kontrolu, vyčistiťa vydezinÍikovať všetky miesta, ktoľéprišli do kontaktu
s uhynutými alebo podozrivými zvieratami.

Podrobný postup, vrátane podmienok

a

požiadaviek na premiestňovanie zvieľat,

ustanovuje NV č. 30812003 Z.z.
Kontrola pľemiestňovania zvierat bude vykonávaná príslušníkmipolicajného zboru a
ozbľojených síl na základe súčinnostipľi výkone štátnej správy vo veterinĺírnej oblasti ($
I 6 zákona č,. 39 12007 Z.z.).

l.4

Vymedzenie ochľanných pásiem a pásiem dohl'adu.

Podl'a $ 10 NV č.308/2003 Z.z. v pľípade potvľdenia ECH vchove pľíslušnýorgán
veterinámej správy vymedzí okolo ohniska ochľannépásmo o polomere najmenej 3 km
a pásmo dohľadu o polomere najmenej 10 km. Legislatíva taktiež umožňuje
modifikáciu týchto pásiem v prípade potľeby ($ l0, ods. 2 NV č.308/2003 Z .z.).

l.5

očkovanie - vakcinácia

očkovanie proti ECH

je

zakázanó okĺem očkovania vykonávaného ako doplnok
prijaqých kontľolných opatľenív pľípade prepuknutia choľoby a v súlade s týmito
podmienkami Štátna veteľinárna a potravinová spľáva Slovenskej ľepubliky zastúpená
hlavným veteľinámym lekárom rozhodne o vykonávaní očkovania ako doplnku
kontľolných opatrení v súlade spoŽiadavkami Euľópskych spoločenstiev ($ 19 NV
30812003 Z.z.)

1.6

Súčinnosťorgánov policainého zboru. iednotiek civilnei ochĺanv. oríslušníkov

ozbroiených síl a colných orgĺínov

Podl'a $ 16 zĺíkonač. 3912007 Z.z. sú príslušnícipolicajného zboru, jednotky civilnej
ochľany, príslušníciozbrojených síl a colných orgánov povirrní spolupracovať pri
zabráneni šíreniuchoľoby a eľadikácii choľoby, ak o to oľgán veteľinárnej spľávy'
veterinárny inšpektor alebo úradný veteľinárny lekáľ požiada.
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SEKCIA

2.1

2 FINANČľnzĺľpzľnČľľm

Personál

Mzdové náklady pracovníkov orgánov veteľináľnej správy, ako aj pľacovníkov'
zamestnaných na dobu uľčitúpre zabezpečenie plnenia úloh v kľízoýchsituáciách' sú

We

2.2

zo štátneho ľozpočtuSlovenskej republiky.

Materiálne v.vbavenie a spotľebný materiál

Náklady na mateľiálne vybavenie a spotľebný mateľiál sú kr:yte zo štátmeho ľozpočtu
Slovenskej republiky.

2.3

Usmľtenie zvierat. odstránenie kadáverov a kontaminovaného mateľiálu. sanitácia.

na úhľadunákladov

a strát

Chovateľovi zvierat moŽno poskytnúťpodporu na úhľadunákladov

a stľát

Chovateľovi zvierat moŽno poskýnúťpodporu

spôsobených naľiadenými opatľeniami ($ 45 zétkonač.3912007 Z.z.).

2.4

Vyplatenie podpory

spôsobených naľiadenými opatreniami ($ 45 zákona č.3912007 Z.z.).

Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákona č. 3912007 Z.z. je úľadnýveterinárny lekáľ
oprávnený potvľdzovat'vyčíslenie nákladov a škôd v prípade usmrtenia alebo zabíjania
zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadoých vajec, zárodočných pľoduktov,

pľoduktov živočíšnehopôvodu alebo vybľaných produktov rastlinného pôvodu a
kľmív.
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3

HIERARCHIA KONTROLNYCH ORGANOV

3.1

Zodpovednost' za kontrolu exotických chorôb na uzemi Slovenskej ľepubliky má
ministeľ pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky' Výkonom kontroly
je poveľený hlavný veteľinárny lekár.

3.2

Hlavný veterináľny lekár splnomocňuje pľacovníka náľodného centra pľe tlmenie
choľôb, aby vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pľe pľípad podozľenia a
vyskýu exotických chorôb.
V prípade výskytu nŕil<azy, bude národné centľum riadit' všetky čirrnosti
v súlade s príkazmi hlavného veterinárneho lekaľa.

Miestne centrá sú zodpovedné za kontrolu ECH (ohniská a obmedzenia)
v ľámci svojho regiónu.

Minister pôdohospodárstva

hlavný veteľinámy lekáľ

Švpu, Veteľináľny ústav vo

Nĺĺľodnécentrum pre

Zvolene
tlmenie chorôb

*

Miestne centrá pľe
tlmenie choľôb

SEKCIA
4.1

Regionálne stredisko

4 ľÁnooľÉcnľľnuM PRE TLMENIE CHoRÔB

Hlavný veterinámy lekár

s

podporou náľodného centra pľe tlmenie choľôb je

zodpovedný za:
riadenie miestnych centieľ pľe tlmenie choľôb
styk s diagnostickými laboratóriami
zabezpečenie finančných pľostľiedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu
zabezpečenie výcvikoqých programov a nominovanie pracovníkov pľe veľejné
výcvikové programy
. zabezpečenie osvetoqých kampaní
o riadenie ostatn;ých oľgĺínovv pľípade vzniku infekčnej choľoby
o rozmiestnenie personálu a ostatných zdľojov do miestnych centieľ pre tlmenie
choľôb

.
o
.
.
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.
o
o
o
o
o
o
.

uľčenieochĺanných pásiem a pásiem dohl'adu (pokiaľ je to ner,yhnutné)
uzavretie hľaničných priechodov v prípade potreby
schválenie uvol'nenia očkovacíchlátok a určenie vakcinačných pásiem

zabezpečenie núdzových finančných zdrojov, určených na krytie nákladov
spojených s epidémiou
styk s pol'nohospodáľskymi obchodnými združeniami a médiami
informovanie O.l.E.
styk s Euľópskou komisiou
infoľmovanie kompetentnej autority členskéhoštátu v prípade, Že kontrolné pásma

zasahujú na územie tohto štátu

4.2. Hlavný veterinárny lekár je opľávnený v naliehaqých pľípadoch priamo riadiť kaŽdého
veteľinámeho lekára, ktoqý vykonáva odborné veteľináľne činnosti na uzemí Slovenskej
ľepubliky.
4.3

Nrĺrodnécentrum pľe tlmenie choľôb je vybavené:
o potrebným zariadením a zásobami (pľostriedkami komunikácie _ telefónmi, faxmi)
o mapami a inými mateľiálmí potrebnými na riadenie opatrení na tlmenie chorôb
o zoznamami naľodných organizácií' ktoré musia by' kontaktované v prípade
vypuknutia choroby (Príloha l0).

sEKcIA 5 KoNTROLA NA MIESTNEJ ÚRovNI
5.1

Za

pripravenosť na ýskyt a kontrolu ECH na miestnej úrovni je zodpovedný
ľegionálny veteriniíľny lekáľ. Každémiestne centľum riadi obvykle inšpektor pľe
zdravie a ochľanu zvierat, ktoý je zodpovedný priamo hlavnému veterináľnemu
lekĺíľoviSlovenskej ľepubliky. Počet a umiestnenie regionálneho stľediskďstľedísk je
také, že personál, ktoý pracuje mimo stľediska sa môŽe ľahko dostať do každého
chovu hospodárskych zvieľat v ľámci oblasti, ktoru má pod kontrolou a vľátiť sa
v priebehu dňa. Existuje 40 regionálnych veterináľnych a potravinovych spľáv
a centier, ktoľésledujú zdľavotný stav zvierat v svojom regióne. Mapa ukazujúca
územie, ktoré pokqývakaždé centrum' je v Pľílohe2 tohto naľodného pohotovostného
planu.

5.2

V prípade vyskýu choľoby môže regionálny veteľináľny lekar uľčiťdočasnécentľum

pre tlmenie choľoby v mieste výskytu infekčnej choroby.
5.3

Miestne centrá pre tlmenie chorôb sú vybavené potrebnými zaľiadeniami a zásobami,
aby mohli okamŽite zasiahnuť v pľípade vzniku choroby. Zoznarrl formulaľov a
ozniímenípoužívaných miestnymi centľami je v Prílohe 3 tohto národného
pohotovostného plrínu. Zoznam osôb a organizácii. v oblasti zahľnutej do centra' ktoľé
musia bý'kontaktované v prípade vypuknutia choroby je aktualizovaný a je stanovený
postup hlásenia (Pľíloha 9).

5.4

V stave núdze môžu bý' potrebné zariadenia a materiál dodané aj pľostredníctvom
súkľomných fiľiem.
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5.5

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb zodpovedajú za :
. implementovanie kontľolných opatrení s ohl'adom na ochranu Životného prostľedia
. riadenie a qýkon miestnych kontrolných opatrení v prípade vzniku choľoby
o styk s národným centľom pľe tlmenie chorôb, za vymedzenie ohniska, určenie
rozsahu ochľanných pásiem a pásiem pozorovania
. Zabezpečenie epizootologického vyšetľovania v spolupľáci so skupinou odborníkov
a za tľansport vzoriek do diagnostických laboľatórií
o udľžiavaniespojenia s ŠVPU,VU vo Zvolene v súvislosti s odbeľom a
tľanspoľtom vzoriek
o styk s políciou pri izolovaní infikovaných chovov a pľi iných obmedzeniach v
regióne
o dozor nad ohniskom a nad všetkými prácami v inťrkovaných chovoch, nad
usmrcovaním zvierat a odstránením všetkých vnímavých zvierat postihnutých
exotickou chorobou ako aj zvierat z kontaktných chovov, t. j. zvierat podozľiých
z infekcie a kontaminácie (nákazy anakazenia)
. zaznamenávanie údajov o usmľcovaných zvieratách pri tlmení nákazy podl'a
vzorovej tabuľky v prílohe č. 2 ŠoPpri zdolávani nŕkaz v rámci depopulácie
zvierat

o
o
o
o
o

dozor nad čisteníma dezinfekciou infikovaných priestorov, materiálu

a

dopravných prostľiedkov
určenie vakcinačnéhotímu
vyšetľenie chovov v ochľannom pásme a pásme pozorovania
rozhodovanie vo veci premiestňovania zvierat, prepravy produktov živočíšneho
pôvodu, Živočíšnychvedľajšíchpľoduktov, krmív a mateľiálov v ochľannom
pásme a pásme dohl'adu, ktoľémôžu byt'nositel'mi vírusu ECH, uzatvorenie tľhov
a bitúnkov
udľŽiavanie spojenia s políciou, pol'nohospodarskymi a obchodnými
spoločnosťami, farmáľmi, bitúnkami a ostatnými prevádzkovateľmi

potravinárskych podnikov, kaťrléľiamia ostatnými spľacovatel'mi vŽP,

o
o
.
o

5.6

Povinnosti pľi vyskye infekčnej choroby vyplynú i pľe ďalšie orgány
a

5.7

prevádzkovateľmi kľmivarskych podnikov a pod.
pľavidelnéinfoľmovanie verejnosti o ľizikách infekcie a za pripravenosť v prípade
vzniku infekčnej choroby na'(tzemí svojho ľegiónu
vykonávanie osvetových kampaní
uspoľiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešnétlmenie chorôb
súčinnosťpriohodnocovaní vzniknutych škôd

polícia. aľmáda. civilné organizácie - budú asistovat' pri zabezpečeníinťrkovaných
priestoľov a kontľolovat' pohyb v oblasti.

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb majú takéto zloŽenie
. koordinančný tím
o administratívny tím
o epizootologický tím
. eľadikačný tim, súčasťouktorého je aj veteľinárny inšpektor ochľany zvierat
o vakcinačný tím
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a

kontľolný tím

V pľípade ýskytu infekčnej choľoby môže regionálny veterinárny lekaľ po konzultácii
s nadľiadeným oľgánom

poŽiadat'o pomoc iné centrum.

Miestne centrum pre tlmenie choľôb bude v nepretľŽitom kontakte s národným
centľom a skupinou odborníkov pre ECH, aby sa uľčilasprávna stľatégia eľadikácie

5.8

choroby.

SEKCIA

6

SKUPINA oDBoR|ĺÍxov PRE ECH

6.1

Skupiny odborníkov s podľobnými znalosťami o ECH boli vytvorené v spolupráci
s národn;fm centrom pre tlmenie chorôb a ŠVPU,VÚ vo Zvolene. (Príloha 4)

6.2

Skupiny odborníkov majú nasledujúce povinnosti
V pľípade pľimárneho ohniska spracovat' epizootologické šetrenie na základe
šetľenívykonaných epizootologickým tímom v ohnisku nákazy, ktoré poskytne
rozsiahle zhodnoteni e rizika
o V priebehu tlmenia choľoby sa zaoberať vzniknutými konkrétnymi problémami
a poskytovat' rady miestnym centrám
o UdľŽiavaťsi odboľnéznalosti pri zvládnutí naliehaqých pľípadova znalosti o
chorobách uvedených v Pľílohe7 zákona č.3912007 Z.z. v ľámci Slovenskej
ľepubliky arozvijat'nové stľatégie kontroly a techniky, ak je to potrebné
. Školit'a poskýovať rady ostatnému personálu o núdzoqých opatreniach

6.3

o

Správa o qýskyte ECH z primáľneho ohniska popisuje
o situáciu v infikovanom chove,
o počet a druhy vnímaqých zvierat a iných zvieľat v ohnisku; metódy chovu,
o počet klinicky postihnutých zvierat,
. veľkosťa umiestnenie chovu a jeho vzt'ah s ostatnými chovmi, veľejnými cestami
a pod.,

o miestna
o
6.4.

meteoľologická situácia, pokiaľ nie je k dispozícii z neďalekej
meteorologickej stanice,
posledné premiestňovania (zvieratá a personál) do chovu a z chovu.

Na zžklade tychto zistení poskytne vedúci skupiny ľady miestnemu alebo

naľodnému
centru o
o možnom pôvode infekcie,
o pravdepodobnej dobe zavlečenia a trvania infekcie,
o chovoch' v ktorych je najväčšieriziko rozšiľovania vzduchom alebo premiestňovaním
(kontaktné chovy)'
. sledovaní a iných opatľeniach, ktoľésa musia vykonať za účelomobmedzenia šírenia.

6.5. Skupina má k dispozícii zaľiadenie na odbeľ vzoriek pre 250 zvierat 1Švľu,VÚ vo
Zvolene) a komunikačnézariadenie. MôŽe byt' poskýnuté mobilné vybavenie
a umiestnené len zadezinfekčnú baľiérumimo infikovaných priestoľov.
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6.6. Skupina odbomíkov nie je zodpovedná za zabíjanie a odstľaňovanie zvierat a iné ľutinné
opatrenia v infikovaných pľiestoroch. Tieto úlohy sú povinnost'ou miestnych centier pre
tlmenie ECH.

SEKCIA

7

ĽUDSKE ZDRoJE PoŽADoVANE v PRÍPADE NÚDZovcH SITUÁCfi

1.I. Slovenská ľepublika má dostatok l'udských zdľojov (Príloha 5) vľátane personálu

laboratómej diagnostiky (Sekcia 9), zariadenia a materiálneho vybavenia (Príloha 9)
a infraštruktúry (Sekcia 3) na zabezpečenie rýchlej a efektívnej eradikačnej kampane.

k dispozicii zoznarĺl veteľinárnych lekárov a
administratívnych pľacovníkov, ktorí môŽu by' privolaní v prípade vyskýu ECH.
K dispozícii je 40 miestnych centieľ s vybavením (Príloha 9) i personálom. Hlavný
veterinámy lekár je podľa $ 6 zákona č:. 3912007 Z.z' oprávnený v naliehavých
pľípadochpľiamo riadit' kaŽdého veterináľneho lekára, ktoľý vykonáva odborné
veterináme činnosti na územíSR, naľiadit' núdzovéopatrenia, ako aj riadit'
zamestnancov orgánov veľejnej správy a iné osoby, ktorych činnosti sú potrebné na
kontľolu alebo eradikáciu choľoby zvierat. Nasadenie a koordináciu pľacovníkov do
iných ľegionov/okĺesov bude riadiť narodné centrum.

7.2. Národné centrum pre tlmenie choľôb má

7.3. Školenípracovníci pľe prípad ýskytu ECH (alebo so skúsenosťami so ECH) sú uvedení
v Pľílohe 5.
7.4. Slovenská ľepublika má okamžite k dispozícii dostatočný počet školených pracovníkov na
prácu až vlD ohniskách ochorenia, vktoromkoľvek čase a nariadne vykonávanie
dohl'adu v ochľannom pásme o polomere 3 km, v každom znich.

SEKCIA

8

SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

opeľačnýmanuál pre ECH je v Prílohe 6.

SEKCIA

9

DIAGNOSTICKE LABORATORIA

9.1 Diasnostické laboľatóľiá pre ECH

ŠVPU,VU vo Zvolene je autoľizovaný ŠvpsSR na odbeľ, balenie, prepravu a
vyšetľovanie vzoľiek na viľologickéa serologické vyšetľenie aza zasie|anie vzoriek na

konfirmáciu do ľeferenčnýchlaboratóľii EÚ a oIE.
Národné laboratóriá pľe Slovenskú ľepubliku: ŠVPÚ, VÚ vo Zvolene.
Referenčnélaboratória EU a oIE podl'a opeľačnéhomanuálu pre jednotlivé ochorenie.

Medzi diagnostickým laboľatóľiom ŠVPU,VU vo Zvolene, hlavným

veterinárnym
lekáľom, náľodným centrom pre tlmenie chorôb a skupinou odborníkov existuje systém
priamej komunikácie.
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SEKCIA

10

NÚDZovÁ

vlxcnÁcn

10.l Pohotovostný plan pre núdzovúvakcináciu aje uvedený vPľílohe 7. Plan bude, keď
bude vakcinácia proti ECH schválená Euľópskou komisiou.
l0.2 Informácia o antigénnej štruktúľevíľususpôsobujúceho epidémiu a o najvhodnejšom
pouŽívanom dľuhu očkovacej látky Sa v prípade núdzovej situácie ziska
z ľeferenčnéholaboratória Spoločenstva alebo

oIE.

10.3 Národné centrum pre tlmenie chorôb bude zodpovedné za získanie očkovacej látky,
beruc do úvahy legislatívu Spoločenstva aza jej dodanie do oblastí, vktoých sa bude
pouŽívať.

lO.4 Udaje o potľebnom množstve očkovacej látky, ktorá sa bude poŽadovat' sa získajú
z Centrálnej evidencie hospodárskych zvieľat podl'a vymedzenej veľkosti inÍikovanej
zóny.

Vakcinačnévybavenie dostačujúce na podávanie vel'kých množstiev očkovacej látky
v kľátkom čase, zariadenie s ktor1ým sa označujúvakcinované zvieratá a potrebné
formulaĺe sa uchovávajú v sklade za účelomýchlej pľepľavy do miestneho centra pľe
tlmenie chorôb v oblastiach, v ktorych sa budú pouŽívať.
Zoznam je zostavený veterinámym, technickým a administratívnym pomocným
personálom, školeným v postupoch vakcinácie a ktoý by bol ľozmiestneny do centieľ
pre núdzovúvakcináciu.

Centrum pre núdzovúvakcináciu bude zriadené v rámci miestneho centra pre tlmenie
choľôb alebo v jeho blízkosti a bude pod kontrolou vedúceho miestneho centľa.
Každý vakcinačný tím sa skladá z veterinámeho lekáľa a technického asistenta.

Pred Qým, ako sa vykoná vakcinácia stáda, budú zvieľatá klinicky vyšetrenéa budú
vakcinované len vtedy, ak boli bez priznakov exotickej choroby. Ak sa nemôŽe vylúčit'
pľítomnosťexotickej choroby, pľípadbude postúpený miestnemu centru pre tlmenie
chorôb za účelomrozhodnutia o ďalšom postupe.

l0.5 Pohotovostný plan

SEKCIA 11

ll.1

1

pre vakcináciu je v Prílohe 7.

ľnÉľncovÉ
PROGRAMY

Pľe veteľinárnych lekáľov, technických asistentov aadministratívny pomocný peľsonál
orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti je zavedenýjednotn;ý progľam školení pľe
tlmenie a eradikáciu exotických chorôb.

l.2

Školenie pre skupinu odboľníkov a pre kl'účoqýchčlenov naľodného centra pľe tlmenie
chorôb je v rámci programu kurzov o nákaz|iých chorobách v celom Spoločenstve
a zahÍňa patogenézu, klinickú a laboratórnu diagnostiku, epizootológiu, sledovanie
a surveillance, všeobecnéa špecifické kontrolné opatľenia' pouŽívanie meteoľologických
a prediktívnych údajov a postupy v infikovaných chovoch.

1l

1l.3 Tľéningové(simulačné)cvičenia pre ostatných zamestnancov oľganizuje Švpssn
a skupina odborníkov za pomoci zamestnancov na všetkých úľovniach, ktoľímajú
skúsenosti s touto chorobou. Tréningoqý pľogram zahÍňa;

- úvod do pľoblematiky (ECH_etiológia, patogenéza, epizootológia, symptómy atd.),

- stanovenie diagnózy exotickej choroby,
- postupy v podozrivých a známych infikovaných chovoch,
- epizootologické šetrenie,
- postupy v ochrannom pásme a pásme pozoľovania,
- sledovanie a surveillance,
- postupy v národnom centre pre tlmenie choľôb,
- postupy v miestnom centľe pľe tlmenie chorôb,
- ochĺana zvierat (welfare) počas zabíjania a v chovoch s ľeštrikčnýmiopatreniami,
- uchovávanie zéunarnov na všetkých stupňoch,
- komunikácia a

hlásenie v ľámci organizačnej štruktúry,

- úlohy/povinnosti centier pľe tlmenie choľôb a skupiny odbomíkov,
- účinnýľozhodovacípľoces,
- hlásenia (notifikácia) a postupy publicity.

Úradné školenia sa uskutočňujúpľavidelne

za účelompodporovania

infoľmovanosti

a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť, aby boli poskytnuté novým pracovníkom na začiatku ich
pracovného zaradenia teoretické a praktické vedomosti o exotických chorách.

okľem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úradných školení, z ktorych niektoľésú
simulačnými cvičeniami, sa v pät}očnýchintervaloch uskutočňujú pohotovostné cvičenia
v reálnom čase, ktoré pokial' moŽno čo najľealistickejšie simulujú postupy tlmenia chorôb.
Zariadenia sú k dispozícii na:
- podporu opeľatívneho ľiadenia

v ohnisku,

- poskytovanie qýchleho sledovania kontaktných

chovov arizikových stád,

- simulovanie ľozširovania ochoľeni a medzi chovmi,
- porovnávanie následkov rôznych kontrolných stľatégií,
- riešenie možných problémov, ktoré sa pravdepodobne ľeálne vyskytnú.
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Pracovníci laboratómej diagnostiky sa aktívne zúčastňujúna simulačných cvičeniach, okĺem
toho absolvujú špeciálne školenia o laboľatómych diagnostických technikách.
Efektívnost' každéhopohotovostného cvičenia v ľeálnom čase je vyhodnotená, pľipľavená je
správa a skúsenost'sa rryužívana zdokonalenie plánovania následných tréningoých podujatí.

SEKCIA 12 PUBLICITA A INF'ORMOVANIE VEREJNOSTI O ECH

l2.l

Ciel'om publicity

a

informačných kampaní je zabezpečit' rozsiahlu infoľmovanost'

o exotických chorách, o klinických pľíznakoch, aby osoby, ktoré sú v pravidelnom kontakte s
vnímaqými zvieratami , okamŽite hlásili podozľenie na ECH.

je zabezpečená odbornými článkami v časopisoch, oľganizovaním prednášok,
kurzov, pľostredníctvom médií,zveľejnením informácii na webovej stľánke Štĺtnej
Infoľmovanost'

veteľinárnej a potravinovej spľávy SR: www'svps.sk .
I2.2 Štátnaveterináma a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky vydáva v závislosti od
nákazovej situácie informatívne materiály, prípadne letáky o ECH, ktoré sú uľčenépre
chovatel'ov zvierat.
12.3 Regionálne veterináľne a potľavinovéspľávy udržiavajúkontakt s chovatel'mi, informujú
ich o meniacej sa aktuálnej niĺkazovej situácíi v prípade ohrozenia Slovenskej republiky touto
choľobou, v členských štátoch Euľópskej Únie a v tretích kĺajinách.

Pľílohv

10.

Narodné centrum pľe tlmenie choľôb zvierat
Mapa ukazujúca územie, ktoľépokqývajú miestne centľá pre tlmenie chorôb
Zoznam foľmulárov a hlásení používanýchmiestnymi centrami pre tlmenie choľôb
Skupiny odborníkov pre ECH
Veteľinámi lekaľi školení pľe pľípad qýskytu ECH (alebo so skúsenosťami so ECH)
operačný manuál pľe ECH.
Pohotovostny plan pľe vakcináciu
Miestne centľá pre tlmenie choľôb
Vybavenie miestnych centier pľe tlmenie chorôb
Zoznarrl narodných orgaĺlizácií, ktoľémusia b/ kontaktované v prípade vypuknutia

11.

Špecifickéúdaje pľe jednotlivé ECH.

1.

2.
J.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

ECH
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Pľíloha č.1.
Slovenská republika
Náľodné centrum pľe tlmenie chorôb zvierat
Štátna veteľinárna a potľavinová správa Slovenskej republiky

Botanická l7
843 12 Bratislava

Funkciu vedúceho Narodného centľa pľe tlmenie choľôb zvierat plní vedúci odboru zdravia
a ochľany zvieratŠvps sn

MVDľ. Maľtin CHUDY
tel.:021602 57 230,0905 589 169
fax 021602 57 247
E-mail : maľtin.chudy@svps.sk

Pľílohač.2.
Slovenská republika
Mapa ukazujúca územie, ktoré pokľývajúmiestne centrá pľe tlmenie chorôb.

1 Bľatislava

2
3

Senec

13
14
15

t6

4
5
6

Dunajská
Stľeda
Galanta
Trnava
Senica

7
8
9

Komárno
Nové Zám|<y
Levice

20

10 Nitľa
11 Topol'čany
12 Sal'a

17
18

t9
2t

))

Nové Mesto
Váhom
Tľenčín
Púchov
Prievidza

nad

Žiar nad Hľonom
Zvolen
Vel'ký Kľtíš

Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystrica

23 Maľtin
24 Liptovský Mikuláš
25 Zilina
26 čadca
27 Dolný Kubín

28

Rožňava

29
30
31

Spišská Nová Ves
Košice _ mesto
Košice - okolie

32

Tľebišov

33 Michalovce
34 Poprad
35 Staľá Ľubovňa
36 Pľešov
37 Vľanov
nad
38
39
40

Toploou

Baľdejov
Svidník
Humenné

14

38r

.25

r34

t24
a

r2?

36r

2:2

21

.

río
19r

Príloha č.3.
Slovenská ľepublika
Zoznam formularov a hlásení pouŽívaných miestnymi centľami pľe tlmenie nžkaz.

Názov foľmulára
Hlásenie o podozrení na ECH
Epizootologické šetrenie pľi podozrenilpotvľdení na ECH
Veterináľne opatrenia pľi podozrení/potvľdení na ECH
Správa o ýskyte exotickei choľoby
Denné hlásenie o epizootologickej situácii pri qýskýe ECH
Veteľinárne opatrenia pľi potvľdení ECH (v ohnisku, v ochľannom
pásme, v pásme dohľadu, pre kontaktné chovy)

Súpis chovatel'ov a počty zvierat vyšetľených (ochľanne

vakcinovaných) na ECH (v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme
dohľ

Epizootologické šetľenie pľi potvrdení ECH

(v ohnisku,
v kontaktn;ých chovoch)
Žiadartka na veteľinárne laboratórne
Spľáva o zániku ohniska ECH
Zrušenie veteľinĺĺmychopatrení
Uľadný záznam o vykonaní predbeŽného a záverečnéhočistenia a
dezinfekcie
Uradný záznam o usmrtení zvieratv ohnisku
Uľadný záznam z kontľoly
Yzory formulárov

sú k

dispozícii na FTP schľánke ŠvpssR
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Pľíloha č.4.
Slovenská ľepublika
Skupiny odborníkov pľe exotické choroby

1. Skupina odborníkov
vedúci skupiny - MVDľ. Valeľián KVOKAČKA, RVPS Pľešov,
tel. : 0511771 11 24,0902 628 223
fax:0511749 36 5l
E-mail : ZdravieZvieĺat.Po@svps.sk

člen - MVDľ. Juraj DUŠEK, RVPS Dolný Kubín
tel. : 0431582 09 30,0431582 09 32,0911 862 841
fax : 0431586 28 4l
E-mail : ZdravieZvierat.DK@svps. sk

člen - MVDľ. Eľika Papieľniková, ŠVPSSR
tel.:021602 57 229, 0917 530 527
fax 021602 57 247
E-mail : Erika.Papiernikova@svps.sk

Zästupca ŠVPu,VÚ vo Zvolene , tel. : O45l53O 28 03, O45l53O 28 04

2.

Skupina odboľníkov

vedúci skupiny - MVDľ. Rudolf Smľiga, RVPS Rimavská Sobota
tel.: 0471381 11 39, 0918 779 092
fax: 0471562 74 39
E-mail : Riaditel.RS@svps.sk
člen _ MVDr. Gľegor Pašteka, RVPS Poprad
tel.: 05217 72 2231, 0521772 30 85
fax 0521776 50 95
E-mail : ZdravieZvieľat.PP@svps. sk

člen - MVDr. Róbeľt GRIČ, RVPS Topol'čany,
tel.: 038/53225 36,038153215 81, 0904138721
fax: 038/532 60 68
E-mai : ZdľavieZvieľat'ToíDsvps. sk

ZástupcaŠVPu, VÚ vo Zvolene , tel. : 045l53O 28 03,0451530 28 04
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Pľílohač.5.
Slovenská republika
Zamestnanci školenípľe prípad výskýu ECH (alebo so skúsenost'ami s ECH).
íi'\ Dnňpf zamestnancov

ktorí môžu L'ŕ'^^.'^lo-{.'

^.í^oÁ^ '^i.l,.*'.

EŕaLI '' eD

Všetkých cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontľoly ECH a v prípade
najhoľšieho Scenara môŽu by' povolaní. Avšak v pľaxi okolo 600 úľadnýchveteľináľnych
lekáľov môže bý' povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veterinárnych technikov na
pomoc miestnym centľám pľe tlmenie nákaz. Zoznam týchto veterinárnych lekáľov
a technikov je uvedený v regionálnych pohotovostných plánoch a uchováva sa v náľodnom
centre. V tomto zoznameje uvedené:

o
o
o
.

Meno aloka|izácia členov personálu
KvaliÍikácia, napríklad veterinárny lekáľ
Praktické skúsenosti skupiny 1 (špecif,rkovanie ochorenia)
Vykonané školenie

Všetci zamestnanci, ktoľínie sú pod priamou kontrolou hlavného veteľinárneho lekáľa majú
stálu dohodu medzi hlavným veteľinárnym lekárom azamestnávateľmi o okamŽitom uvol'není
takýchto zamestnancov.

(ii) Počet zamestnancov školených alebo so skúsenosťami na kontrolu exotických choľôb

Všetci úradníveterinárni lekaľi sú školení a videli hoci len na videonahľávkach klinické

priznaky exotických chorôb ako súčast'nástupnej pľaxe' pravidelných školeníorganizovaných
Inštitútom pre vzdelávanie veterináľnych lekiĺrov v Košiciach, prípadne školeniach
oľganizovaných v rámci I. postgraduálneho školenia. V dôsledku skutočnosti, že sa exotické
choroby na územíSlovenskej ľepubliky dlhodobo nevyskytujú len vel'mi málo súčasných
zamestnancov má skúsenosti s ohniskom choroby.

v pľípade {ýskytu exotických chorôb

štátov

o

Zoznam veterinámych lekáľov a technikov schopných plynule používaťniektoý
z jazykov členských štátov EU je uvedený v ľámci ľegionálnych pohotovostných
plánov aje uchovávaný v náľodnom centľe.
okrem nich sú to ďalší veterinámu lekári, ktoých jazykové schopnosti sú slabšie, avšak

môŽu

bý

vytlžité.Jazyky sú nasledujúce:

Angličtina

Francúzština
Taliančina
Nemčina
xĎpanlelclna.
,-.
Slovenská republika informuje každoľočneKomisiu o
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a

a

počte veterinámych lekáľov, ktorí sú k dispozícii pľi plnení povinností v súvislosti so

ECH
počte veterináľnych lekarov

s

praktickými skúsenost'ami

uvedené v Prílohe 7 zákona č.3912007 Z. z.
a

o

chorobách, ktoľésú

spôsobilosti pľacovníkovorgánov štátnej spľávy vo veterináľnej oblasti pracovat'
s viac ako jedným jazykom Spoločenstva

Zamestnanci v miestnom centre
o vedúci miestneho centľa
o veterináľni lekáľi školenív
-diagnóze uvedených choľôb
-zabíjari, čistenía dezinfekcii a iných postupoch v infikovaných pľiestoroch
-kontrolách pľemiestňovania
o podpomý personál školený
-v postupoch v infikovaných pľiestoľoch
-kontrolách premiestňovania

o

zamestnanci úradu školenívuchovávani záznatlov, požadovaných na diagnózu
infekcie

Zamestnanci sa zúčastňujúkuľzov za účelomzískania schopnosti okamžite konať v pľípade
vyskytu ECH.
Skupiny odbomíkov
o vedúci skupiny odborníkov - veterinĺírnylekár, skúsený alebo školený v epizootológii
a klinickej diagnóze
o veterinárny lekĺĺrso skúsenost'ami alebo školený v zabíjaní,odstraňovaní kadáverov,
čistenía dezinfekcii
. odborník diagnostického laboratóľia, skúsený vo vykonávaní laboratórneho testu.
Skupina odbomíkov má prístup k meteoľologickým posudkom a predpovediam. Skupina je
pravidelne školená v epizootologických, diagnostických a kontrolných postupoch (Sekcia 1l)
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Pľílohač.6.
Slovenská republika

opeľačnýmanuál pľe ECH
Pľávny základ pľe

-

-

-

-

hlásenie podozrenia z choľoby,
zabíjanie zvierat, oceňovanie a vyplácanie kompenzácií,
zničenie tiel a prístup na miesta, ktoré sa budú pouŽívať na tento účel,
sanitáme a iné postupy v infikovaných priestoľoch,
kontľola premiestňovaní,
núdzovávakcinácia.

organizačná schéma v prípade vyskytu ECH

-

náľodné centrum pre tlmenie chorôb,
miestne centrum pľe tlmenie chorôb,

skupiny odborníkov.

Ministeľ pôdohospodárstva

hlavný veterinámy lekáľ

Národné centrum pre
tlmenie chorôb *

Miestne centrá pre tlmenie choľôb

ŠVpU,VÚ vo Zvolene

Regionálne stľedisko

Zodpovednosť za kontrolu ECH na izemi Slovenskej republiky má minister
pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Výkonom kontľoly je poveľený hlavný
veteriniĺľny lekaľ.

Hlavný veteľinárny lekár splnomocňuje pľacovníka narodného centra pre tlmenie chorôb, aby
vypracoval a aktualizoval pohotovostný plaĺr pľe pľípad podozrenia a výskytu ECH.

Vpľípade vyskytu infekčnej choroby ľiadi naľodnécentrum všetky činnosti vsúlade
s

pokynmi hlavného veterinĺíľneholekáľa.
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Miestne centrá pľe tlmenie chorôb sú zodpovedne za kontrolu ECH (ohniská
v rámci svojho ľegiónu.

a

obmedzenia)

1. Pľedbežnéopatrenia

1.1 ohlásenie choroby
Výskyt alebo podozľenie z qýskytu ECH musí byt'ohlásené bez akéhokol'vek zdržania Švps
SR.
1,2 Postup vyšetľovania
Po pľijatíhlásenia vyskytu alebo podozrenia z ECH v hospodáľstve s vnímavými zvieratami
alebo na iných miestach, regionálna veterináma a potľavinová spľáva musí okamŽite
zabezpečit' začatie vyšetrovania, aby sa dokázal alebo vylúčilvyskyt choroby a aby sa
podozľiqý chov dostal pod stály veterinárny dozoľ.
V čase, keď sa vyšetľovaniezačne a v prípade, Že klinické príznaky svedčia na ECH, musí bý'
okamŽite informované naľodnécentrum pľe tlmenie chorôb, aby sa mohli urobiť pľípľavypre
zvládnutie tejto choľoby, ak bude potvrdená, vľátane založenia miestneho centra pre tlmenie
chorôb a skupiny odboľníkov.
Poverený úľadnýveterináľny lekár, vykonávajúci r,yšetrovanie v chove s podozrením na ECH,
musí mať so sebou vybavenie podľa pľílohy I a2 operačného manuálu.
V pľípade chovu s vel'kým mnoŽstvom zvierat môŽe byt' pre potľeby vyšetrovania potrebné
nasadiť viac ako jedného veterinárneho lekára azabezpečiť asistenciu technického peľsonálu.
Pri prvom podozrení z qýskytu je nevyhnutná účasťpracovníka ŠVPU,VÚ vo Zvolene na
zabezpečenie správneho odberu a balenia vzoľiek, s následným odoslaním do laboľatória.
2. Epizootologické šetrenie
2.1 Naľiadenie opatľenípľe premiestňovanie nierat

okamžite po príchode do podozľivého chovu musí poveľený úľadnýveteľinárny lekáľ
majiteľovi alebo jeho zástupcovi naľiadiť nasledujúce opatrenia:
- všetky zvieratá vnímaqých dľuhov v hospodaľstve musia bý zatvorené vo svojich
priestoroch, prípadne pľemiestnené na iné miesto, kde môŽu byt'izolované'
- žiadne zvieratá vnímaých druhov nesmú vstúpiťalebo opustit'hospodaľstvo,
- žiadne zvieratá iných druhov nesmú vstúpit' alebo opustiť hospodarstvo bez povolenia od
úradnéhoveterináľneho lekáľa,
- žiadne mäso alebo kusy tiel zvierat vnímavých druhov nesmú opustiť hospodáľstvo bez
povolenia od úľadnéhoveterinárneho lekaľa,
- Žiadne krmivo pľe zvieratá, vybavenia, pľedmety, materiály alebo odpadky, schopné
prenášat' ECH, nesmú opustiť hospodáľstvo bez povolenia od úradného veterinárneho
lekára,
- osoby smú vstúpiťalebo opustiť hospodaľstvo iba za podmienok stanovených úradným
veterináľnym lekaľom,
- vozidlá smú vojsť alebo opustiť hospodáľstvo iba za podmienok stanovených úľadným
veterinárnym lekĺĺroma v zhode s podmienkami stanovenými na zarnedzenie ľozšíľenia
ochorenia,
- pri vchodoch a ýchodoch z budov, v ktoých sú umiestnené vnímavézvierutá, su
zabezpečenévhodné spôsoby dezinfekcie za použitia dezinfekčnéhoprostľiedku úľadne
schváleného proti ECH.
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Yýľazne oznámenie

o

podozrení na

ECH bude

umiestnené

na kaŽdom vstupe

do

hospodárstva.
Ak je to povaŽovane za potrebné pľe zamedzenie ďalšieho ľozšiľovaniaochoľenia, zákaz
opúšťaniachovu môŽe by'rozšíľenýaj na nevnímavézvieratá.
Majitel' musí byt' inštruovaný, že aj ked' úradný veterinámy lekár vykoná úľadnúinventúru
chovu z epizootologických dôvodov (časť2.4), je povinný viest' evidenciu všetkých
vnímavých zvierat podľa kategóľií v hospodáľstve a Zoznam upresnit' počtom zvierat, ktoré
uhynuli alebo sa infikovali od ostatných zvierat v maštaliach. Zoznarrl sa pľavidelne upravuje
naľodením alebo uhynutím zvieľat počas doby podozľenia. Infoľmácie na Zozname musia byt'
na požiadanie pľedloŽenéa pri kaŽdej kontľole dozoľných oľgánov môŽu byt'skontľolované.
Uľgentné kontroly sa týkajú iba chovov, v ktoých je vyslovené podozľenie na ECH. Ak
náľodné centrum pre tlmenie choľôb považuje za potrebné, mali by sa kontľoly ľozšírit'ajna
iné hospodáľstva, ktoré sú v kontakte s hospodárstvom v ktoľom je vyslovené podozrenie na
ECH a ktoľéby mohli by'ohľozené v prípade potvľdenia choroby.
opatľenia uvedené vyššiezostanú v platnosti, kým sa úradne nevylúčipodozľenie na ECH.
V pľípade potľeby bude policajný zbor požiadaný o pomoc pri uplatňovaní obmedzení.

2.2 Prvotné epizootologické šetľenie
Epizootologické šetľenie by malo bý'vykonané za účelomzistenia:
- aizuy trvania ECH v chove pred nahlásením podozrenia'
- možnéhopôvodu choľoby v chove a identifikácie iných chovov, kde sa môŽu nachádzať
vnímavézvietatá, ktoré sa mohli inÍikovať z toho istého zdroja,
- pohybu zvierat, kadáveľov, mäsa, áut, vybavenia, mateľiálov alebo l'udí, pľenášajúcich
vírus do alebo z iných hospodárstiev, v ktor1fch sú zvieratá vnímavéna ECH.

2.3 Rozšírenie obmedzení na premiestňovanie mierat

Ak má úľadnýveteľinámy lekar dôkaz o tom, Že sa ECH mohla zavliecť ziných chovov do
podozľivého chovu, alebo Že ECH mohla by' nejakým spôsobom zav|ečená z podozrivého

chovu na iné choly, aj v týchto ďalších chovoch musia byt' nariadené opatľenia podľa časti
2.1,kým sa podozrenie na ECH v hospodaľstve úľadne nevylúči.

2.4 Klinické vyšetrenie
Pľed klinickým vyšetrenímchovu si úradný veteľinámy lekáľ navlečie ochĺanný odev a
zabezpeči osobnú dezinfekciu.
Uradný veteľináľny lekáľ pľed vyšetrením musí sprac ovať zoznam (súpis) jednotliqých druhov
a kategórií zvierat v hospodárstve .
Načľtnutý plán chovu musí zaMňať budovy v hospodáľstve s označenímpočtu zvierat
v každej kategórii a v každom chove.
Je potľebnéurobiť podrobné vyšetrenie všetkých zvierat s výskyom léziísvedčiacich na ECH,
ako aj iných pľíznakov choľoby, vrátane horučky a ich identifikáciu azaznamenať miesto ich
pobytu v chove.
Pri klinickom vyšetrovaní zvierat sa zameľia na miesta, kde je možnénájst' lézie alebo iné
typické klinické príznaky pre konkĺétneochoľenie ECH (viď príloha číslo11). Látky použité
na vyčistenie znečistených miest, ZktoÚch sa budú odoberať vzorky by nemali obsahovat'
mydlo, detergent alebo dezinfekčný roztok, aby neovplyvnili prítomnosť víľusu vo vzorkách
určených na laboratóľne vyšetľenie. Na čistenie by sa mala použiťčistá, teplá voda a miikká
tkanina alebo Špongia.
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Upľednostňuje sa začat' kontľolu stáda v mieste hospodárstva, v ktorych zvieratá sú podl'a
vyhlásenia majitel'a alebo jeho zástupcu zdravé, ponechajúc podozľivézvieratá na koniec.
V pľípade vel'kých stád, hlavne ak je obmedzený počet pomocníkov, to nemusí byt moŽné
a môŽe byt' nevyhnutne vyšetľit' naj prv podozľivézv ier atá.
Pasúce sa zvieratá by mali byt' podl'a moŽností vyšetľenéna mieste, kde sa zvyčajne
zdľŽiavajú za predpokladu, Že ich presun by mohol ohĺoziťiný dobýok.
V pľípadeťažkozvládnuteľných zvierat môžu bý' pľe odbeľ vzoriek a klinické vyšetrenie
pouŽité uspávacie látky, ľesp. sedatíva. U zvierat, ktoré nie je moŽné znehybnit' pre podanie
injekcie' bude potľebnélátku podať narkotizačnou pištoľou.
Vhodné tľankvilizéry sú:
Xylazin 2%opre dobýok 0,5 ml na 100 kg i.m. pľe ľahkúanestéziu alebo l,0 ml na 100 kg
pre hlbokú anestéziu,
Azapeton 4%o pre ošípané1-2 ml na20 kg i.m. pre ľahkúanestéziu alebo 2-4 ml na 20 kg
pľe hlbokú anestéziu.

-

2.5 Post moľtem vyšetrenie je uvedené pľe jednotlivé ECH v prílohe č.l 1.
2.6 odbeľ vzoľiek je uvedené pre jednotlivé ECH v prílohe č.1 1.
2.7 Balenie a odosielanie materiálu je uvedené pre jednotlivé ECH v prílohe č.1 l

2.8 Hlásenie národnému centľu pľe tlmenie choľôb
Po ukončenípľedbežnéhovyšetrovania, odobratí potľebných vzoriek azabezpečeníodoslania
vzoriek do naľodného ľeferenčnéholaboľatóľia, úľadný veterinárny lekar predým, neŽ opustí
podozrivé hospodarstvo, vyplní predbeŽné hlásenie a zašle ho buď faxom, e-mailom, alebo
nahlási telefonicky naľodnémucentru pľe tlmenie chorôb. V každom prípade sa poveľený
úľadnýveterinárny lekáľ spojí s miestnym centrom pre tlmenie chorôb, aby mohol dostať
inštrukcie, týkajúce sa ďalšieho postupu pľed opustením hospodaľstva.

2.9 činnost'v období do obdržania laboľatórnych výsledkov
obmedzujúce opatľenia nariadené podľa odseku 2.1 zostanú v platnosti, až kým nebude
úradne vylúčenépodozrenie na ECH.
Majiteľ, alebo zástupca majiteľa, musí byt'informovaný, že môže trvať aj niekoľko dní, neŽ
budú známe ýsledky testov, ale že za ten čas môže súkľomný veterinárny lekár navštíviť
chov a ošetriť choré zvieratá za pľedpokladu dodržania pľísnychdezinfekčných pravidiel.
Poveľený úradný veterinárny lekár pľed opustením chovu skontľoluje, či majiteľ alebo jeho
zástupca poľozumeli opatľeniam, ktoré boli naľiadené na prevádzku jeho chow
a dezinfekčným opatľeniam, ktoľésú potľebnépre vstup oprávnených osôb do hospodarstva
alebo jeho opustenie.
Zabezpečí sa bezpečná likvidácia kadáveľov zvierat, ktoré uhynuli, alebo boli usmrtené pľe
diagnostické účely.Toto musí bý vykonané pod uradným dozorom a spôsobom, ktoý
zarnedzi ľiziku rozšíreniavírusu ECH.
Ďalšie návštevy chovu v rámci dozoru budú zabezpečené po konzultácii s naľodným centrom
pre tlmenie choľôb.
2.10 Negatívne qýsledky

Ak sú qýsledky testov negatívne, naľiadené opatrenia môŽu bý okamžite zrušené. Je však
možné,že zostane podozľenie na výskyt ECH a na zéklade toho bude pľijaté ľozhodnutie po
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konzultácii s veterinámym lekárom zodpovedným za vyšetľovanie chovu a náľodným centrom
pre tlmenie choľôb ponechať dozor nad chovom a odobrat' d'alšie vzorky tkanív a kľvi na
vyšetľenie v národnom ľefeľenčnomlaboľatóriu.

3. Potvľdenie prítomnosti ECH

3.l

Hlásenia

Do 24 hodín od úľadnéhopotvrdenia pľvého ohniska ECH Komisia EU a ostatné členskéštáty
dostanú úľadnéhlásenie o vzniku choroby.
V tejto ťaze bude využitý systém ADNS EU (systém pľe hlásenie choľôb zvierat EU) a to
v súlade so smeľnicou Rady 82l894lEHS a ľozhodnutím Komisie 2000/807/EHS.
Národné centrum pľe tlmenie chorôb pripľavípodklady pre hlásenie, ktoľémusí obsahovat'
minimálne nasledovné podľobnosti:
- dátum vzniku podozľenia na ECH,

-

dátum potvľdenia ýskytu ECH,
metody použitépre potvľdenie choľoby,

miesto infikovaných chovov,
vzdialenosť od najbliŽších chovov s vníma1ými zvieratami,
počet vnímaqých zvierat každého druhu a kategóľie v danom chove,
počet vnímaqých zvierat každého druhu a kategórie, u ktoých bola potvľdená ECH,
moľbidita choroby.
Do 24 hodín od prvého q1iskytu bude podané hlásenie oIE.

Príslušnénárodné a miestne pol'nohospodáľske a veterináme organizácie budú takisto
upovedomené o skutočnosti, že ECH bola úradne potvľdená. Podľa potľeby budú uľobené
vyhlásenia pre média.
Budú vyvesené zreteľné oznamy) vyhlášky, že zvierutáv chove sú infikované chorobou ECH'

3.2 Ustanovenie miestneho centľa pre tlmenie chorôb, ktoľéhoúčast'ouje aj veteľináľny
inšpektoľ ochrany rv ier at

Akonĺíhlesa potvľdívyskyt ECH, začne pracovať miestne centľum pľe tlmenie chorôb
a vybaví sa všetkými potrebnými veterinárnymi lekármi, technic\ýrni a administratívnymi

zamestnancami' mateľiálom a vybavením, potrebným pre zvládnutie a eradikáciu choroby čo
najrýchlej šíma najúčinnejšímspôsobom.
V centre bude na zreteľnom mieste r4yvesená mapa :územia pod dozoľom S vyznačením
umiestnenia všetkých chovov s vnímaqými zvieľatami v ochrannom pásme aj v pásme
dohľadu a označenímpočtu kusov zkúdeho druhu. Táto mapa bude každý deň
aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup tlmenia choľoby, prípadne jej šíľeniedo iných
oblastí.
Vedúci miestneho centra každý deň obozniími pracovníkov centra s dosiahnutými výsledkami
a s pľípadnýmipľoblémami,podobné hlásenie zašle aj na naľodnému centru pľe tlmenie
chorôb.

3.3 Izolovanie infikovaných priestoľov
Pľiestory musia by' izolované, ažpokiaľ nebudú zrušené prijaté opatrenia.

3.4.

Výpočet pomoci na náhradu škôd spôsobených chorobou.
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Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených choľobou sa stanoví na zák]ade trhovej
hodnoty zvierat, materiálu a cien bezprostľedne platných pred vznikom nákazy. Uradný
veterinárny lekaľ potvrdzuje východiskové údaje pre qfpočet pomoci, ako sú hlavne počty
a hmotnost' zabitých zvierat, pouŽitá metóda zabijania, spôsob spracovania tiel, pouŽité
dezinfekčnéprostľiedky, spotreba elektľickej eneľgie a vody, strata pľíjmu v dôsledku
karanténnych t'aŽkostí ($ 26 Nariadenia komisie (EU) č. 702120|4).
3.5 Usmrtenie zvieľat v infikovanom chove
NeŽ sa usmrcovanie začne, úradný veteľináľny lekáľ a miestne centrum pre tlmenie choľôb sa
musia dohodnút' na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáverov, vrátane moŽnosti ich odvozu
na bezpečnúlikvidáciu v schválenom zaľiadenína spľacovanie materiálu kategorie l a 2
(ďalej len ,,schválené zariadenie") a pripľavia akčný plán usmľcovania podľa postupov
Vypľacovaných v ŠoPna usmľcovanie zvieľat.

Pľi usmľcovaĺli zvieľat a súvisiacich úkonoch sa musia dodľŽiavať požiadavky ustanovené v
článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 109912009 tak, že sa zvieratá ušetria akejkol'vek bolesti,
strachu alebo utľpenia, ktorym sa dá vyhnúť.Postup usmrcovania sa bude riadiť podľa
pokynov Vypľacovaných v ŠoPna usmľcovanie zvierat a Doplnku č.l k ŠoPna ľiešenie
neobvyklých,Wízoých situácií pri depopulácii zvierat. .
hmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zvierat. Prednostne sa uplatňujú nekľvavé metódy usmľtenia. V pľípade
Spôsob usmrcovania zyierut závisí od druhu, kategóľie

a

usmľtenia zvierat s pouŽitím kľvavých metód musí bý' zabezpečenátakámanipulácia s krvou,
ktoľá zabľaňuj e šíreniu ochoľenia.
Doporučenémetódy usmľtenia, pľi ktoých sa postupuje podľa ŠoP.

usmľtením elektrickou metódou

Smľtiaca injekcia T61'

1. Pri

usmľcovaní malého množstva zvierat akého koľvek druhu zvierat a ich kategórií
sa môŽe použiťsmľtiaca injekcia aplikáciou napľ.T61, ktoru musí aplikovať iba
veteľinĺáľnylekár (podľa zákona o lieku) po zbavení vedomia zvieraťa, alebo po jeho
znehybnení. Menšie zvieľatáje moŽné usmÍcovať bez toho, aby museli bý'pľesunuté
z miesta ich pobýu _ smľtiacou injekciou do srdca alebo v. jugularis.

Pľi usmrcovaní smľtiacou injekciou sa dodľžiavajúpožiadavkyo že:
o Sa aplikuje prednostne uzvierat, ktoľénevládzu chodiť, alebo majú inak znemožnený
pohyb (usmľtenie zvierat na mieste)
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.

môŽe sa použit'aj u zvieľat vo vol'nom výbehu, ktoľéboli pred tým omráčenépouŽitím
naľkotizačnej pušky.
Údeľ do hlavy

2.

Pľi mladých zvieratách cca do 5 kg živej hmotnosti (ciciaky, jahňatá,kozl'atá) sa
môže pouŽit' ako alternatíva údeľdo hlavy spôsobujúci vážne poškodenie mozgu
s následným vykĺvenímna mieste, ak je to možné.

3.

Pľi usmrcovaní väčšiehopočtu nierat

sa pouŽijú iba vybľatémetódy zo schválených
metód na usmrcovanie zvierat ustanovených v prílohe č.1 naľiadenia Rady:

Elektľický pľúdaplikovaný v dvoch fázach do hlavy/od hlavy do tela (použitie
HD, ovce, kozy, kone, dospelé ošípané)bez vykľvenia
Úde. do hlavy spôsobujúcivážne poškodenie mozgu u jahniat, kozliat a cicakov
do hmotnosti 5 kg

Plynová metóda _ s použitím vysokej koncentrácie COz najmenej 80% použitie u
ciciakov do 5 kg
Kombinovaná metóda:omľáčenie sedatívami s usmrtením elektrickou metódou,
(ľabiátne nieratá, omráčenie cez naľkotizačnúpušku)
Kombinovaná metóda: Mechanická metóda omľáčenia penetľačným jatočným
zaľiadením s následným usmrtením e|ektrickou metódou ( HD, ovce, kozy, kone)hrozí potriesnenie prostredia krvou, mozgom'

Plynová metóda sa použije
o

V

špeciálne upravenej komore, do ktoľej je vpúšťanýv stanovenej koncentrácii oxid
uhličitý pod kontrolou

o

Elektrická metóda

o
o
o

sa použije:

nie je povolené poľanenie mozgu s možným výokom kĺvi
Pôsobením elektrického prudu aplikovaným v dvoch fázach do hlavy a následne od
hlavy do tela
Pľi usmrcovani zvierat na mieste' kde leŽia z dôvodov ich zlého zdľavotnéhostaw a
neschopnosti presunu na miesto usmrtenia. Zvieratá sa omráčia a usmľtia elektrickým
prudom z mobilného elektľického omračovacieho zariadenia

V prípade, ak

Mechanická metóda sa použije ako:
Mechanické omráčenie s následným usmľtením elektrickou metódou sa nevykonáva rutinne
(moŽná kontaminácia priestoru kľvou zÍany vzniknutej po prerazení lebky v rámi
omľačovania). Použije sa v pľípadochak elektľickéomráčenie nebolo účinnéa je možné
použiťkľvavúmetódu usmľtenia

Ako náhľadná metóda (vpľípade poruchy omračovacieho zaľiadenia,ležiace zviera, rabiátne
zviera, zviera na pastve):
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Strelná zbraň s voľným pľojektilom
Smrtiaca injekcia

Pri každom zásahu musí mat' mobilná jednotku vo výbave naľkotizačnúpušku.

V prípade ľabiátnych zvierat, alebo neúspešnéhoomľáčenia zvierat je moŽné pouŽit'
naľkotizačnúpušku' Tá sa pouŽije za účelomdoomráčenia zyierat'a a jeho následného

usmrtenia elektrickým prudom za účelomzachovania bezpečnosti členov mobilnej jednotky
a pomocného peľsonálu, alebo usmrtenia aplikáciou smrtiacej injekcie u narkotizovaného
jedinca.

Narkotizačná puška sa používa:

o

V prípade podľáŽdených, nebezpečných, alebo inak t'ažko zvládnuteľných zvierat, pľed
usmľtením sa aplikuj e ukľudňujúci prostriedok

Použitie strelnej zbrane:

o Na

o

t'aŽko prístupných miestach vo voľnom priestľanstve sa môŽe pouŽit' voľný
projektil alebo strelnú zbrait, ktorej pouŽitie musí schválit'hlavný veterinárny lekár.
Použitie stľelnej zbrane je podmienené vlastníctvom povolenia na jej držanie a
používanie. Strelnú zbraň používajúv ľámci depopulácieväčšinou pol'ovníci.

Všetky použitémetódy usÍnÍcovania a postupy súvisiace s usĺnÍcovanímsa vykonajú podľa

Šoľa3eho

Doplnku č.1 na riešenie neobvyklých, krízoqých sitácií pľi depopulácii zvierat.

Kone sa usmrcujú vždy v znehybňovacom priestoľe. Usmľcovanie sa vykonáva vŽdy v

uzavretom pľiestore, kde sú všetky zvjeratá sústredené napľ. V pľiestoľe farmy alebo maštale.
Výnimočne sa môŽe usmľtenie vykonat' v exteriéľoch, keď sú zvieraÍäna voľno vo výbehoch.
Táto ýnimka sa využiva u zvieraÍ, ktoľé nie sú schopné zo zdtavotného dôvodu pľesunu do
uzavľetého pľiestoru.
Kone je možnéusmľcovať aj individuálne v boxoch, v ktorych sú dľžanéza použitia potrebnej
fixácie. Po znehybnení zvierat sa môŽe vykonat' ich usmrcovanie. Usmrcovanie v boxoch sa
vykoná iba vtedy, ak je možnéľahko pľemiestniť kadáveľ do kafilerických nádob na zber
kadáveľov.

V pľípade usmrcovania väčšiehopočtu zl,ierat, ktoľésú v zlom zdľavotnom stave, ktoré

nie sú schopné pohybu sa pouŽije:
l.penetračná jatočná pištol' na omľáčeniezvierat snásledným usmľtenímelektrickou
metódou, ak je to možné
2.iba dvojfázová elektrická metóda usmľcovania za pomoci prenosného elektrického
transfoľmátora s kliešťami ak je to možné.

Usmľtenie by malo byt'vykonané čo najrýchlejšie, aby sa minimalizovalo ľiziko ľozšírenia
vírusu ECH. Vzhľadom na potenciál vysokého titra vírusu by mali byt'v pľVom rade usmľtené
ošípanéa následne zvieraÍá, ktoré sa pľavdepodobne dostali do priameho, alebo nepľiameho
kontaktu s infi kovan1ými j edincami.
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V ľámci epizootologického rryšetľovania bude potrebné vyšetrit'kadávery a uľobit'odhad veku
lezii, ktorc sú prítomne a odobrat' ďalšie vzorky tkanív a kľvi v čase usmrtenia. Inštrukcie
v takýchto pľípadoch poskyne skupina odborníkov a náľodné centľum pľe tlmenie chorôb'
Zv|ášt' dôleŽité je, hlavne v počiatočnejfáze infekcie, získat' čo najviac epizootologických
infoľmácií.

je

potrebné postľiekat' dezinfekčným pľostľiedkom , ak je to potľebné aj
ľepelentným alebo dezinsekčným pľostľiedkom, prípadne zabezpečiť prekrytie kadáveľov
plastovou fóliou.

Kadávery

3.6 Likvidácia kadáveľov
Vzhľadom na vysokú infekčnosťECH sa uprednostňuje zlikvidovať kadávery v inÍikovanom
hospodárstve zakopaním alebo spálením ak to nie je to moŽné v schválenom asanačnom
zariadeni. Rozmery jamy pľe zakopanie 60 ošípaných's 2 metľovou kľycou vrstvou sú - dĺzka
6m, šírka3m, hĺbka 4m.
Aby sa zakopane kadávery nedvíhali k povľchu, pred zakopaním je potrebné rozrezať ich
bruchá, aby zo zaživacieho traktu a brušnej dutiny mohol uniknúťplyn.
Je potrebné zistiť, či zakopanie neznemoŽňuje chaľakter pôdneho typu, hlavne hladina
spodnej vody, blízkosťvodných tokov a iné environmentálne a právne faktory. Ak zakopanie
nie je možné,jetľeba uvaŽovat' s kĺemáciou a zistit'prípadné environmentálne problémy.
Ak neexistuje iná možnost' ako odviezť kadávery z chovu na čo najbližšiemiesto, kde budú
zakopané, spálené, alebo spľacované, manipulácia a transpoľt musia bý zvládnuté tak, aby sa
zabránllo rozšíľeniuvírusu ECH.
Konkrétne opatľenia:
a. pred odvozom musia byt' kadávery postriekané dezinfekčným ľoztokom, účinnýmproti
vírusu ECH,
b. vozidlápoužité pre prevoz kadáveľov musia bý'utesnené, prikrýé azapečatené,
c. každévozidlo, vľátane kabíny vodiča' vonkajších povrchov kolies musia byt dôkladné
očistenéa dezinfikované _ tak po nakládke ako aj pľed opustením infikovaného chovu,
d. vozidlá sa na ceste z inťlkovanéhochovu na miesto likvidácie nebudú zastavovať a budú
dodržiavaťschválenú prepľavnú trasu, Vyhnú sa prejazdu popri chovoch s vnímaqými
zvieratarni,
e. každévozidlo musí byt' pred odchodom z miesta likvidácie Znovu dôkladne čistené
a dezinfikované.

3.7 Likvidácia mateľiálu
Akékoľvek mäso vnímavych druhov, krmivo, pomôcky, objekty a iné materiály, odpad

Živočíšnehopôvodu' ako aj všetko, čo môže bý kontaminované amôže pľenášat'vírus ECH
musí bý' likvidované alebo manipulované s ním podľa pokynov úradneho veterinámeho
lekĺĺľatak' aby bo|a zabezpečená likvidácia vírusu ECH.
Pľedmety alebo mateľiály určenéna likvidovanie musia bý'ohodnotené.
Mäso vnímavých zvierat z napadnutého hospodaľstva, ktoré boli usmľtené v období medzi
pravdepodobným vznikom ochorenia a naľiadením opatrení, bude vysledované a likvidované
pod úradným dozorom tak, aby bolo nedošlo k rozšíreniuvírusu ECH.
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3.8 Ďalšie epizootologické ryšetľenie

Po potvrdení ECH budú vykonané ďalšie ľozsiahle epizootologické lyšetrenia' aby

sa

zabezpečili vhodné opatrenia vo všetkých ostatných hospodárstvách, v kto4ých zvieratá mohli
bý vystavené vírusu ECH' Zatoto špecifickévyšetľovanie zodpovedá skupina odborníkov.
Počas vyšetrenia musia bý vykonané všetky spätnévysledovania a sledovanie dopľedu
s ciel'om zistiť doteľaz neidentifikovaný zdroj infekcie a hospodárstvo, kde hľozípľiama alebo
nepľiama expozícia vírusom ECH. ohľozenie infekčným mateľiálom prenášaným návštevami
nesmie byt' počas tohto vyšetľovania zanedbane a je potľebnépľípadne aj opakovane odobľať
vzorky kľvi, aby sa potvľdil zdravotný stav stáda, o ktoľom existujú pochybnosti. Je
nevyhnutné čo najýchlejšie odhaliť riziko vzniku ľozsiahlej epizoócie, aby sa minimalizovalo
možnérozšírenie infekcie.

3.9 čistenie a dezinfekcia
Čistenie a dezinfekcia musia začaťhneď po utratení vnímavých zvierat
z hospodáľstva. Pritom musia bý'splnené metodické postupy.

a

ich odstránení

Úľadný veterináľny lekár naplánuje pľiebeh čistenia a dezinfekcie v infikovanom hospodáľstve
a kontroluje všetky fény týchto činností.
Pred začatímmusí by urobený záznaln poškodení stavieb azariadenia' ktoré bude čistenéa
dezinfikované. Tak sa identifikujú oblasti, ako sú popľaskanépodlahy a steny a pohyblivé
vybavenie, ktoré si budú vyžadovaťšpeciálnu pozornosť, a zŕnoveň' tak vznikne inventarizácia
exi stuj úcich po škoden i zariadenia.
okľem toho je potrebné skontrolovať bezpečnosťelektľických rozvodov, aby sa zamedzilo
vzniku nebezpečných situácií použitímvody pľi čisteníchovu.
Ak je to možné,odtoky by mali bý' zatvorené, aby nedošlo k pľeniknutiu kontaminovaného
odpadu a potenciálne nebezpečnéhomateriálu do odpadového systému.
Čistenie a dezinfekcia sa ľealizujúv dvoch fázachnasledovne:

3.9.1 Predbežnéčistenie a dezinfekcia
Časti hospodárstva, v ktorych sú chované vnímavézvieratá a iné časti hospodáľstva, ako sú
budovy alebo cesty' ktoré by mohli byt' kontaminované pohybom zvierat alebo počas
zabijania alebo post mortem vyšetľovania, musia byt' dezinťrkované dezinfekčným
prostriedkom vhodným na príslušnúECH (viď príloha č.11). Tkanivá alebo kĺv, ktoré
kontaminujú priestory počas zabíjaria alebo post moftem vyšetrenia a hrubé znečistenie
budov, ciest alebo zariadení, sa bezpečne odstľáni/ia a zlikvidujú, pľednostne na rovnakom
mieste, na ktoľom sa likvidujú kadávery.
Používaný dezinfekčný roztok musí na povrchu pôsobiť podl'a návodu výrobcu pre daný druh

ECH.

3.9.2 Zá*eľečnéčistenie a dezinfekcia
Mastnota a špina musia bý' odstranené z celého povľchu s odmast'ujúcou zložkou a umýé
studenou vodou.
Povľchy sa potom opäťdezinfikujú schváleným dezinfekčným roztokom.
Po siedmich dňoch všetky miesta musia bý opäťdezinfikované, opláchnuté studenou vodou,
dezinÍikované schváleným dezinfekčným roztokom a opäť opláchnuté studenou vodou.
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Hnoj a použitéstelivo musí byt' umiestnené na jednej kope, dezinfikované schváleným
dezinfekčným prostľiedkom, pľikryte a po dobu 42 dní ponechané, aby Sa zahrievali

prirodzenou cestou (kompostovanie).
Kal sa uloŽí najmenej na 42 dni, prípadne dlhšie, ak sa považuje za vysoko kontaminovaný.
Dekontaminácia kalu môže b1l' zabezpečená pomocou hydľoxidu sodného' ktoqý zvýši pH.
Kalové rybníky by sa nemali premiešavat'počas3 mesiacov.
Dezinfekčným roztoky účinnéproti ECH : - viď špecifické údaje pľe jednotlivé ochorenia (vo
väčšinepľípadov je možnépoužit'pľípravokViľkon S podľa technickej kaľty vyľobcu)

MôŽe sa pouŽit'aj formalín (neobsahujúci viac než34oÁ foľmaldehydu) v l0% koncentľácii.
Foľmaldehydové výpary sa dajú vytvoriť - 1 liteľ formalínu do 660 gramov permangánu
dľaselnéhov kovovej, sklenenej alebo inej vhodnej nádobe s výškou minimálne 6x vyššou než
trĺut<a formalínu. Tieto množstvá, ktoré pľodukujú formaldehydové vypary na priestor 50 m3,
sú maximom pľe použitie jedného kontajneľa. Kontajner s permangánom dľaselným by sa mal
umiestniť na kovovú podloŽku, aby sa mohli zachýávat'tekutiny, ktoré sa uvol'ňujú počas
chemickej ľeakcie zmiešavania reagentov, pľiestor do vzdialenosti 1 m okolo kontajneľa by sa
mal vyčistiťod oľganickéhomateľiálu, ako sú slama alebo podstielka a2 m okolo kontajnera
by mali bý'voľnéod horl'avého materiálu. Budova by mala byt'uzamykatel'ná, vzduchotesná
a jeden pracovník s respiľátorom vybaveným foľmaldehydoqým filtľom by mal rychlo pľidať
pľíslušnémnožstvo foľmalínu do nádob s permangánom draseln1ým počínajúcnádobou
najďalej od ECHdu. Dvere sa okamžite uzatvoria a plyn v miestnosti nechiíme pôsobiť 10
hodín.
Formaldehydové qýpary sa môžu použiťaj v budovách' kde sa chovajú napadnuté zvieratá
alebo kde sa skladovali kadávery infikovaných zvieľat.
Seno, slama a krmivo môžu byt' dekontaminované sprejovaním povľchu foľmalínom alebo
jeho vypaľmi.

4. Vymedzenie ochľannéhopásma

a pásma dohloadu

Pľíslušnáľegionálna veteľinárna a potravinová správa vymedzí okolo ohniska ECH ochľanné
pásmo s polomerom najmenej 3 km a pásmo dohl'adu s polomerom najmenej 10 km. Pľi
územnom rrymedzení týchto pásiem sa zoberu do úvahy administľatívne hľanice, pľíľodné
prekážky, možnosti veteľinárneho dozoru a vedecko_technické poznatky, ktoľéumoŽnia
pľedpovedat' pravdepodobné ľozšírenievírusu ECH vzduchom alebo akýmikol'vek inými
spôsobmi.

4.1 opatľenia v ochrannom pásme _ najmenej 3 km

V ochľannom pásme budú naľiadené nasledujúce opatľenia:

1.

2.
3.

-

v chovoch s vnímaqými zvieľatarrli bude čo najskôľ vykonané sčítaniestavov (súpis
zvierat),
ak je možné,vnímavé zvieratáustajniť alebo in;ýrn spôsobom uzatvoriť,
všetky hospodĺíľstvabudú pľavidelne kontľolované úradným veterinárnym lekáľom s
ciel'om:
objavenia neohláseného ohniska infekcie,
potvľdenia miesta a počtu vnímaých zvierat,
oboznámenia majiteľov o naľiadených opatľeniach, pľo$llaktických opatľeniach
a symptómoch tohto ochoľenia a dôleŽitosti okamžitéhohlásenia ochorenia,
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-

4.
5.

6.

odbeľu vzoriek krvi ďalebo mlieka' ak to vyŽaduje skupina odborníkov,
pohyb a tľanspoľtvníma1ých zvierat na verejných alebo súkĺomných cestách bude

zakázaný,
presun vnímaqých zvierat cez ochranné pásmo po hlavných cestách a železničných
tľatiach stanovených národným centľom pľe tlmenie chorôb bez zastavovania alebo
vykladania bude povolený,
počas prvych 2l - 40 dní - maximálna doba inkubácie pre jednotlive ECH vnímavé
zvieratá nesmú opustit' hospodáľstva, v ktoý ch sa zdržiav ajú.
ChoÍot'n

Mnximálna doba inkubňcie
thri

2. I\,loľ ĺltĺrlýĺ:hprťŽúva\4:o\'

2l
2l

iJ' Vezikttláľnĺl clrĺlrob:r tlŠiprrltýt:lr

2t]

ĺllri

t.

lvlĺrľtltrlrvt'ka

ĺ]rri

4. Kalirrĺllrla ltĺlrtlt':kĺr oviec

40 tini

5. Et'i7Í)oli(ličhetltÓŕfi gjČké<rclrĺ:ľeĺiejeteŕrĺrr'iij1_"fi

4o ĺlĺri

6. Kialrnľ or'ieĺ: a kŕrz

2l ĺlni
2l ĺllri
28 dli

7, Vezilrr'rlŔr
l,}'.

ĺa st.olna ljljdil

liotl trláľ lra deľnr al.it.idĺr ĺlobvt.ka

9. HoľriČltalÚĺlolĺa tuĺt

3o t!ľti

.

qýnimkou z vyššieuvedených opatrení je, že vnímavézvieÍatá môŽu byt' prepravované
priamo na zák|ade úradnéhopovolenia a dozoru k núdzovémuZabitiu na bitúnok v rámci
pásma, alebo na bitúnok mimo pásmo, uľčenýRVPS, Za predpokladu, že uradný
veterinámy lekáľ klinicky vyšetľil všetky vnímavézvieĺatá v chove a nezistil žiadne
priznaky ochoľenia na ECH,
8. všetky presuny Spojené s plemenitbou a pripúšťanímbudúzakázane,
9. umelá inseminácia nebude povolená najmenej počas pľvych 21 dní po vymedzení
ochĺannéhopásma, pokiaľ ju nevykonáva sám majiteľ zvierat s pouŽitím semena, ktoľéuŽ
je v hospodáľstve, alebo je dodané priamo z inseminačnej stanice,
10. trhy, obchody, akcie alebo ine zhĺomaždeniavnímavých zyieÍat, vľátane ich distribúcie sú
zakázané,
1 l. lov (poľovnícky) je zakázaný.
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4.2Trvanie opatľenív ochrannom pásme
opatrenia v ochÍannom pásme sa musia dodrŽiavať najmenej 21 - 40 dní (viď bod 4.1.6) od
ukončenia usmľtenia všetký vnímavých zvierat v hospodáľstve, odvozu kadáverov a čistenia a
dezinfekcie. Pásmo zostane súčasťoupásma dohľadu a bude podľobovanékontrolám, kým
opatrenia nebudú zrušené.
4.3 Sledovanie pľemiestňovania v ochľannom pásme

V celej Slovenskej republike

sa bude

používaťsystém sledovania _ CEHZ a TRACES

4.4 opatrenia v pásme dohl'adu _ najmenej

10

km

V pásme dohl'adu (surveillance) platia nasledujúce opatrenia:
l

'

v chovoch s vnímaqýrni zvieratami bude čo najskôľ vykonané sčítaniestavov,

30

2. pohyb a

tľanspoľt vnímavých zvierat na verejných alebo súkĺomnýchcestách bude
zakázaný, pokial'takýo presun nie je potrebný na ich pIeVoZ na pastviny abol povolený

3

'

4.

5.
6.
7.
8.

9.

RVPS,

pľesun vnímaqých zvierat cez pásmo dohl'adu bude podliehat' povoleniu

RVPS,

pľepľava vnímavych ZYieÍat cez pásmo dohl'adu, po hlavných cestách a železničných
tľatiach stanovených národným centrom pľe tlmenie chorôb bez zastavovania alebo
vykladania bude povolenábez potreby pľedchádzajúceho špeciálneho schval'ovania,
vozidlá azariadenia pouŽité na pľepravu vnímaqých zvierat alebo mateľiálu, ktor1ý sa
mohol kontaminovat'a ktoqý bol pouŽitý v pásme dohl'adu nesmie opustiť toto pásmo bez
predchádzajúceho čistenia a dezinfekcie podľa postupov určených RVPS,
akýkoľvek úhyn, alebo choľoba vnímavých zvieľat v chove v pásme budú hlásené na
RVPS, aby mohlo bý vykonané vyšetľovanie prípadného ýskytu ECH,
počas pľvych 21 - 40 dní (viď bod 4.1.6).dní od vymedzenia pásma dohl'adu vnímavé
zvieratá nesmú opustiť pásmo dohl'adu,
v období po vymedzení pásma môŽu by' vnímave zvieratá prevážanécez pásmo iba pre
potľeby transportu pod úradným dozoľom a na základe úradnéhodozoru - pľiamo na
bitúnok pre naliehave zabitie, za pľedpokladu, Že úradný veterináľny lekár vyšetril všetky
vnímavé zvieratá a nenašiel žiadne príznaky vyskytu choľoby,
všetky presuny spojené s plemenitbou a pripúšťanímbud:úzakázané; tľhy, obchody, akcie
alebo iné zhromažďovanie vnímavých zvierat, vrátane ich distľibúcie budú zakázané;lov
(pol'ovnícky) bude zakánaný .

4.5 Tľvanie opatľenív pásme dohl'adu
opatľenia v pásme trvajú minimálne po dobu prvych 2l - 40 dní (viď bod 4.1.6) od ukončenia
usmrtenia všetkých vnímaých zvierat v hospodáľstve, odvozu kadáveľov a čistenia a
dezinfekcie.

Keď sa opatrenia zrušia, tie isté osoby a organizácie, ktoré boli upovedomené pri potvrdení
vyskyu choroby a pri naľiadení opatrení budú upovedomené o ich zrušení.
4.6 Sledovanie pľemiestňovania

v

pásme dohl'adu

V celej Slovenskej ľepublike sa bude používat'systémsledovania _ CEHZ
4.7 Zariadenie

a vybavenie je uvedené v

a

TRACES.

Pľílohe9 národného pohotovostného plánu

4.8 ĎaKie pozoľovanie (suľveillance)
Ak existuje dostatok dôkazov o tom' Že choroba mohla by'pľenesená do chovu s potvrdeným
qýskytom infekcie ziných chovov (a to akýmkol'vek spôsobom), tieto ďalšie chovy budú danó
pod úradný dozoľ a budú nariadené pľíslušnéopatľenia.
Pohyb vnímaých zvierat mimo takéhoto hospodaľstva môže bý povolený iba pre núdzové
zabitie pod úľadnýľndozorom po 21- 40 dní (viď bod 4.l.6.) dňovom období, po klinickom
vyšetľeníúradným veterinárnym lekáľom, ktoľépotvrdí, že vnímavézvieratá nemajú priznaky
ECH.
Ak existuje dostatok dôkazov o tom, Že choľoba mohla bý' pľenesená z chovu s potvľdeným
vyskytom infekcie do iných chovov, a to akýmkoľvek spôsobom, tieto ďalšie chovy budú
umiestnené pod úradný dozot a budú nariadené príslušnéopatľenia.
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Pohyb vnímavých zvierat mimo takéhoto hospodárstva môŽe by' povolený iba pre núdzové
zabitie pod úľadným dozorom po 21 - 40 dní (vid'bod 4.l.6.)-dňovom období, po klinickom
vyšetrení úradným veteľinámym lekárom, ktoré potvľdí' Že vnímavé zvieratá nemajú priznaky
ECH..
Vykonané budú aj návštevy zoologických zákrad a paľkov v rámci ochĺannéhopásma za
účelominšpekcie vnímaqých dľuhov. Takéto návštevy by mali byt' vykonané v spolupráci s
pľíslušnýmizamestnancami ZoO' ľesp. súkľomnýmveteľinárnym lekárom, pľetoŽe niektoré
zv ier atá budú pred vyšetrením lry žadov at' podani e sedatív.

5. Repopulácia

inÍikovaných chovov

obnovu chovu povolí príslušnýoľgán po tom, ako úradný veterinárny lekár overí inšpekciou'
že čistenie a dezinfekcia chovu bola prevedená v zmysle platnej legislatívy $ 16 Nv
30812003.

a) Repopulácia sa môže začaťnajskôr po štyľoch týŽdňov od prvej kompletne vykonanej
dezinfekcii miest, a to podl'a bodu 10 písm. c).
b) Pľi opätovnom ustajnení vnímaých zvierat sa beľie do úvahy typ chovu uskutočňovaný v
pľíslušnomchove a ľepopulácia musí byt v súlade s týmito ustanoveniami:

1. Ak ide o chov pod otvoreným nebom, ľepopulácia sa začínaustajnením určitého
obmedzeného počtu kontrolných indikátoroqých zvierat, ktoré reagovali negatívne pri
kontrole prítomnosti protilátok proti vírusu ECH. Kontrolné indikátorové zvieratá sú

ľozdelenépodľa požiadaviek príslušnéhoorgánu vo všetkých častiach infikovaného chovu a
za 2I - 40 dní (viď bod 4.1.6.) po ich umiestnení do chovu sa u nich vykoná klinické
vyšetrenie a odber vzoľiek na sérologickévyšetrenie.
Ak kontrolne zvieratá nevykazujú klinické priznaky ECH, ani nedošlo k vytvoreniu protilátok
proti vírusu ECH, môže sa vykonat'kompletná repopulácia.

2. U

všetkých ostatných foriem chovu sa repopulácia vykoná buď podl'a opatľení

ustanovených v bode l, aleboúplnou repopuláciou pod podmienkou, Že:

2.| zvieratá sú do chovu prepľavené počas 8 dní a pochádzajú z chovu ležiaceho mimo pásma
obmedzenia z dôvodu ECH a sú séľonegatívne,
2.2 žiadne zo zvierat nemôžu počas 60-tich dní od príchodu posledných zvierat opustit'chov,
2.3 repopulované stádo sa vyšetruje klinicky a sérologicky v súlade s poŽiadavkami určenými
pľíslušnýmorgánom. Toto vyšetrenie môže byt'vykonané najskôľ za21 dni po repopulácii.

6 ECH na bitúnku
6.1 Podozľenie z výskytu choľoby na bitúnku
Podozľenie z qýskytu ECH na bitúnku môŽe vzniknúť na základe výsledkov vyšetľenia pľed
zabitim alebo post mortem.
V obidvoch prípadoch budú opatrenia na obmedzenie pohybu a spustenie vyšetrovania
podobné postupom uvedeným v častiach 2 a 3, pojednávajúcim o podozľení na ýskyt
choroby v chovoch vnímaých druhov zvieľat.
Konkĺétne nariadené obmedzuj úce opatľenia:
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l.
2.

zabijanie zvierat bude zastavené,
žive zvieratá v ohľadách nebudú vypúšt'anea neumoŽní sa im opustenie bitúnku,
3. Žiadne zviera nebude prisunuté na bitúnok,
4. žiadne kadávery ani mäso nesmú opustit'bitúnok,
5. žiaden mateľiál alebo odpad, ktory by mohol prenášat'víľusECH, nesmie opustit'bitúnok,
6. osoby smú vstúpiťalebo opustit'bitúnok, iba so súhlasom RVPS,
7. vozidlá smú vstúpit'alebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom RVPS,
8. lyšetrenie by malo viest' k dôkazu alebo k vylúčeniuprítomnosti vezikulárnej choľoby
ošípaných,
9. vyšetrenie bude zahrňat' klinickú prehliadku vnímavých zvierat na vylúčeniechoroby,
zvláštna pozomosť bude venovaná podozľivým zvieratám alebo skupinám, vyšetreniu post
moľtem a podľa potľeby budú vykonané aj odbery tkaniva a kľvi pre vyšetľenie
v ľefeľenčnomlaboratóriu,
10. ak je to potľebné pre diagnostické účely,vyšetrené zvieratása zabijú,
1 l. súčasnes vyšetľenímna bitúnku, bude vykonané vyšetrenie v chove' odkial' podozľivé
zviera, alebo zvieratá pochádzaju, aby sa rozhodlo' či existujú ďalšie dôkazy, ktoré by
nasvedčovali na pľítomnosťchoroby,
12. v tom čase sa zbĺomaŽdia aj epizootologické údaje, týkajúce sa pohybu vnímavých
zvlerat z a do hospodáľstva spolu s ďalšími infoľmáciami, ktoré môžu pomôct' pri tlmení
choroby v pľípadepotvľdenia jej vyskyu.

6.2 Potvľdenie ECH
Keď je na bitúnku potvľdená ECH, RVPS zabezpečí,aby:
l všetky vnímavézvieľatána bitúnku boli bez odkladu utľatené,
2 kadávery zvierat a vnútornostípostihnutých alebo kontaminovaných zvierat boli
vysledované, ak boli uŽ z bitúnku odstľánené, aby boli zlikvidované pod úradným
dozorom tak, aby nedošlo k rozšíľeniuECH,
3 čistenie a dezinfekcia budov a zariadenia, zahÍňajilceho vozidlá, ktoľépľiviezli infikované
zvierutá, bolo vykonané podľa inštrukciístanovených RVPS a pod dozorom uradného
veterinámeho lekara,
4 všetky vnímavézvieratáprevážané vozidlami, ktoqými sa pľepravovali infikovane zvierutá
boli vyhľadané a umiestnené pod úľadnýdozor,
5 aby bolo vykonané epizootologické vyšetrenie,
6 na bitúnok nesmú vstúpiťžiadne zvieratá určenéna zabitie minimálne do 24 hodín od
ukončenia čistenia a dezinfekcie.
Ak si to epizootologický nález vyžiada, vnímavézvieratá v hospodárstve odkiaľ pochádzajil
infikované zvieratá budú tiež utratené.

7. ECH

7.l

u zvieľat v tľanzite

Podozľenie z výskytu ochorenia

Ak sa zistípodozrenie na ECH u zvieratv

tranzite, celá zásielka bude prevezená na uľčené
hospodarstvo, kde sa nenachádzajú vnímavé zvieratá, alebo na miesto pôvodu podozriqich
zvierat, kde zostanú až do vylúčeniapodozrenia na chorobu.
opatľenia sa vykonávajú ako v prípade chovu s podozrením na vyskyt ECH.

JJ

Prehliadka a epizootologické vyšetrenie budú sústredené na hospodáľstvo, odkiaľ pochádzajú
podozľivézvieratá tak, ako v prípade podozrenia na bitúnku alebo na tľhu.

7.2 Potvrdenie ECH

Ak sa potvrdí ECH u zásielky zvierat, ktoré boli prepravované v čase vyslovenia podozľenia
na ýskyt infekcie, všetky zvieraÍá zásielky budú zlikvidované.
Ak si to vyŽiada qisledok epizootologického vyšetrovania, vnímave zvieratá z hospodaľstva,
ktoľéje zdľojom infikovaných zvierat, budú zlikvidované.

ostatné nariadené opatľenia budú vo všeobecnosti ľovnaké ako v prípade ýskytu infekcie
v chove.
Podobné oparenia budú nariadené v pľípade vyskytu ECH alebo podozľenia z tejto infekcie na
hľaničnejinšpekčnej stanici.

8. Infoľmácie

a údaje

8.1 Skupina odborníkov zl'lromažďuje všetky informácie o epizootologickom šetrení
a poskytuje ich:

-

miestnemu centru pľe tlmenie chorôb,

-

naľodnémucentru pľe tlmenie chľôb,

-

Komisii,

-

ostatným členským štátom.

V pľípade, Že kontrolné pásma zasahujú na územie iného členskéhoštátu, náľodné centrum
informuje o vyskyte choroby kompetentnú autoritu prísklušnéhočlenskéhoštátu.

8.2 Informácie a údaje na miestnej úrovni zhromažďuje a vyhodnocuje kaŽdý tím v miestom
centre pre tlmenie choľôb podľa úloh a spľávy sa predkladajú vedúcemu miestneho centra. Za
prípravu informácií pľe médiá a verejnost'zodpovedá koordinačný tím.

8.3 Po

schválení informácií vedúcim miestneho centľa sa informácie a údaje distľibuujú
príslušnýmoľgánom a verejnosti. Vedúci miestneho centľa je zodpovedný za deruré správy
zasielané do náľodného centľa o novom vyvoji v infrkovanej oblasti.

10.

Kontľola vel'kého počtu ohnísk vyskytujúcich sa v krátkej časovej dobe

Beruc do úvahy reálnu moŽnost' výskytu vel'kého počtu ohnísk v rámci kĺátkej doby

a spôsobených viacerými antigeneticky odlišnými séľotypmi sa vyuŽljú zdroje, potrebné na
kontrolu nasledovne:

K dispozícii je 40 miestnych centieľ s vybavením (Pľíloha č. 9) i personálom. Hlavný
veterinárny lekár je podľa $ 6 ziíkona č. 3912007 Z.z. oprávnený v naliehaqých prípadoch
priamo riadiť každéhoveterinárneho lekára, ktoý vykonáva odborné veterinárne čirrnosti na
uzemí SR, naľiadiť núdzovéopatrenia, ako aj riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy
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iné osoby, ktoých činnosti sú potľebné na kontrolu alebo eradikáciu choľoby zvierat.
Nasadenie a kooľdináciu pľacovníkov do iných regionov/okľesov bude riadit' náľodné
a

centrum. Týmto je zabezpečená reálna možnost' okamŽite nasadit' pľacovníkov týchto 40
miestnych centieľ na kontrolu a eradikáciu ECH v ktoľejkol'vek časti SR. Uvedení pracovníci
sú schopní do niekol'kých hodín pricestovat'na pomoc pľíslušnejRVPS.
Mapa ukazujúca územie' ktoľépokr1ývajú miestne centrá pre tlmenie chorôb (Príloha č.2).
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RVPS

8, 84l 01 Bľatislava - 42, tel.: 02

l]ľatislava_mesto, Polianky

Riaditel. BAíD,svps. sk

RVPS Senec, Svätoplukova 50, 903 01

64461209,

Senec, tel.: 02 45926213, Riaditel.SC@svps.sk

RVPS Dunaiská Stľeda, obchodná ]8913,929 01 Dunajská
Riaditel.D S(Ôsl'ps.sk

RVPS Galanta' Hodská 353l|9,924 25 Galanta,
RVPS Trnava,Zavarská 1l,9l8 2l Trnava

Streda, tel': 031 55248]0,

tel.: 031 7807109, Riaclitel.GA(@svps.sk

1, tel.: 033 5501447,

Riaditel.TT@svps.sk

RVPS Senica, Čáčovská305, 905 01 Senica nad Myjavou, tel.: O34 651288l,
Ri adite

l.

SE(ĺ?svps. sk

RVPS Komárno, Štúrova5,945

01 Komáľno, tel.: O35 7731235, Riaditel.KNíEsvos.sk

RVPS Nové Zámkv. Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel.: 035
Riaditel.NZ@svps.sk

RVPS Levice, M.R.Štefánika 24,g34
RVPS Nitľao Akademickál,949

80

6428311,

03 Levice, tel.: 036 6312352,Riaditel'LV@svtls.sk

Nitra

1, tel.: 037 6536202'

RVPS Topol'čanv, ul. Dľ. P. Adámiho 17, 955 01
Riaditel.TO@svps.sk

RVPS Šal'a,Školská 5,g27 00 Šal'a, tel.: 031

77O

Riadite1.NR@svps.sk

Topol'čany, tel.: 038 5326068,

2170,7715177 Riaditel.SA@svps.sk

RVPS Nové Mesto/Váhom' Tajovského23517,915 0l Nové MestoA/áh., tel.: 0327712546,
Riaditel.NM@svps.sk

RVPS TľenčínSúdna 22,

971

0l Tľenčín,tel.: 032 6522123,

RVPS Pľievidza, Maľiánska 6,97101 Prievidza, tel': 046
RVPS Púchov, Moľavská 1343129,020

RVPS Ziar nad Hľonom. ul. SNP
Riaditel.ZH@svps.sk

RVPS Zvolen, Nám. SNP

fu aditel. TN ía].svp s. sk

5423009, Riaditel'PD@svps.sk

01 Púchov, te|.:042 4641315' Riaditel.PU@svps.sk

6121120 , 965

01 Žiar nad Hľonom, tel.: 045 6732737,

50, 960 01 Zvolen, tel.: 045 5203999, Riaditel.ZV@svps.sk

RVPS Vel'kÝ Kľtíš,osloboditeľov 33, 990 01 Veľký KÍtíš,tel.: 047

4812921,

Riaditel.VK@)svps.sk

RVPS Lučenec, Ulica mieľu 2,984 0l Lučenec, tel.: 047 432243l, Riaditel.LC@svps.sk

RVPS Rimavská Sobota, Kirijevská 22, 979 0l Rimavská Sobota, tel.: 04]

563|410,

Riaditel.RSíÔsvps.sk

RVPS Banská Bvstrica, Rudlovská cesta 6,975 90 Banská Bystrica 1, tel.: 048 4125602,
tuaditel.BB@svps.sk
RVPS Martin,Záturčianska 1,036

80 Maľtin, tel.:043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk

RYPS Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044

5523814,

Riaditel.LM@svps.sk

RVPS Žiľna, Jedľová

44, O1O o+ Žilina 4, tel.; O41 7631235,

Riaditel.ZA@svps.sk
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RVPS

pošt' pľ. 45, O22 01 Čadca, tel.: 041

4322277,

RVPS DolnÝ KubÍn, Pelhŕimovská 205517,026 01 Dolný Kubín, tel.:043

5864935,

Cadca. Horná 2483,
Riaditel.CAŕôsvns.sk
Sekľetaľiat.DK@svps. sk

RVPS Rožňava,Južná43,048 01 RoŽňava, tel.: 0587323182, Riadite1.RVíg)svps.sk

RVPS Spišská Nová Ves, Duklianska 46,052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053
Riadite].SNŕDsvps.sk

4813202,

Košice - mesto,

tel.:

05s

RVPS Košice-okolie, Kukučínova24, 040 0l Košice - okolie,

tel.:

055 6223s07,

RVPS Košice_mesto, Hlinkova
Riaditel.KE@svps.sk

llc, 040

01

Riaditel.KS@svps.sk

RVPS Tľebišov, Bottova 2,0]5

632s623,

01 Tľebišov,tel.: 056 6722]48, Riaditel.TV@.svps.sk

RVPS Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.: 056
Riaditel.MI(@svps.sk

RVPS Ponrad, Paľtizánska 83, 058

01 Popľad, tel.: 052 7723085, Riaditel.PP@svps'sk

RVPS Stará Ľubovňa, Levočská 41338, 064 01
Riaditel.SL@svps.sk

642500I,

Staľá Ľubovňa, tel.: 052 432|182,

RVPS Pľešov Levočská l 12, 080 0l Pľešov 1, tel.: 05l 7493650, Riac1itel.Po@,svps.sk

RVPS Vranov naĺI Topl'ou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vľanov nad Topľou, tel.:
4423064 Riaditel.VT@svps.sk

RVPS Barcleiov, Stĺicklova 34, 085
Svidn
ul.
Riaditel.SK@svps.sk

RVPS

01 Baľdejov, tel.: 054 4722115, Riaditel.BJô.svps.sk

MUDr. Pľibulu 2,089 01 Svidník, tel.: 054

RVPS Humenné, Gaštanová3,066

057

7522987,

01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk

okľem ustanovení zákona NR SR č. 3912007 Z.z. o veterináľnej starostlivosti v súvislosti
s podozrením, potvrdením, kontrolou a eradikáciou nákaz lECHl sú v pľávnom poriadku
Slovenskej ľepubliky platné ďalšie všeobecne záväzne právne pľedpisy, na zák|ade ktoqých
budú konať aj iné oľgány štátnej správy, veľejnej správy i samospľávy.
Zákon NR SR č. 38712002 Z. z. o riadení štátu v kľízoqýchsituáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v platnom zneni, ktor1ý ukladá o.i. zriaďovanie kĺízovýchštábov pri
obvodných úradoch pľe pľípad vzniku a ľiešenia kľízoqých lnúdzoých/situácií,ktoými sú aj
nél<azy zvierat.

Zákon NR SR č. l79l20l1 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o Zmene a doplnení zákona č.
38712002 Z. z. oľiadeníštátu vkĺízoýchsituáciách mimo času vojny avojnového stavu
v znení neskoršíchpredpisov. V $ 5 písm. k) je jedným z opatrení hospodarskej mobilizácie aj
organizácia veterinámej starostlivosti. Týmto ustanovením je daný legislatívny ľámec kontroly
v prípade možnéhozámemeho uvol'nenia vírusu ECH v prípade ohľozenia bezpečnosti štátu.

Príloha č. l operačnéhomanuálu
Zoznam vecí v pohotovostnom kufri
3 pľacovné súpravy - skafandrejednoľázové,
3 pľotichemické gumové obleky skafandľe,
3 páry gumoqých rukavíc so zdrsneným povľchom,
3 páry gumových čiŽiem,
3 gumové zástery,
3 páry ponoŽiek,
3 uteráky a mydlá,
1 balenie dezinfekčného pľostľiedku účinnéhonapôvodcu ochorenia
3 vľeckovésvietidlá na batéľie,
3 veľkésilnó igelitové vrecia,
.. ZVIERAT-VSTUP
5 tabulí s nápisom príslušnej exotickej choľoby '' .

ZAKAZANÝ

!!!

''

Príloha č.2 operačnéhomanuálu
Zoznam vecí v pohotovostnej taške
3 chirurgické pinzety,
3 nožnice zahnuté,
10 ks ihiel na odbeľ kľvi, hemosky pre HD a ošípané,
15 ks sterilných skúmaviek na odbeľ vzoľiek so štítkami azátkam|
1 balenie dezinfekčného pľostriedku účinnéhona pôvodcu ochoľenia
5 fliaš aa 100g lúhu sodného (NaoH)'
3 páry gumových rukavíc so zdľsneným povľchom a l0 ks jednoľrízovýchrukavíc,
10 igelitových sáčkov navzorky orgánov, 50 ks mikľoténoýcha papiero1ich sáčkov,
2 mäsiarske nože,
1 plechová krabica na odoslanie vzoriek a papieľová vata,
1 vreckové svietidlo na batérie,
15 teplomeľov,
1 kopytný nôž obojstranný,
1 lepiaca páska voduvzdorná,
1 kotuč samolepiacich štítkov,
baliaci mateľiál,
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PľíIoha č.7.
Slovenská republika

Pohotovostný plán pre vakcináciu.
Núdzová vakcinácia proti exotickým choľobám
Zákaz vakcinácie
Vakcinácia pľoti exotickým choľobám je vo všeobecnosti zakázaná.
Núdzová vakcinácia vo výnimočných situáciách
Napľiek zŕlkazll môže byt' vo vynimočných situáciách schválené núdzová vakcinácia v oblasti
ľozšíľeniainfekcie, kde bola potvrdená exotická choroba a ak hĺozi vymknutie sa choľoby
spod kontľoly aj za dodrŽania najpľísnejšíchopatrení.
V pľípade,že regionálna veterinárna a potravinová spľáva chce vykonávať núdzovú
vakcinačnú kampaň, návrh vo forme akčnéhoplánu bude postúpený naľodnému centľu pre
tlmenie choľôb.
Plán' ktoý pripľavímiestne centrum pre tlmenie chorôb spolu so skupinou odborníkov, by
mal obsahovať tieto informácie:
o popis choroby, ktorá vyvolala podanie tohto návrhu,
o faktory, ktoré vedú k potľebe schválenia núdzovej vakcinácie, medzi iným: možnosť
plošného ľozšíreniainfekcie exponovanými zvieratami' postihnutie veľkéhopočtu zvierat,
vysoká hustota populácie vnímavých druhov, nejasný pôvod choroby, qýchlo sa zvyšujúci
počet
noých zdľojov infekcie, ýchle šírenieinfekcie v populácii vnímavých zvieľat a do
.
ďal šíchgeografických oblastí'
o vel'kosť oblasti, v ktoĺej sa navľhuje vykonať núdzovávakcinácia, bude určená na zák|ade
dohovoru medzi hlavným veteľináľnym lekáľom, národným centrom a skupinou
odborníkov ana zék|ade podľobných znalostí ľizikovej oblasti, ohĺozenej ďalším
ľozšíľením
choľoby,
o počet jednotliqých druhov a vek vnímavých zvierat, ktoľébudú vakcinované
. subtyPY očkovacej látky, ktoľébudú použité,
o trvanie vakcinačnej kampane,
. systém používanýna identifikáciu a registráciu vakcinovaných zvierat,
o opatľenia, ktoré budú nariadené na obmedzenie pohybu zvierat a výľobkov ŽP.
Za pľedpokladu schválenia núdzovej vakcinácie bude v miestnom centre pľe tlmenie chorôb
zriadený vakcinačný tím a vakcinačné centrum.
Rozhodnutie ľealizovať povinnú vakcináciu dosiahne pľíslušnéhostupňa miestnej publicity
a budú prijaté opatrenia, zabezpečujúcebezodkladné uskutočnenie kampane.

Geografická oblast', kde sa bude vakcinácia vykonávať' bude jasne definovaná, hľanicami
budú s'zické pľvky ako sú cesty, železnice, rieky alebo iné priľodzenéhľanice a bude
vypľacovaný úplný zoznaÍn všetkých chovov s vnímavými zvieľatami pľe navľhovanúoblasť
povinnej vakcinácie. Miesta všet\ých chovov s vnímaqými zvieľatami, uľčenýmipre
vakcináciu, budú vyznačenéna mape alebo mapách príslušnýchmierok s vyznačením
približného počtu zvieratv každom chove.
Ďalšíveterinárni lekari, technickí a administratívni zamestnanci budú pridelení vakcinačnému
centru, aby bol zabezpečený plynulý priebeh bez naľušenia činnosti miestneho centra pre
tlmenie chorôb' Cieľom bude ukončiťvakcináciu v určenej oblasti do 7 pracovných dní.
Vakcinačné centrum bude medzi iným vybavené aj:
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o
o
o
o
.
.
.
o
o

dostatočným mnoŽstvom očkovacej látky pre zabezpečenie kampane,
príslušnými zariadeniami pre transport a uskladnenie očkovacej látky,
vybavením pre sterilizáciu pomôcok napľíklad viacdávkoqich striekačiek'
odpadoqými nádobami pre pouŽité pomôcky na vakcináciu, pľázdne fl'aše od očkovacích
látok a ďalší ľizikový odpad,
ochľannými odevmi pre vakcinačný tím,
dezinfekčnými prostriedkami a vedrami, kefami a špongiami pre osobnú dezinfekciu
vakcinačného tímu,
zariadením na fixáciu zvierat počas vakcinácie,
dostatočnym množstvom očíslovanýchušných značiek s veľkosťou a tvarom
vyhovujúcim pľe identifikáciu všetkých druhov zvierat, ktoré majú byt' identifikované
a kliešt'ami na aplikáciu týchto značiek,
počas núdzovej vakcinácie.
dostatočnou zásobou foľmulárov, ktoľésa budú..ypĺĺaľ

Riadenie núdzovej vakcinácie
Vakcinačný tím pozostáva z veterinárneho lekaľa a technického asistenta.
Každý tím bude každodenne zásobovaný nasledujúcim materiálom azaľiadením:
. očkovacou látkou na denné pouŽitie,
o sadou viacdávkových stľiekačieks nahĺadnými dielmi, remeňom a puzdrom,
. malým steľilizátorom na viacdávkové striekačky,
o jednoľázoými striekačkami a ihlami,
o nádobami na pouŽité jednorazové stľiekačky a potreby, préndne obaly a iný odpad,
o záchytným zariadením,
o potrebným množstvom foľmulárov.

Administľatívni pracovníci centra dohodnú pľe vakcinačný tím stretnutia s chovateľmi a pri
tom poŽiadajú o potľebnú pomoc pľi vakcinácii' fixácii zvierut a o ďalšiu pomoc' ktorá bude
potľebná azistia podľobnosti o aktuálnych počtoch zvierat v danom chove. Návštevy za
účelomvakcinácie bez pľedchádzajúceho dohovoru by mali bý výnimkou.
Každý vakcinačný tím dostane na začiatku každéhopracovného dňazoznam chovov, ktoré má
navštíviť,čas návštev a pribliŽný počet zvierat v kaŽdom chove.
Po príchode do chovu, na ktorom budú zvieratá vakcinované, veterinámy lekáľ vysvetlí
podmienky vakcinačnej kampane majitel'ovi alebo zodpovednej osobe.
Členovia vakcinačného tímu sa oblečúdo ochľannéhoodevu azabezpečia osobnú dezinfekciu
pľed vstupom do časti chovu, v ktoľej sú zvieľatá chované.
Pred vakcináciou musí bý' stádo klinicky vyšetrené. Podozrenie, že zvieratá chovu sú
infikované exotickou chorobou, musí bý oznéĺrlenémiestnemu centru pľe tlmenie chorôb,
ktoľézabezpečívyšetrenie vlastnými úradnými veterinárnymi lekáľmi. Ak miestne centrum
pre tlmenie chorôb o to ýslovne nepožiada, vakcinačný tím sa nebude do ýchto vyšetľení
zapájať, okľem upovedomenia chovateľa, že stádo je podozrivé avzťahujúsa naň
obmedzuj úce opatrenia.
Ak sa nepodaľí okamžite vylúčiťvyskyt ochorenia v stáde, vakcinácia nebude vykonaná. Ak
je stádo bez klinických pľíznakov exotickej choroby, môže byt'vakcinácia vykonaná.

Pri

je

potrebne dodržať návody na podávanie, hlavne dávkovanie, ýber
optimálneho miesta vpichu a vylúčeniezvierat uľčitýchvekových skupín.
Každévakcinované zviera, bez ohľadu na vek, bude označenéosobitnou, očíslovanou ušnou

vakcinácii

značkou.
Na predbežnom foľmuláľi sa bude viesť záznam počtu zvierat každéhodľuhu a kategórie,
ktor;ým bola podaná očkovacialátka a použité číslaušných známok.
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Použitézaľiadenie sa vyčistí,dezinfikuje a steľilizuje, ak je nutné' keď sa vakcinácia stáda
ukončí.okľem toho bude vykonaná aj osobná dezinfekcia. oblasť, kde sa vakcinuje, je
vysoko riziková vzhl'adom na moŽný vznik choroby. Je dôležité, aby boli zabezpečené
pľedbežnéopatľenia a aby nevzniklo riziko rozšírenia infekcie činnost'ou vakcinačnéhotímu
a aby pľoti vakcinačným tímom V prípade následných epidémiív danej oblasti neboli
vznesené obvinenia z nedbanlivosti.
Pľed odchodom z chovu bude vyplnený vakcinačný záznam pľe chov v dvoch kópiách
s podpisom majitel'a alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechaná v chove.
Na záveľ dňa sa vakcinačný tím vráti do vakcinačnéhocentra, kde budú použitéjednoľazové
pomôcky a iný odpad bezpečne uloŽené do nádob na to uľčených, ďalšie zariadenia, ktoré sa
mohli kontaminovať budú po čistenía dezinfekcii vysteľilizované a budú vyplnené príslušné
formuláľe, ktoré sa odovzdajú administľatívnemu personálu. Mapa núdzovej vakcinačnej
kampane bude každodenne aktualizovaná, aby sa dal pozorovať postup vakcinácie.
Vedúci veteľináľny lekáľ vakcinačnéhocentra, prípadne vedúci administľatívneho tímu, budú
kaŽdodenne podávat' spľávu tak národnému centru pre tlmenie chorôb ako aj miestnemu
centľu pľe tlmenie chorôb, týkajúcu sa postupu kampane za posledných24 hodín.
Pohyb z:ĺierat mimo oblast', v ktoľej sa vykonáva núdzová vakcinácia
Od začatia núdzovej vakcinácie a po dobu najmenej 6 mesiacov od skončenia vakcinácie
nebudú žiadne vnímavézvieratá môcť opustiť oblasť kde bolo vykonaná vakcinácia, okľem
pľepľavy k okamžitémuzabitiu na bitúnku v blízkosti alebo pľiamo vo vakcinačnej oblasti'
ktoľý je na tento účelurčený regionálnou veteľinárnou a potravinovou spľávou.
Po zrušenízél<azu pohybu zvierat (pozri vyššie), séropozitívnezvieratá môžu opustiť chov,
iba za účelomprepravy na okamžite zabitie na bitúnku uľčenomľegionálnou veterinárnou
správou.

Potomkovia séropozitívnych samíc nesmú opustiť chov, v ktoľom sa narodili, okľem
pľípadov:
o preprava k okamŽitému zabitiu na bitúnku,
. pľepľava do iného chovu, uľčenéhoregionálnou veterináľnou apotravinovou správou,
z ktoľého sú pľiamo posielané nazabitie,
. prepľava do iného chovu, za pľedpokladu' Že majú negatívne výsledky sérologickej skúšky
na prítomnosť protilátok pľoti víľusuexotickej choroby.
Mäso z vakcinovaných nierat
Mäso zo zvierat, ktoľéboli počas kampane vakcinované

a ktoré boli pľesunuté na zabitie na
označený bitúnok:
o Sa buď spracuje alebo označíšpeciálnou pečiatkou uvedenou v osobitnom predpise'.
Toto sa vykoná v prevádzkami uľčenejpľíslušnýmoľgánom. Mäso sa zašle do uvedenej
prevádzkaľne pod podmienkou, že zásielka je pred odoslaním zapečatená a počas pľepľavy
zostane zapeč,atená,
o sa bude predávať ýlučne v oblasti uľčenejnárodným centrom pre tlmenie chorôb,

'Nariadenie ES 853/2004

a

Naľiadenie ES 85412004
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Pľílohač.8.
Slovenská republika

Miestne centľá pre tlmenie chorôb.

Zloženie
Vedúci miestneho centra
Tímy

o
.
.
o
o
o

kooľdinačný
administľatívny
epizootologický
eľadikačný
vakcinačný
kontľolný

Kooľdinačný tím
základne úlohy

.
o
o
o
o
o

poplach podl'a poplachového plánu
prípľavainformácií médiám
prípľavainfo faxov
organizácia stľetnutí _ súkĺomníveteľinĺáľni lekári, chovatelia, spotľebitelia
organizácia denných porád, diskusií na úrovni miestneho centra
prípravaľozhodnutí

poplachový plán - plan činnosti po obdržaníhlásenia o podozrení na vyskyt choroby povinnej
hláseniu
. infoľmácia regionálnemu veterinámemu lekiĺľovi
o okamŽité pľešetľeniechovu a nariadenie opatrení v pľípadepotvľdenia podozrenia na
ECH úľadnýmveteľináľnym lekáľom
o infoľmácia ľegionálnemu veterináľnemu lekárovi
o ďalšie vyšetľovanie chovu a odbeľ vzoľiek
. otganizáciatranspoľtu vzoriek
o aktivácia miestneho centľa pľe tlmenie choľôb
. informácia susedným ľegiónom

Aďministľotívny tím
základné úlohy

.
.
o
o

administratívne vymedzenie ochĺarméhopásma a pásma dohľadu
ZaznaÍÍlenávanie údajov o chovoch a zvieratách
vydávanie a publikácia nariadení
stanovenie časovéhoplánu aorganizácia odberu vzoľiek aklinického prešetľovania
chovov

Epizootologický tím
zák|adneúlohy -

.
.

zaznamenávanie faktov
klinické vyšetľovanie a odber vzoriek
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o
o
o
o
.

stanovenie ľozsahu vzoľkovania vykonávaného eradikačným tímom
epizootické šetľenie
okamžitéinformovanie susedných regiónov o kontaktoch zvieľat z ohniska choľoby
pľíprava podľobnej správy o epizootickej situácii
zhodnotenie epidemiologických údajov

Eradikačný tím
základne úlohy

o
o
o
o
o
o
o

kontroladezinfekčnýchzariadení
plánovanie usmrtenia a neškodného odstránenia zvietat, krmiva a materiálov
usmľtenie a neškodnéodstľánenie
vzorkovanie usmľtených zvierat
oceňovanie zvierat
kontrola dezinfekcie
čistenie a dezinfekciazariadení

Kontrolný tím
zékladne úlohy
o kontrola premiestňovania zvierat
o kontrola prepľavy usmľtených zvierat

o
o
o

kontrolakafileľickéhozaľiadenia
kontrola bitúnkov, rozĺábkárnÍ
kontrola iných poľnohospodaľskych sluŽieb
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Pľíloha č.9.
Slovenská republika

Vybavenie miestnych centier pre tlmenie choľôb.

Miestne centľá pľe tlmenie choľôb, trvale alebo dočasne zriadene pľi regionálnych
veterinárnych a potravinoqých správach majú k dispozícii kanceláľske zariadenie, vľátane:
o kancelársky nábytok, fotokopírky a pod. alebo schopnost' okamžiÍeto zariadiť,
o systémy počítačovéhozaznamenávania, špeciálne vypracované pre ohniská,
o pľedtlačenéformuláre, ako sú:
- foľmálne oznámenia o obmedzení,
- oceňovanie'
- epizootologické správy,
- oznámenia za účelomzveľejnenia,
- sledovanie požiadaviek a spľáv,
- povolenia premiestňovaní.

Miestne centrá pre tlmenie chorôb, tľvale alebo dočasne zriadene

pľi regionálnych

veterinárnych a potravinoqých spľávach majú nasledovné vybavenie

o

.
.
.
.

telefonne a faxové spojenie; aspoň jedna linka vyhĺadená pre komunikáciu s nĺĺľodným
centrom pľe tlmenie choľôb, mobilný telefón,
zariadenie na zistenie GPS súradníc,
systém zakladaniaúdajov - elektľonické spracovávanie,
mapY územia spádovej oblasti (1 : 50 000, ľesp. 1 : l0 000)'
Zoznam osôb a organizácii (a ich adresy) v spádovej oblasti, ktoré treba skontaktovať v
pľípade vzniku choľoby; tento zoznarn obsahuje:
o mliekárenské združenia a mliekáľne,
o oľgánY miestnej spľávy zodpovedné za opatrenia pľi tlmení choroby,
o políciu,
o colnice,
. iné odborné služby, ktoľémôžu navštevovať chovy,
o súkĺomnýchveteľinárnych lekaľov,
o ľegionálne komory súkľomných veteľinárnych lekaľov,
. pľepravcov dobytka a mäsa,
o dodávatel'ov na fu*y,
. kafilérie,
. nákupcov /oceňovateľov zvieratl,
o ýrobcov kľmív,
. fiľmy vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie
a ničenie hlodavcov)'
o pol'ovnícke organizácie, qýstaviská,
o bitúnky a vyrobne mäsových výľobkov,
o chovateľské zväzy,
o telekomunikácie'
o miestne oľgrínykomunálnej hygieny a technické sluŽby (odstraňovanie odpadov),
o dodávatel'ov na fu*y'
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.

sYstém informovania tlače a iných médií,aby veľejnost'bola informovaná o zavedených
opatreniach,
o zariadenia na čistenie a dezinfekciu pracovníkov, oblečenia a vozidiel,
. sklady materiálu, v ktorom je nasledovné vybavenie:
o ochľanné odevy,
o dezinfekčnéprostľiedky účinnépľoti ECH, deteľgenčnépľípravky a mydlá'
o čerpadlá, lopaty a motyky (škľabky),
. zariadenie na bezbolestné usmľcovanie zvierat, pľípravky na zmárnenie a iné prostľiedky
na tento účel,
opitevné a vzoľkovacie súpľavy,
otabule a ýstražnéoznŕlmenia na pouŽitie v zamoľených chovoch, ochľannom pásme a
pásme dohľadu,
omaPY (l : 50 000 a 1 : l0 000),
. vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
opohotovostná taška a pohotovostný kufoľ,
ovzduchové filtre pre veľkokapacitnémliečne cisteľny.

Regionálny veteľinĺĺrnylekár musí vediet' zabezpečiť

o

vozidlá,

.

pohonné hmoty,
čerpadlá, lopaty a moýy (škrabky),
stľoje na premiestňovanie zeminy,
letovacie lampy (zariadenia na opaľovanie),
prenosné postrekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie,
pozemné stľoje,
plameňomety,
zariadenia na prepľavu kadáverov do kafilerického zaľiadeniav zapečatených dopravných
prostriedkoch v dostatočnom počte.

o
o
o
o
o
o

o
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Pľíloha 10
Zoznam národných orsanizácii. ktoré musia bfi'kontaktované v prípade Wpuknutia exotickei
choroby

.
.
o
o
.
o
C
o
C
o
o
o
C
o
o
o

Ministerstvo pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka SR,
Plemenáľske služby SR, š.p.'

INSEMAS

s.r.o.,

SBS a.s.,
Plemenárska inšpekcia SR,
Slovenskáholšteinskáasociácia,
Zväz chovatel'ov slovenského strakatého dobytka,
Zv'áz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku,
Zväz chovatel'ov mäsovéhodobytka na Slovensku,
Zväz chovatel'ov hnedého dobýka - Braunvieh na Slovensku,
Zväz chovateľov oviec a kôzna Slovensku'
Zväz chovatel'ov ošípaných v SR,
Zväzúnie mäsiarov'
Slovenská pol'nohospodáľska a potravinárska komoľa,
Kaťrleľicképodniky,
Iné.

46

PríIoha č.11 Špecifickéúdaje pľe jednotlivé ECH.
11.1.

Mor hovädzieho dobvtka/ MHD

FÍinlÁoin' P ôvodcom je vírus patriaci do čel'ade paľamyxoviľidae, ľod morbillivirus, víľusje
pomerne málo odolný na vysoké teploty abežne dezinfekčnéprostriedky. V tele uhynutého
zvierat'a preživa len páľ hodín a to vplyvom mliečneho kvasenia a tvorby kyslého pľostredia,
v mľazenom mäse vydržíaj niekol'ko rokov. Zahĺiatie na 60 'C inaktivuje víľusv priebehu
hodiny, vaľom sa ničíihneď.

Klinické nriznakw inlrllhnčná rlnha a 111'é11 rr q moru hnrräĺĺziehnÁnhrŕlrq
- Klasická nákazlivá foľma je spojená s vysokou hoľúčka( 40 - 41 'C), často spojená
s anorexiou, depľesiou, niekedy zúrivosťou, zníženimpľežúvaním
, zápchou a zniženou

-

produkciou mlieka _ prodromálna fáza,
Eľozivna fáza nastupuje po prodľomálnej fáze

je

charakteľistická

ýskytom

drsných

belavých, fibrinóznych nálepov vdutine ústnej aneskôľ stvorbou drobných erózií
vel'kosti šošovice,ktľémôžu spl;i.vať v nepľavidelne ohľaničenéútvary,mulec teplý suchý
popraskaný.

Gastrointestinálne príznaky sa objavujú jeden až dva dni od začiatku klinických
príznakov, počiatočnázápchaprechádza v hnačku, až v krvavú hnačku , výkaly ýrazne _
silne zapáchajú,
- Srdcová činnost' zýchlená, neskôr pulz slabne, stáva sa nitkovitým,
_ Dýchanie zýchlené namáhavé,
- Choré zviera pocit'uje nutkanie na močenie, avšak močílen nepatrné mnoŽstvo Žltkavo
hnedého až hnedého moču,
- Zvieratá sú zhrbené, depresívne, anorektické, hlavu majú ovisnutú' alebo ležia,
- Uhyn nastupuje do |it'dňa od začiatku klinických pľíznakov, v našich podmiekach _
vysoká moľbidita až 100 Yo amortalita 90 až l00oÁ ,
- Na chorobu sú vnímavéokľem HD ovce, kozy a divo žijúcepľežúvavceu ktoých zväčša
ochcorenie pľebieha v menej výrazneh foľme,
- Inkubačná doba _2l dni.
- Prenos - priamym kontaktom s infikovaným zviľaťom, nepriamo _ predmetmi, krmivom,
vodou, ktoľésú kontaminované sekľétmia exkĺétmichorych zvierat. Možný je aj prenos
článkonožcami.
Post_moľtem vyšetľenie
ochoľenie je chaľakterizované celkoými pľíznakmiseptického charakteru s krupózne
difteľoidnými zmenami na slizniciach a lymfatických uzlinách tľáviaceho apaľátu. Sliznice
ústnej dutiny a dutiny nosnej sú hyperemické, prestúpené krvácaninanmi, s ľahko
zlúpiteľnýmifibľínoými nálepmi, často i pokryté nekrózami a eroziwni.

Difeľenciálna diagnostika :
. vírusová hnačka hovädzieho dobytka (slizničná choroba)/BVD
. malígna katarálna horučkď(hlavnička)

.IBR/IPV

.
.
.
.
.
.

slintačka a krívačka
papulózna stomatitída
vezikulárna stomatitída
pľúcnanákazahovädzieho dobytka
salmonelóza
nekrobacilózy

4',7

. paratuberculosis
. otľava arzénom

U malých pľežúvavcov
. mor malých preŽúvavcov

. stomatitídy
. nákazliv á pl euľopneumóni a kôz
. pasteurelózy

Odbeľ vzoriek
Vzoľky. ktoré sa pouŽívajúpri diagnostikovaní MHD:
Virologické vyšetrenie _ celková kľV, kľV s EDTA, tkanivá (slezina, mezenteľiálne lymfatické
uzliny)
Seľologickévyšetrenie _ celková krv bez antikoagulans
Balenie a odosie|anie mateľiálu
Všetky odobraté vzorky určenéna laboľatórne vyšetľenia sú odobľaté do vzorkovníc
(skúmavka, odbeľový kontajner). Na odstľánenie kontaminácie víľusomz vonkajšieho
povľchu vzorkovníc sa používadezinfekčný ľoztok napr. vhodny je 0.2Yo ĺoztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzoľkovnica sa označídruhom mateľiálu, dátumom a miestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieľaťa' ktorému bol materiál odobľatý. Vzorkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiaceho boxu, ktoý je potľebné
tiež dezinťrkovat'. Sprievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratóľne vyšetľenie,
ktoľá je zabalenáv priesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopľavené, najvhodnejšie poslom a čo najrychlejšie do Národného refeľenčného
laboratóľia. Náľodné refeľenčnélaboľatórium musí by' oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopred. Počas tľanspoľtunie je vhodné vzorky mtazit'.
Žiadanka na veteľinĺímelaboratóľne vyšetľenie musí obsahovat' anamnestické údaje o chove,
pľípadne epizootologické údaje, ktoľésú k dispozícii a ak je to možnéaj pravdepodobný zdroj
infekcie a dátum introdukcie.
Náľodným refeľenčnýmlaboratóľiom pre MHD je Štatnyveteľinárny a potravinoý ústav,
Veterinĺĺľnyústav vo Zvolene, Pod Dľahami 918, 960 86 Zvolen (VÚ Zvolen).
odber vzoľiek pri podozľení na ohnisko nákazy vykoná pracovník VÚ Zvolen v spolupľáci
s miestnym centľom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úľovnebio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboratóme
vyšetrenia, ktoľévyŽadujú prácu so žiým vírusom a vykonáva diagnostiku úrovne
pomocného laboratória (auxiliary' resp. contingency laboľatory).
Z uvedeného dôvodu VÚ Zvolen vykonáva virologické vyšetrenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu ľeal-time RT-PCR metódou a seľologickévyšetľenie pre dôkaz prítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky uľčenéna viľologické vyšetrenie je dopoľučenéinaktivovať priamo pľi odbeľe vo
vzoľkovniciach s lyzačnýmľoztokom. Lyzačný ľoztok na poŽiadanie poskytuje VÚ Zvolen.
Priestoľové, pľístľojové,personálne, ťrnančnézabezpečenie, kapacitu virologických
a serologických vyšetrení a udrŽiavanie odboľnosti rychlej diagnostiky v konkĺétnejrovine
defi nuj e Nákazový plán národného ľeferenčnéholaboratóľia.
Pľi pľimárnych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podl'a zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Náľodným refeľenčnýmlaboľatóriom do referenčnéholaboratóľia EU IAH Piľbľight Laboratory, ASH Road, Pirbľight, Woking, Suľľey, GU24ONF, Vel'ká Britania
z dôvodu konťrrmačnéhovyšetrenia, ýpizácie a genetického vyšetrenia vírusu podl'a
univerzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami pľíslušnéhodopravcu.
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Prevencia a kontrola:
Neexistuje Žiadna špecifická liečba MHD. Humánne usmrtenie zvierat, bezpečnéodstránenie
kadáveľov, striktná karanténa, kontrola premiestňovania zvierat, efektívne čistenie
a dezinfekcia kontaminovanej oblasti.
Núdzová vakcinácia pľoti MHD
Vakcínačnékmene sú k dispozícii.
11.2. Moľ malÝch oľežúvavcov/MMP
Etiológia:
Pôvodcom je vírus patriaci do čel'ade paľam).D(oviľidae, rod morbillivirus, vírus je pomerne
málo odolný na vysoké teploty abežnédezinfekčnépľostriedky. V tele uhynutého zvieraťa
preživa len paľ hodín a to vplyvom mloičneho kvasenia a tvoľby kyslého pľostredia,
v mľazenom mäse vydrŽí aj niekol'ko rokov. Zalriatie na 60 oC inaktivuje vírus v priebehu
hodiny, vaľom sa ničíihneď.

Klinické rĺtíznakv inkubačná do hq q nľennc mnnr mqlr?nh nľpžr'r.rq.rn^',
Klasická nákaz|ivá forma je spojená s vysokou horučkou (40 _ 41 "C),
Anoľexia, depresia alebo nepokoj, suchý mulec, matná sľsť _ akútne štádium, postupne sa
objavuvjú nekľotickéstomatitídy gingivitídy a hnačka,
Veľmi často bronchopneumónia spôsobená sekundárnou kontamináciou,
Uhyn nastupuje do týždňa od začiatku klinických príznakov' v našich podmiekach _
vysoká morbidita ú |00 Yo amortalita 90 až I00Yo ,
Choroba môže pľebiehat'v našich geografických podmienkach v perakútnej, alebo akútnej
forme, (chĺonické formy v oblasiach endemického qfskytu),
Prenos - pľiamym kontaktom s infikovaným zviraťom, nepriamo - predmetmi, kľmivom,
vodou, ktoré sú kontaminované sekrétmi a exkľétmi choých zvierat. MoŽný je aj prenos
článkonožcami.

Post_moľtem vyšetľenie
ochorenie je chaľakterizované celkoqými pľíznakmi septického chaľakteru s kľupózne
difteroidn;imi zmenami na slizniciach a lymfatických uzlinách tľáviaceho aparátu. Sliznice
ústnej dutiny a dutiny nosnej sú hyperemické, prestúpené krvácaninanmi, s ľahko
zlúpiteľnýmifibrínovými nálepmi, často i pokľyté nekĺózami aeróziarni.

Difeľenciálna diagnostika

:

. mor hovädzieho dobytka
. nékazliv á pl europneumóni a kôz
. kataľálna horučka oviec (BT)
. pasteuľelózy (tiež sa môže objavit'ako sekundáľnej infekcie
)
. mušec oviec akôz
. slintačka a kľívačka
. otľavy

Odbeľ vzoriek
Vzorky. ktoľésa používajúpri diagnostikovaní MMP:
Virologické vyšetrenie _ celková kľV, kľV s EDTA, tkanivá (slezina, mezenteriálne lymfatické
uzliny)
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Seľologické vyšetrenie - celková kĺv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie materiálu
Všetky odobľatévzorky určenéna laboľatórne vyšetľenia sú odobraté do vzoľkovníc
(skúmavka, odberoý kontajner). Na odstránenie kontaminácie víľusom z vonkajšieho
povrchu vzoľkovníc sa pouŽíva dezinfekčný ľoztok napr' vhodný je 0.2% ľoztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzorkovnica sa označídľuhom mateľiálu, dátumom a miestom odbeľu,
druhom a identifikáciou zvieraťa, ktorému bol materiál odobratý. Vzoľkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloženédo chladiaceho boxu, ktoý je potrebné
tiež dezinťtkovať. Sprievodným dokladom vzoriek ie Žiadanka na laboratóme vyšetrenie,
ktorá je zabalenáv priesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopľavené, najvhodnejšie poslom a čo najrychlejšie do Náľodného ľefeľenčného
laboratória. Národné referenčnélaboratóľium musí bý' oboznámené s odoslaním vzoriek
vopľed. Počas transpoľtu nie je vhodné vzoľky mrazit'.
Žiadanka na veterináme laboratóme vyšetrenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
prípadne epizootologické údaje, ktoré sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pravdepodobný zdroj
infekcie a dátum introdukcie.
Národným referenčným laboratóľiom pre MMP je Štĺtnyveteľinámy a potľavinový ústav,
Veterinárny ústav vo Zvolene, Pod Dľahami 918' 960 86 Zvolen (VU Zvolen).
odber vzoriek pľi podozľení na ohnisko nákazy vykoná pľacovníkVÚ Zvolen v spolupráci
s miestnym centľom pre tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboľatóme
vyšetľenia, ktoľévyžadujúpľácu so žiým víľusoma vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboľatória (auxiliary' ľesp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvo|en vykonáva virologické vyšetrenie pľe dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time RT-PCR metódou a seľologickévyšetľenie pľe dôkaz pľítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom'
Vzoľky uľčenéna virologícké vyšetrenie je dopoľučenéinaktivovat' priamo pľi odbere vo
vzorkovniciach s lyzačnýmroztokom. Lyzačný roáok napoŽiadanie poskyuje VÚ Zvolen.
Priestorové, pľístrojové,personálne, finančnézabezpečenie, kapacitu virologických
a serologických vyšetrení a udľžiavanieodboľnosti ľychlej diagnostiky v konkĺétnejrovine
definuj e Nákazoqf plán náľodného referenčnéholaboľatóľia.
Pľi primáľnych ohniskách a pľípadne aj z iných ohnísk (podľa zváženia skupiny odbomíkov),
sú vzorky odoslané Naľodným referenčným laboratóriom do ľefeľenčného
laboľatória EU IAH Pirbright Laboratory, ASH Road, Pirbľight, Woking, Surľey, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfirmačného vyšetrenia, typizácie a genetického vyšetrenia vírusu podľa
univerzálnej poštovej konvencie a s požiadavkami príslušnéhodopravcu.
Prevencia a kontľola:
Pri ochorení neexistuje špecifická liečba. Silná antibiotická liečba môŽe zabrániť sekundárnej
infekcii . Humárľre usmľtenie zvierat, bezpečnéodstránenie kadáverov, stľiktná kaľanténa,
kontrola pľemiestňovania zvierat, efektívne čistenie a dezinfekcia kontaminovanej oblasti.
Núdzová vakcinácia proti MMP:
Moľ malých prežúvavcov _ je moŽné použiťvakcínu proti moru hovedzieho dobytka.

1

1.3.

Epizootické hemoľaeickéochorenie ieleňovifÝch/EHoJ

Klasifikácia pôvodcu:
50

ochorenie spôsobuje Ibaľaki víľus, ktory patľído čel'ade Reoviľidae, ľod orbivirus kde je
známych viac ako 8 serotypov. Ibaľaki vĺrus je členom skupiny EHDV (sérotyp 2).
EHDV skupina rrykazuje imunologickú kľížovú
reaktivitu s vírusu kataľálnej horučky oviec.

odolnost'vírusu proti fyzikáInym a chemickým vplyvom:
(odvodené od vírusu katarálnej horúčkyoviec) je nizka, pri teplote 50 " C je inaktivovaný za
3 hodiny; 60 " C / 15 minút alebo l21 " C l 15 minút, tiež je citliqý na pH <6,0 a> 8.0.
Neobalený vírus je ľelatívne odolný voči lipidoqým rozpúšťadlám, ako je éter a chloľoform.
Ľahko sa inaktivuje beta-pľopiolaktónom, kyselinami a lúhmi (2Yo hydroxid sodný, 2-3%
chlórňan sodný) jodoformom a fenoloqými zlúčeninami.Je vel'mi stabilný v kĺvných a
tkanivoqých vzorkách pri 20 o C, 4o C, a -70 o C, ale nie pľi-20 o C. Je odolný voči UV a
gama žiareniu vďaka svojmu dvojvláknovému RNA genómu.
Epizootológia
. EHOJ môže inÍikovat'väčšinudivo Žijúcich a domácich pľežúvavcov
' Histoľicky sa EHOJ sa ochorenie vyskytuje u voľne žijúcichpĺežúvavcov,najmä u pasrnca
bielochvostého v Severnej Amerike, zriedka sa klinicky prejaví u hovädzieho dobýka
'Yýrazná qýnimka je Ibaľaki vírus, ktoý spôsobil ľozsiahle prepuknutie choroby dobytka v
Japonsku v roku 7959, anaďalej spôsobuje ochoľenie dobytka na Ďalekom qichode
' V poslednej dobe sa objavuje EHOJ ochoľenie u hovädzieho dobytka častejšiea po
vy'puknutí ochorenia v 4 kľajinách Stľedomoria bolo pridané do OIE zoznam choľôb

podliehajúcich hláseniu (v máji 2008),
' Morbidita a moľtalita môže dosiahnuť aŽ 90% u pasrnca bielochvostého, avšak závažnosť
ochoľenia závisi od veku postihnutýchzvierat a miesta vyskytu

Hostitelia:
' Hlavným hostiteľom je pasľnec bielochvostý, ostatné jeleňovité žijirce v Seveľnej Amerike
postihuje v menšej miere, los a ovca hruborohá môžu vykazovať serologickú pozitivitu.
' ohniská hlásené u HD boli hlásené vzácne, aj keď infekcia jebežná azvieratá môŽu slúžiť
ako dočasný hostitelia, avšak pľetrvávajúca infekcia u nich nenastane
. Ibaĺaki ochorenie u hovädzieho dobýka vykazuje klinické priznaky
' ovce môžu byt nakazené experimentálne, ale len zriedka sa vyvinú klinické príznaky. Zdá
sa, že kozy nie sú náchylné k infekcii.
Prenos ochoľenia:
' Vírus sa pľenáša pomocou vektorov, zvyčqne poštípanímpakomárikmi ľodu Culicoides
' V miernych oblastiach je infekcia najčastejšiav neskoľom lete a na jeseň počas vľcholu
rozmnožovania vektora, zatiaľ čo v tropických oblastiach sa infekcia vyskytuje v priebehu
celého ľoka
' Rovnako ako pri infekciei kataľálnej hoľúčkyoviec, virozamôže byt'pľedĺženánad 50 dní, a
to napriek pľítomnosti neutľalizačnýchprotilátok, spôsobené spojením vírusu a erytrocými.
Infikované jelene môžu byť nositeľmi vírusu až2 mesiace.
Zdroje víľusu:
. Hlavným zdrojom je kľv viľemickýchZvierat
' Infekcia sa neprenáša medzi zvieratami kontaktom na prenos je potrebný biologický vektoľ
(Culicoides sp.)

Výskyt:
EHOJ u hovädzieho dobytka bolo zistené v Seveľnej Amerike, Austrálii, Afrike, Azii, a
Stľedomoľí. Ibaľaki ochoľenie bolo hlásené z Japonska, Kóľey a Taiwanu.

51

Diagnostika:
Inkubačná dobaje 2-10 dní

Klinická diagnoza:
EHOJ sa u jeleňovitých klinicky pľejavuje ako hemoragické ochorenie, ale u domácich

prežúvavcov môŽe mat' subklinicky pľiebeh'
. Akútny priebeh EHOJ u jeleňovitých: Horučka, slabost', nechutenstvo, nadmemé slinenie,
opuch tváľe, prekĺvenie spojiviek a slizníc ústnej dutiny, coľonitis, stomatitída, nadmerné
slinenie a v prípadoch dlhšieho priebehu vredy na sliznici v ústnej dutine , môŽu byt aj na
tvrdom podnebí a jazyku. Akútny priebeh sa pľejavuje silným kľvácaním, kĺvavou hnačkou,
hematúriou, dehydľatáciou a smťou.
. Akútny priebeh u hovädzieho dobytka je podobný priebehu kataľálnej hoľúčkyoviec:
horúčka,anorexia, zniženie dojivosti, opuch spojiviek, začeľvenaniea odlupovanie sliznice
nosa a pieľ, vytok Z nosa a očí, stomatitída' slinenie' kľívanie,opuch jazyka, ústne / nosné
er ózie, a dýchavičnost'
. Ibaraki ochorenie u hovädzieho dobytka je chaľakterizované horúčkou,anorexiou a
t'ažkosťami s pľehĺtaním,edémom, kľvácaním, eroziami, a ulceľáciou v ústach, na peľách a
okolo korunky.Zvieratá môžu bý stmulé amôžu kĺívať.Pri niektoých epidémiách boli
hlásenó potraty a mŕtvo naľodenémláďatá. Úmľtnosť v niektorych pľípadoch u HD dosahuje
až 10oÁ.
EHOJ u jeleňovitých:
. perakútna foľma: ŤaŽký edém hlavy, kľku, jazyka, spojivky a pľúc
. Akútna forma: rozsiahle kľvácaniny a edém na slizniciach, koži a vnútoľnostiach, najmä
srdci a gastľointestinálnom trakte (GIT)
. erózie sa môŽu vyskytovať v ústach, v knihe a bachoľe, nekľózy na tvľdom podnebí,
jazyku, d'asnách, pažeráku, hľtane, bachore a sleze
. Chľonická forma: pruhovanie na kopytách alebo odlupovanie kopytnej steny a erozie, vľedy
alebo jarW v bachore
Ibaľaki ochorenie u dobytka:
. degenerácia pľiečnepľuhovaných svalov v pažeľáku, hľtane, hltane, jazyku, a kostrovom
svalstve so sekundárnou aspiračnou pnerrmóniou, dehydľatáciou a vychudlosťou, môŽe sa
vyskytnút' ohľaničenýopuch a kľvácaniny v ústach, perách, sleze' môŽu bý' pľítomnétiež
etózie alebo ulceľácie.
Difeľenciálna diagnostika:
. Jeleňovité: kataľálna horučka oviec(BT), slintačka a kľívačka
. Hovädzídobytok: kataľálna hoľúčkaoviec(BT), vírusová hnačka hovädzieho dobytka
(slizničná choroba)/BVD, slintačka a kľívačka'IBR/IPV, vezikulárna stomatitída, zhubná
kataľálna horučka(hlavnička) a efemerna horučka HD
Laboratóľna diagnostika:

Odbeľ vzoľiek
Vzorky. ktoľésa používaiúpri diagnostikovaní EHOJ:
Viľologické vyšetľenie_ celková kľv, kľv s EDTA, tkanivá (slezina)
Seľologickévyšetľenie_ celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie mateľiálu.

Všetky odobľatévzoľky určenéna laboľatórne vyšetrenia sú odobľaté do vzorkovníc
(skúmavka, odbeľový kontajner). Na odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
povrchu vzorkovníc sa používadezinfekčný roztok napr. vhodny je 0.2oÁ roztok kyseliny

citrónovej, alkohol. Vzoľkovnica sa označídruhom materiálu, dátumom amiestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieraťa, ktorému bol materiál odobraý. Vzorkovnice sú umiestnené
do pľiesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiaceho boxu, ktoľý je potľebné
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tiež dezinfikovat'. Spľievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratóľne vyšetľenie,
je zabaleĺáv priesvitnom plastovom obale.
Vzoľky sú dopravené' najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Národného ľefeľenčného
laboratóľia. Narodné referenčnélaboratóľium musí by' oboznámené s odoslaním vzoriek
ktoľá

vopred. Počas tľansportu nie je vhodné vzorky mrazit'.
Žiadaĺtka na veterinárne laboľatóľne vyšetrenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
prípadne epizootologické údaje, ktoré sú k dispozícii a ak je to možnéaj pravdepodobný zdľoj
infekcie a dátum intľodukcie.
Náľodným referenčným laboľatóriom pľe EHOJ je Štátny veteľinárny a potravinový ústav,
Veteľinárny ústav vo Zvolene, Pod Drahami 918, 960 86 Zvo|en(VU Zvolen).
odbeľ vzoľiek pľi podozrení na ohnisko nákazy vykoná pracovník YlJ Zvolen v spolupľáci
s miestnym centrom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboratóľne
vyšetrenia, ktoré vyžadujúprácu so Živym vírusom a vykonáva diagnostiku úrovne
pomocného laboratória (auxiliary, resp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvo|en vykonáva viľologické vyšetrenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time RT-PCR metódou a seľologické vyšetľenie pre dôkaz pľítomnosti
protilátok pľoti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky určenéna viľologickévyšetrenie je doporučenéinaktivovať priamo pľi odbere vo
vzoľkovniciach s lyzačným roztokom. Lyzačný ľoztok na poŽiadanie poskyuje VÚ Zvolen.

Pľiestoľové,pľístľojové,peľsonálne, finančnézabezpečenie, kapacitu virologických
a serologických vyšetrení a udržiavanie odbornosti ýchlej diagnostiky v konkľétnej ľovine
definuj e Nákazoqý plan národného refeľenčnéholaboľatória.

Pľi pľimáľnych ohniskách apľípadne aj ziných ohnísk (podl'a zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Náľodným referenčným laboratóriom do refeľenčnéholaboratóľia EU IAH Pirbľight Laboľatory, ASH Road, Piľbright, Woking, Surrey, GU24ONF, Veľká Británia
z dôvodu konfirmačného vyšetrenia, typizácie a genetického vyšetrenia vírusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s požiadavkami príslušnéhodopľavcu.

Prevencia a kontľola:
'okľem Ibaľaki u hovädzieho dobytka, liečba a kontľolaje obmedzenánaEHoJ
Sanitáma pľoslaxia:
' obmedzenie vektoľa Culicoides insekticídmi / laľvicidmi, repelenty proti hmyzu
Pľofflaxia:
' Vakcína je komerčne dostupná pľe EHOJ vírusy, živá oslabená Ibaľaki vakcína sa používav
Japonsku.

1

1.4.

Noduláľna dermatitída dobytka/ľ.{D

ND (angl. Lumpy skin disease _ LSD) je vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, ktoré sa
šíľibodaqým hmyzom. Vírus je blízky poxvíľusomoviec a kôz aspôsobuje noduláme
(uzlíkovité)koŽné lézie na tele zvierat. Vírus nodulórnej dermatitídy WD) seroýp I patri
do čeľadePoxviridae, rodu Capripoxvirus . ochorenie sa vyskytuje hlavne v Afľike a na
Strednom ýchode , V Európe sa vyskytuje v Grecku. ochoľenie nie je prenosné na človeka.
Fyzikálna a chemická odolnost'z preživa pri teplote 55'Cl2 hodiny, 65"Cl30 minút. MôŽe
bý'vykultivovaný zkožných nodulov udľžiavanýchpľi teplote _80C'C po dobu 10 ľokov a z
infikovaných tkanivových exudátov skladovaných pri teplote 4oC po dobu 6 mesiacov. Je
citliqý na vysoké alkalické alebo kyslé pH. Pľi pH 6.6_8.6 počas 5 dní pľi teplote 37oC nebolo
zistené ý znamne zniženie infekčno sti.
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Dezinfekčnéprostriedky: vírus je citliqý na20oÁ éteľ,chloľoform, formalín (1%) aniektoré
detergenty napr. dodecyl síran sodný. Je citlivý na fenol (2%115 minút), jodové prepaľáty (
v riedení l:33) , 2%oYirkon, a 0,5 %okvárteme amónne zlúčeniny.

Pľežívatelhost':Vírus ND je pozoruhodne stabilný počas dlhého obdobia pľi teplote okolia
hlavne vo vysušených chľastách. Je veľmi odolný voči inaktivácii prežívajúcv nekľotických
kožných noduloch až30 dní alebo dlhšie, vo vysušených chľastáchaž 35 dní anajmenej 18
dní v kožiach vysušených na vzduchu. Môže preživat' dlhé obdobie vo vonkajšom prostľedí'
Je citliqý na slnečnéžiarenie a čistiace prostriedky obsahujúce ľozpúšt'adlatukov, ale
v tmaých podmienkach vonkajšieho prostredia môŽe perzistovať niekoľko mesiacov.
Epidemiológia: morbidita je medzi 5 a

45%o, mortalita až do 70 Yo

Vnímavé zvieratáz hovädzi dobytok (Bos tauru). Žiraý

.

impaly sú vysoko vnímavéna
experimentálnu infekciu. Vírus po inokulácii sa ľeplikuje u oviec akôz.
Prenos: Hlavný spôsob prenosu je mechanický - vektoľom -článkonožcami. Aj keď žiadny
špecifický vektor do dnešnéhodňa nebol identifikovaný, komaľe (napríklad Culex miľificens
a Aedes natrionus) a muchy (napľ Stomoxys calcitľans a Biomyia fasciata) tu môžu hĺať
ýznamnú úlohu. Pľiamy kontakt môŽe byť ýznamným zdrojom infekcie. K prenosu môŽe
dôjsť aj prehltnutím krmiva a vody kontaminovaného infikovanými slinami. Zvierutá môžu
bý' experimentálne infikované inokuláciou materiálu z kožných nodulov a krvi.
a

Zdroje víľusu:

o
o

o
o
o

koža; kožnélezie a chľasty. Vírus môže bý' izolovaný po dobu až 35 dní a víľusová
nukleová kyselina môže bý'pľeukázaná pomocou PCR po dobu až 3 mesiacov.
sliny, očnéa nosové vytoky, mlieko a speľmie. Keď noduly na sliznici očí,nosa, úst,
konečníka,vemena a pohlavných oľgánov ulceľujú všetky sekľétyobsahujú vírus ND.
Vylučovanie spermou môže by' predĺžené;Vírusová DNA bola nájdená v semene
niektoých býkov po dobu najmenej 5 mesiacov po infekcii. U expeľimentálne
infikovaných zvierat bol vírus ND preukázaý v slinách po dobu 11 dní, 22 dní v
semene av kožných noduloch po dobu 33 dní, ale nebol zistený v moči a stolici.
Y ir óza trv ä približne I -2 ty ždne.
pl'ucne tkanivo
slezina
lymfatické uzliny

Diagnóza: Inkubačnéobdobie v terénnych podmienkach nie je známe. Po inokulácii sa medzi
6.-9. dňom zistila horučka a prvé koŽné lézie sa objavili na mieste inokulácie od 4. do 20. dňa'

Klinické pľíznaky:

Choroba prebieha bez klinických príznakov ažpo váŽne narušenie zdravotného stavu

o
o
o
o

Horučka, ktoľá môŽe prevyšiť 41" C amôŽe pretrvávat'po dobu l ýždŤn.
Nádcha, zápal spojiviek a nadmerné slinenie.
V laktácii značnézníženie pľodukcia mlieka.
Bolestivé uzly o pľiemere 2-5 cm sa vyvinú po celom tele, najmä na hlave, kľku,
vemene aperineu medzi 7. a19. dňom po inokulácii vírusu. Tieto
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o
o
o
o
,
.
o
.
o
.

noduly(uzly)zahÍňajú pokoŽku a škaru a na začiatku vylučujúsérum' Počas
nasledujúcich2 týždňov sa Vytvoria nekľózy, ktoré prenikajú celou hrubkou koŽe .
Lézie špecificképre kiahne sa môŽu vyvinúť na slizníci ústnej dutiny a tráviaceho
traktu a priedušnice a pl'úc, čo vedie k primárnej a sekundámej pneumónií.
Depresia, anoľexia, agalakcia a vychudnutost'.
Všetky povľchovélymfatické uzliny sú zväčšené.
KončatínymôŽu byt' opuchnuté a zvieľa sa odmieta pohybovat'.
Uzl'y na sliznici oči, nosa, úst' konečníka,vemena a pohlavných oľgánov ýchlo
ulceľujú a všetky sekĺétyobsahujú vírus ND.
Vytok z oči a nosa sa stáva mukopurulentným a môže sa rozvinúťkeratitída.
Gravídne zvieratá môŽe potratit' a sú spľávy, že z abortované plody sú pokľyté uzlami.
Býci sa môžu stat' trvale alebo dočasne sterilní následkom orchitídy a atrofie
semenníkov a vírus môže by'vylučovaný v semene dlhšiu dobu.
MôŽe sa objaviť aj dočasná sterilita u kĺáv.
Uzdravenie z vážnej infekcie je pomalé v dôsledku vychudlosti, zápalupľúc, mastitíd,
kožných nekóz, ktoré sú vystavené náletom múch a pĺznutiu zanechávajúc hlboké
diery v koži.

Patologický ná|ez z
. Noduly zahÍňajuce všetky vrstvy kože, podkoŽné tkanivo

o
o
o
o
o
o
o

a často aj pľiľahlésvalové
tkanivo s kľvácaninami, edémom, zápalom ciev a nekľózou.
Zväčšenielymfatických uzlin v postihnutej oblasti s lymfoidnou proliferáciou,
edémom, upchatím lymfatických ciest a kĺvácaninami.
Lézie špecificképľe kiahne na slizniciach úst, hltanu, epiglotis, jazyka a v celom
tráviacom trakte.
Lézie špecificképre kiahne na sliznici nosnej dutiny, trachey a pľúc.
Edém a úseky lokálnej lobuláľnej atelektázy pľúc.
Vo vážnychpľípadoch pleuritída so zväčšením
mediastinálnych lymfatických uzlín.
Synovitída a tendosinovitída s fibrínom v synoviálnej tekutine.
Lézie špecificképľe kiahne môžu bý'pľítomnév semenníkoch a močovom mechúri.

Diagnostika:

odbeľ vzoriek
Vzorkv- ktoré sa norlžívaiíl nri rĺi aonnstiknwnrrí NT)'
Viľologické vyšetrenie _ celková krv, kĺv s EDTA, tkanivá (slezina)
Serologické vyšetľenie _ celková krv bez antikoagulans
Balenie a odosielanie mateľiálu
Všetky odobraté vzorky určenéna laboratóľne vyšetľenia sú odobľatédo vzoľkovníc
(skúmavka, odbeľový kontajneľ). Na odstránenie kontaminácie víľusomz vonkajšieho
povrchu vzoľkovnícsa používa dezinfekčný ľoztok napr. vhodný je 0.2%o ĺoztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzorkovnica sa označídruhom materiálu, dátumom amiestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieraťa, ktoľému bol mateľiál odobra!ý. Vzorkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiaceho boxu, ktoý je potľebné
tiež dezinťlkovať. Sprievodným dokladom vzoriek je Žiadanka na laboratórne vyšetrenie,
ktorá je zabalenáv pľiesvitnom plastovom obale.
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Vzoľky sú dopľavené, najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Náľodného referenčného
laboratóľia. Národné ľefeľenčnélaboľatórium musí byt' oboznámené s odoslaním vzoľiek

vopľed. Počas transpoľtu nie je vhodné vzorky mrazit'.
Žiadar',ka na veterináme laboratóme vyšetrenie musí obsahovat'anamnestické údaje o chove,
prípadne epizootologické údaje, ktoré sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pľavdepodobný zdroj
infekcie a dátum intľodukcie.
Národným ľeferenčným laboratóriom pľe ND je Štatnyveteľinámy a potľavinoqý ústav,
Veterinámy ústav vo Zvoleľte, Pod Dľahami 918' 960 86 Zvolen (VU Zvolen).
odber vzoriek pľi podozrení na ohnisko nákazy vykoná pracovník VU Zvolen v spolupráci
s miestnym centrom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úľovnebio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboratórne
vyšetrenia, ktoľévyŽadujú prácu So Žiým víľusom a vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboratória (auxiliary, ľesp. contingency laboratory).
Z uvedeneho dôvodu VÚ Zvolen vykonáva viľologické vyšetľenie pľe dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time PCR metódou a serologické vyšetrenie pľe dôkaz pľítomnosti
protilátok pľoti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky určenéna virologické vyšetrenie je doporučenéinaktivovať pľiamo pri odbeľe vo
vzorkovniciach s lyzačným ľoztokom. Lyzačný ľoztok na požiadanie poskytuje VU Zvolen.

Priestorové, prístrojové,personálne, finančnézabezpečenie, kapacitu viľologických
a serologických vyšetrení a udľŽiavanie odbornosti rychlej diagnostiky v konkrétnej ľovine

Nákazoqý pl an nĺíľodnéhoľefeľenčnéhol aboľatóľia.
Pľi pľimárnych ohniskách aprípadne aj ziných ohnísk (podľa zváženia skupiny odbomíkov),
sú vzorky odoslané Narodným ľefeľenčnýmlaboratóriom do ľeferenčnéholaboratória EU IAH Pirbright Laboratory, ASH Road, Pirbright, Woking, Suľrey, GU24ONF, Vel'ká Bľitánia
z dôvodu konfirmačnéhovyšetľenia,typizácie a genetického vyšetrenia vírusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami príslušnéhodopravcu.
defi nuj e

Difeľenciá|na diagnóza :
Priebeh t'aŽkého klinického ochorenia je typický ale mierne foľmy môžu bý'zamenené s:
o Pseudonodulárna deľmatitída l zápal mliečnej žľazybovinným heľpesvírusom (Bovine
Heľpesvirus 2)
o Bovinná papuláma stomatitída (Parapoxvirus)

o
o

o
o
o
.
.
o
o
o
o
o

Nepravé kľavskékiahne (Paľapoxvirus)

Vakcinačný vírus kiahní and vírus kľavských kiahní (oľthopoxviruses) _ neobr,yklé
a ne genara|izov ané infekcie
Poštípaniehmyzom alebo kliešťami
Deľmatofytóza
Bovinná besnoitióza
Mor hovädzieho dobytka
Demodikóza
Stľečkovitost'
Fotosenzitivita
Kopľivka
Kožná forma tuberkulózy
onchocerkóza

Prevencia a kontrola:
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Pľi ochorení neexistuje špecifická liečba. Silná antibiotická liečba môŽe zabránit'sekundárnej
infekcii
. Kľajiny pľostéochoľenia: - dovozné obmedzenia týkajúce sa hospodárskych zvietat,
tiel' koŽí, kožiek a spermií
. Infikované kľajiny:
. -prísna karanténa, aby sa zabĺánilo zavlečeniu infikovaných zvierat do bezpečných
.

o
o
o
o
o

stád
- V prípade ohnísk, izolácia

azákazpohybu zvierat
- zabitie všetkých chor1ých anakazených zvierat (pokial' je to možné)
- riadna likvidácia mľtvych zvierat (napr. spaľovanie)
- čistenie a dezinfekcia pľiestorov a náradia
- kontľola vektora v pľiestoroch a na zvieratách

S qýnimkou očkovania, kontľolnéopatrenia sú obvykle neúčinné.Je odporučaná kontľola

vektora na lodiach a v lietadlách.

Pľofylaxia:

o
o

Homologické živéatenuované vakcíny - imunitavydrži aŽ3 roky
Heterologické živéatenuované vakcíny : vakcíny ovčíchalebo kozích kiahní- môŽu
spôsobiť lokálne, niekedy závažné reakcie. Je potrebné postupovat' podl'a pokynov
qýľobcu. Neodporuča Sa v kľajinách bez qýskytu kiahní oviec a kôz.

11.5. Hoľúčkaúdolia Rift /

HUR

Chaľakteristika.
Horučky údolia Rift ( zang|. Rift valley fever,) je vírusovéochorenie, ktoľého pôvodcom je
RNA vírus z rodu Phlebovirus čel'ade Bunyaviridae. Vírus bol prvykrát identifikovaný v ľoku
1931 vpriebehu nákazy na farme v Rift Valley v Keni. Vírus preŽíva pri teplote 4" C
niekoľko mesiacov a pľi teplote 56 oC 120 minút. Je inaktivovaný pľi pH ( 6,8,
chloroformom, formalínom' éterom, chloman sódny alebo vápenatý.

Epidemiológia.
HUR je ochorenie hovädzieho dobytka' oviec a kôz pľenášanévektorom. Prejavuje sa
zvyčajne v podobe nékaz na veľkých častiach uzemia po dažďoch a záplavach a je
charakterizované vysokou mieľou abortov. Je to zoonóza.

Zdroje a pľenos

Vírus HUR pľavidelne ciľkuluje v endemických oblastiach medzi vol'ne žijúcimi
pľežúvavcamia hematofagnými komármi. Niektoré druhy komaľov ( napr. druh Aedes,

Anopheles, Culex, Eretmapodites, Mansonia) pôsobia ako zdľoj vírusu HUR počas inteľepidemických období. Zýšenémnožstvo zrážok ( zrážkove cykly 5-25 ľokov ) v suchých
oblastiach vedie k masívnemu liahnutiu komaľov a vyskytujú sa prudké vzplanutia choroby.
Ľudia sa nakazia pri manipulácii s infikovanými zvieratami, krvou, pošvovým sekľétompo
potratoch zvierat, mäsom. Bol preukázaný aj mechanický prenos.

Výskyt a inkubačná doba.
HUR je endemické ochoľenie v tropických oblastiach qfchodnej a južnej Afľiky. Inkubačná
doba sa pohybuje od 1 do 6 dní, 12-36 hodín u jahniat. Maximálna inkubačná doba je 30 dní.

Klinické pľíznaky.

5',7

Závažnost' klinických príznakov sa líšipodľa dľuhu a vekovej kategóľie. Jahňatá, kozl'atá,

šteňatá' mačatá sú extrémne vnímavés mortalitou 70-100%. ovce a teľatá sú vysoko vnímavé
s moľtalitou 20-70 0/o, stredne vnímavý je hovädzídobytok akozy s úhynom menej ako l0%.
Kone, ošípané,psy' mačky' kľáliky, moľčatású odolné a infekcia prebieha inaparentne. Vtáky,

plazy a obojŽivelníky vnímavénie sú.

Hovädzí dobytok
o
o
o

-

teľ atá.

horúčka( 40-41
nechutenstvo
slabosť
kĺvavá hnačka
ikterus

o

'C

)

Hovädzí dobytok _ dospelý:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
ovce

často inaparentne
horúčkatrvajúca 24-96 hodín
suchá sľst'
slzenie, vytok z nosa' nadmeľnéslinenie
anorexia
slabost'
krvavá hnačka
pokles dojivosti
Vyskyt abortov v stáde dosahuje 85 %
a

o
o
o
o
o
o
ovce

o
o
ŕ)
\J

o
o
o
(J

o
o

kozy _ do 2 týždŤrcvveku:
dvojfázová horučka (40 až 42 " C )' ktoľá ustúpi tesne pred úhynom
nechutenstvo, z časti kvôli neochote k pohybu
slabost'
apatia

zvýšenádychováfrekvencia
úhyn do 24-36 hodín
a

kory _ staĺšieako 2 ýždne veku

a dospelé:

pri perkakútnom pľiebehu nahly úhyn
akútny priebeh častejšieu dospelých oviec a kôz
horučka ( 40 až 42 " C ) trvajúca 24 _ 96 hodín
anoľexia
slabosť
apatia
zvýšená dychová fľekvencia
zvracanie
krvavá hnačka
hnisaý vytok z nosa
ikterus
vyskyt aboľtov v stáde dosahuje takmeľ 100 %
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U l'udí sa ochoľenie pľejavuje ako chľípka,t. j. horúčka(3?,8 až 4OoC),

bolest'ami hlavy,
bolest'ami svalov, slabost'ou, nevol'nost'ou, bolest'ami v podbrušku, svetloplachost'ou. MôŽu
Sa vyskytnút' komplikácie ako ľetinopatia, slepota, hemoragický syndľóm,
meningoencefalitída. Uzdravenie nastane za 4 - ] dni.

Post-mortem vyšetrenie.
Lokálne alebo geneľalizované Zmeny tkaniva pečene _ biele nekľotické zmeny o veľkosti
v priemere l mm, subskapulárne kľvácanie, hnedo - Žltkastá farba pečene u potratených
plodov, rozsiahle koŽné a petechiálne kľvácaniny, kľvácaniny a nel<ĺóza lymfatickýchuzlín,
kľvácaniny na obličkách, hemoragická enteritída, ikterus.
Diagnostika:
Odber vzoriek
Vzoľky. ktoré sa pouŽívajú pľi diagnostikovaní HUR:
Virologické vyšetľenie - celková kľv, kľv s EDTA, tkanivá (pečeň, slezina, CNS,
aboľtovanéplody)
Serologické vyšetrenie _ celková kĺv bez antikoagulans
Balenie a odosielanie mateľiá|u
Všetky odobraté vzoľky určenéna laboratóme vyšetrenia sú odobľatédo vzorkovníc
(skúmavka, odberový kontajner). Na odstľánenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
povľchu vzoľkovnícsa pouŽíva dezinfekčný ľoztok napr. vhodný je 0.2% roztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzoľkovnica sa označídľuhom materiálu, dátumom a miestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieraťa, ktorému bol mateľiál odobľatý. Vzoľkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloženédo chladiaceho boxu, ktoý je potrebné
tiež dezinfikovať. Sprievodným dokladom vzoriek je Žiadanka na laboratóme vyšetľenie,
ktorá je zabalenáv pľiesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopravené' najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Narodného ľefeľenčného
laboratória. Naľodné referenčnélaboľatórium musí byt' oboznrímenés odoslaním vzoriek
vopľed. Počas transpoľtu nie je vhodné vzorky mraziť.
Ziadanka na veteľináľne laboľatóľne vyšetrenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
prípadne epizootologické údaje' ktoré sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pravdepodobný zdľoj
infekcie a dátum introdukcie.
Naľodným ľefeľenčnýmlaboľatóriom pre HUR je Štátny veterinámy a potravino.qý ústav,
Veterináľny ústav vo Zvolene,Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen(VU Zvolen).
odbeľ vzoľiek pri podozľení na ohnisko nákazy vykoná pľacovník VÚ Zvolen v spolupľáci
s miestnym centľom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL' VÚ Zvolen nevykonáva laboratóľne
vyšetrenia, ktoré vyŽadujú prácu so žiým vírusom a vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboratória (auxiliary, resp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu VÚ Zvolen vykonáva viľologické vyšetrenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time RT-PCR metódou a seľologické vyšetrenie pľe dôkaz prítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky určenéna virologické vyšetľenieje doporučenéinaktivovať priamo pľi odbeľe vo
vzoľkovniciach s lyzačným roztokom. Lyzačný ľoztok na požiadanie poskytuje VÚ Zvolen.
Priestorové, prístrojové,personálne, finančnézabezpečenie, kapacitu virologických
a seľologických vyšetrení a udľŽiavanie odbomosti rychlej diagnostiky v konkľétnej ľovine

Nákazoý plán náľodného refeľenčnéholaboratória.
Pľi primárnych ohniskách a pľípadne aj ziných ohnísk (podľa zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Naľodným refeľenčnýmlaboratóľiom do referenčného laboľatóľia oIE defi nuj e
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onderstepoort Veteľinary Institute, Private Bag X05, ondeľstepooľt 0l10, Južná Afrika
z dôvodu konfirmačného vyšetrenia, typizácie a genetického vyšetľeniavírusu podl'a
univerzálnej poštovej konvencie a s požiadavkami príslušneho dopravcu.

Difeľenciálna diagnostika
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Katarálna horúčkaoviec
Wesselsbronská choroba
Enterotoxémia oviec
Efeméma horúčka
Brucelóza

Tľichomonióza
Enzootický potrat oviec (chlamydióza)
otrava jedovatými rastlinami
bakteľiálne septikémie
Mor hovädzieho dobytka a malých pľežúvavcov
Antľax

Pľevencia a liečba
Neexistuje Žiadna špecifická liečba HUR. Je potrebné vykonávať kontľolu pľemiestňovania
zvierat. Vypustenie stojatých vôd sa môŽe vykonať za účelomzniženia denzity vektorov.
Imunita po vakcinácii trvá 3 roky.

11.6.

Kiahne oviec akôz

/KoK

Pôvodcom choľoby: je Capripoxvírus z čeľadePoxviľidae. Viľus kiahní oviec a víľuskiahní
kôz boli kedysi povaŽované za kmene ľovnakého víľusu,ale genetickým sekvenovanínr bolo
dokŕlzané,že sa jedná o oddelené vírusy. Väčšinakmeňov sú špeciÍicky hostitel'ské a
spôsobujú závažné klinické ochorenie buď u oviec alebo kôz, zatial' čo niektoľé knrene majú
rovnakťt vinrlenciu u oboch druhov.
Odolnosto pľoti fyzikálnym a chemickým vplyvom:
Vírus kiahní oviec a kôz pĺežívapľi teplote 56 " C 2 hodiny, pľi 65 ' C 30 minút. Niektoré
izoláty sú inaktivované pri 56 o C po 60 minútach. Citlivé sú na vysoko alkalické alebo kyslé
pH (2% kyselina chloľovodĺková alebo kyselina síľová inaktivuje víľusdo 15 minút).
Víľusje inaktivovaný 2%o fenolorn po 15 minútach, citlirný je na detergenty, napríklad
dodecylsdtät sodný, na éteľ(20%), chloľoÍbrm, formol (I%), chlóľnan sodný (2 až 3oÁ),
jódové zlúčeniny(ľiedenie 1:33), 2YoYirkon' kvaľtéme amóniové zlúčeniny0,5oÁ'
Citlivý je na slnečnéŽiaľenie, ale vo vlne / srsti a v suchých chľást na koŽi prežívapo dobu až
3 mesiacov' V znečistených a tmavých ustajňovacích priestoľoch pľežívaaŽ 6 mesiacov.
PreŽije cykly Zmrazovania arozmrazovania, pľičomsa jeho virulencia znižqe.

Epizootológia a patog enéza:
Moľbidita v endemických oblastiach dosahuje 70 aŽ90oÁ, mor1alita v endemických oblastiach
je 5-|0%o, pričom u dovezených zvierat môŽe dosiahnuť až |00 %. Na choľobu sú vnímavé
všetky plemená domácich a voľne Žijúcich oviec a kôz, hoci väčšinakmeňov vírusu spôsobuje
závažný klinický priebeh choľoby len u jedného druhu. Pôvodné plemená v endemických
oblastiach sú menej náclrylné rreŽ introdukované plemená euľópskeho alebo austrálskeho
pôvodu, u ktorych môŽe moľbidita a mortalita dosiahnut' až I00%o.
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Pľenos choľoby je zvyčajne foľmou aerosolu po kontakte zdľavých zvierut s klinicky choými,
ktoľémajú zvľedovatelé papuly na slizniciaclr. Nebol zaznamenaný pľerros v štádiu pľed
vytvoľením papúl. Zvieratá s miernymi klinickými pľíznakmi zriedka prenášajú chorobu. K
infekcii nrôŽe dôjst' aj prostľedníctvom inýclr slizníc alebo oclľetej koŽe. K nepľiamemu
pľenosu dochádza pľostľedníctvomkontaminovaného náľadia, vozidlanri, krmivom,
podstielkou. Pľenosu hmyzonr (mechanický vektoľ) bol zistený, avšak nezohráva ýznamnu
úlohu v epizootológii tejto choľoby.Zdľojom vírusu sú zvredovatelé papuly na sliznici pľed
nekr'ótizáciou, koŽné lézie s chľastami, ktoré obsahujú veľkénrnožstvo vítusu, sliny, nosové a
očnésekľéty' mlieko, moč' výkaly. Pľenos semenom a embľyami nebol potvľdený.

Výskyt:
Výskyt choľoby je endemický v Afľike seveffle od rovníka, Stľednom východe, Tuľecku,
Iľáne' Iraku, Afganistane, Pakistane, Indii, Nepále, Číne,Bangladéši'Vietname, Mongolsku'

av

Azerbajdžane.

Klinické príznaky:
Inkubačná doba je 8-13 dní. Po expeľimentálnej infekcii je kĺatšia ako 4 dni

Klinické príznaky sa líšiaod miernej až po t'ažký priebeh
sa aj inapaľentnéinfekcie.

v

závislosti na hostiteľovi .Zist'ujú

Pľvéklinické priznalqĺ
o teplota nad 40 " C
o tvorba makúl 2.-5. deň , papuly na celom tele sa vyvíjajú z makúl, ale nrôžu bý'
lokalizované na trieslach, v podpazuší a hrádzke. Následne sa vytvoľia pľuzgieľiki
naplnené tekutinou.
o Akútna fáza: do 24hodín po objavení sa generalizovaného stavu sa rozvinie nádcha'
zápa| spojiviek a rozšírenie všetkých povrchových lymÍätických uz!ín, najmä
prescapulárnych lymfatickýclr uzlín
. Papuly na očných viečkach spôsobujú zápal očnéhoviečka o rôznej závažnosti
o papuly na slizniciach očía nosa ulceľujú, vytvárajú hlienohnisavé vytoky
o sliznice úst, konečníka,a pľeclkoŽky alebo vagína nekĺotizujú
o namáhavé a hlučnédýclranie
Ak je zvieraprežije akútnu f;ĺzu:
o papuly nekľotizujú
o tvorba chrást v najbližších5-l0 dňoch' ktoré pretrvávajú po dobu aŽ 6 týždťloy, s
následnou tvorbou jaziev
o sekundárne pneumónie

odbeľ vzoľiek

Vzoľky" ktoré sa používajúpri diagnostikovaní KoK:
Virologické vyšetrenie _ celková kľv, kľv s EDTA, vezikuly, vezikuliĺľna tekutina,
chľasý, nosové sekľéty
Serologické vyšetrenie - celková krv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie mateľiálu

Všetky odobraté vzoľky určenéna laboľatórne vyšetrenia sú odobľatédo vzoľkovníc
(skúmavka, odberový kontajner). Na odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
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povľchu vzoľkovníc sa pouŽíva dezinfekčný roztok napr. vhodný je 0.2% roztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzoľkovnica sa označídruhom materiálu, dátumom a miestom odberu,
dľuhom a identifikáciou zvieraťa, ktoľému bol materiál odobratý. Vzorkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiaceho boxu, ktoý je potľebné
Iiež dezinťlkovat'. Sprievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboľatóme vyšetľenie,
ktorá je zabalená v pľiesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopravené' najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Náľodného refeľenčného
laboľatóľia. Náľodné refeľenčnélaboratórium musí byt oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopred. Počas tľanspoľtu nie je vhodné vzoľky mrazit'.
Žiadanka na veterinárne laboľatóľne vyšetľenie musí obsahovat' anamnestické údaje o chove,
pľípadne epizootologické údaje, ktoľésú k dispozícii a ak je to moŽné aj pľavdepodobný zdroj
infekcie a dátum intľodukcie.
Náľodným ľefeľenčnýmlaboľatóriom pľe KoK je Štátny veteľinámy a potravinoqý ústav,
Veterinárny ústav vo Zvolene, Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen (VU Zvolen).
odber vzoriek pri podozrení na ohnisko nákazy vykoná pľacovník VU Zvolen v spolupráci
s miestnym centrom pre tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úľovnebio-bezpečnosti BSL, VU Zvolen nevykonáva laboratóľne
vyšetrenia, ktoré vyŽadujú prácu so žiým víľusoma vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboratóľia (auxiliary, ľesp. contingency laboľatory).
Z uvedeného dôvodu VU Zvolen vykonáva virologické vyšetľeniepre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time PCR metódou a serologické vyšetrenie pľe dôkaz pľítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzoľky určenéna virologické vyšetľenieje doporučenéinaktivovať pľiamo pľi odbeľe vo
vzoľkovniciach s lyzačnýmroztokom. Lyzačný ľoztok na požiadanie poskytuje VÚ Zvolen.
Priestorové, prístrojové,personálne, ťrnančnézabezpečenie, kapacitu viľologických
a serologických vyšetrení a udrŽiavanie odboľnosti 4ýchlej diagnostiky v konkľétnej rovine
defi nuj e Nákazovy plrĺn národného refeľenčnéholaboľatória.
Pri primámych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podl'a zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Nĺĺľodnýmreferenčným laboľatóľiom do ľeferenčnéholaboratória EU IAH Pirbľight Laboľatory, ASH Road, Piľbľight, Woking, Suľľey, GU24ONF, Vel'ká Bľitania
z dôvodu konfiľmačnéhovyšetľenia, typizácie a genetického vyšetľenia vírusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami pľíslušnéhodopravcu.
Difeľenciálna diagnóza:
Klinické priznaky kiďmí oviec a kôz sú veľmi chaľakteristické. Avšak pri mieľnej Íbrme
rnôŽu byt zamenené s in;ýnri infekčnými choľobami' pľípadne so Žihl'avkou, alebo masívnym
bodnutím hmyzom.
o mušec oviec a kôz
o masívne bodnutie hmyzom
o katarálna hoľúčkaoviec (BT)
. mor malých prežťtvavcov
o fotosenzitivita
o dermatoPhilóza
o pľúcna červivost'
o kazeózna lymfadenitída / pseudotubeľkulóza
o svľab

Pľevencia a kontľola
Pľi tejto choľobe sa nelykonávaŽiadna liečba.
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o Zabitie nakazeného stáda pokial' je to moŽné

o Ak zabíjanie nie je moŽne, izolácia inÍikovaných stád a clroqých zvierat po dobu rrajmenej
45 dní po zotavení.
o Spľávna likvidácia kadáveľov - spaľovanie a]ebo zakopávanieje často pouŽívaný spôsob

. čistenie a dezinfekcia hospodárstva

vybavenia
o Karanténa prisunutých zvierat pred zaradením do stáda
o Kontrola pohybu vozidiel v ľámci infikovaných oblastí
. Ak je choľoba ľozšírenáväčšomuzemi vakcinácia môžebyt' zvážená.
a

Pre kontrolu kiahní oviec a kôz boli pouŽité žive a inaktivované vakcíny. Existuje niekoľko
atenuovanýclr vakcín pľe podkožnúalebo intradermálnu aplikáciu. Inaktivované vakcíny však
navodia len kľátkodobú imunitu.
V súčasnejdobe nie sú clostupne žiadrre komerčnéľekonrbinantné vakcíny pľe kiahne oviec a

kôz.

ll.7.

Yezikulárna stomatitída A/S

Vezikulárna stomatitída je vezikulárna choroba koní' hovädzieho dobýka a prasiat spôsobené
vírusom z če|'ade Rhabdoviľidae. MôŽu byt infikované aj malé pľeŽúvavcea voľne žijirce
zvieratá.

odolnost' víľusu:
Vírus je stabilný v pľostľedípH 4-l0 a je citliqý na prítomnost' formaldehydu, éteľických
a iných oľganických rozpúšťadieloxidu chloričitého,foľmalínu (1%),l% chlómanu sodného,
70oÁ etanolu, 20Á glutaľaldehydu, 20Á uhličitanu sodného, 40Á hydroxidu sodného a 20Á
jódových dezinfekčných pľostriedkov. Vírus dlhodobo prežívapri nízkych teplotách a je
inaktivovaný slnečným svetlom.

Epizootológia:
Vírus prenikáa cez kožu a sliznice. Taktiež bol zaznarrlenaný pľenos vírusu pľostredníctvom
vektoľov parazitujúcich na hospodáľskych zvieľatách. Morbidita b]ŕTa variabilná až do 9OoÁ,
mortalita zvyčaj ne nízka.

Hostitelia
Koňovité (kone, somĺĺľe,muly), hovädzídobytok, sviňovité, vol'ne žijúcepľežúvavce
ovce a kozy sú čiastočnerezistentné s neq/raznými klinickými pľíznakmi.
Zdroje víľusu
Sliny, epitel vezikúl a obsah vezikúl
Vektory(člránkonoŽce)

-

Suspektne ľastliny a pôda

Klinické nľíznakv :

Klinické príznaky sú podobné ako pľi iných vezikulárnych chorobách, ako je slintačka a
kľívačka,vezikulĺĺľnyexantém ošípanýcha vezikulárna choroba ošípanýchs ktoými sú l'ahko
zameniteľné.
- inapetencia, malátnosť, kľívanie spojené s nechuťou k pohybu,
- horučka (40 _ 41 oC),
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nechutenstvo,
tvorba vezikul na rypáku, pyskoch, jazyku a hlavne lokalizované na korunkovom okĺaji
paprčiek a na pätkách,

krívanie
úhyn veľmi zľiedkaqý

Klinickó príznaky sa zvyčajne prejavia u 10-150Á zvierat vinfikovaných stádach, pľevažne
u dospelých zvierat' Pľqým prejavom ochorenia je zvyčajne nadmemé slinenie. Vezikuly sú
lokalizované:
- u koní najčastejšie na homom povľchu jazyka, na povľchu pieľ a okolo nosných dierok,
kútikoch pyskov, d'asien a na nohách
- u HD na jazyku, peľách, ďasnách, tvľdom podnebí a niekedy okolo papule a nozdieľ, na
nohách a vemenách
- u ošípaných na rypáku' častébyva aj kĺívaniev dôsledku postihnutia končatín
Choroba býva často komplikovaná sekundárnou infekciou, v dôsledku čoho dochádza
k zníženiuprodukcie u dojníc a k laminitídam u koní.
Klinické priznaky vymiznú za pár dni aŽ 2 týždne.

Post-mortem vyšetľenie:
Charakteristické lézie pri vezikulárnej chorobe sa dajú ľahko pozorovat'bez potreby otvárat'
kadáver. Zvieratá, ktoľéuhynuli, alebo ktoré boli zabite z diagnostických dôvodov' by mali
byt' dôkladne vyšetrené, avšak nie je potrebné otvárať kadávery.

Diagnostika:
odbeľ vzoľiek
Vzorky. ktoré sa používajúpri diagnostikovaní VS:
Virologické vyšetľenie - celková kľv, kĺv s EDTA, epitel, vezikuly, vezikulárna
tekutina
Seľologické vyšetrenie _ celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie mateľiálu
Všetky odobľatévzorky určenéna laboľatóľne vyšetľenia sú odobraté do vzoľkovníc
(skúmavka, odbeľový kontajneľ). Na odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
povľchu vzorkovníc sa používadezinfekčný roztok napr. vhodný je 0.2% roztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzorkovnica sa označídruhom materiálu, dátumom a miestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieľaťa, ktorému bol materiál odobľatý. Vzoľkovnice sú umiestnené
do pľiesvitného plastového obalu anásledne uloženédo chladiaceho boxu, ktoryje potľebné
tiež dezinťlkovať. Spĺievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboľatórne vyšetrenie,
ktoľá je zabalená v priesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopravené, najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Národného referenčného
laboľatória. Náľodné ľefeľenčnélaboľatórium musí byt oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopľed. Počas tľanspoľtu nie je vhodné vzorky mraziť.
Žiadanka na veteľinárne laboratóme vyšetrenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
pľípadne epizootologické údaje, ktoré sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pravdepodobný zdroj
iďekcie a dátum intľodukcie.
Naľodným referenčným laboľatóriom pre VS je Štátny veteľináľny a potľavinový ústav,
Veteľináľny ústav vo Zvolene, Pod Dľahami 918, 960 86 Zvolen (VU Zvolen).
odbeľ vzoriek pri podozrení na ohnisko nákazy vykoná pracovník VÚ Zvolen v spolupráci
s miestnym centľom pre tlmenie nákaz.
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Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti B SL, Y IJ Zv olen nevykonáv a laboratóme
vyšetľenia, ktoré vyžaďujú pľácu so živým vírusom a vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboratóľia (auxiliary, ľesp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvolen vykonáva virologické vyšetrenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time RT-PCR metódou a seľologickévyšetľenie pľe dôkazprítomnosti
pľotilátok pľoti pôvodcovi ELISA testom.
Yzorky určenéna virologické vyšetľenie je doporučenéinaktivovať priamo pri odbeľe vo
vzorkovniciach s lyzačnýmľoztokom. Lyzačný roztok napožiadanie poskytuje VÚ Zvolen.
Priestoľové, pľístľojové,peľsonálne, finančnézabezpečenie, kapacitu virologických
a seľologických vyšetľenía udrŽiavanie odbornosti ýchlej diagnostiky v konkľétnej ľovine
deťrnuj e Nákazový plán náľodného ľefeľenčného
laboratória.
Pri pľimárnych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podľa zváženia skupiny odborníkov),
sú vzoľky odoslané Náľodným refeľenčnýmlaboľatóriom do ľefeľenčnéholaboratóľia EU IAH Piľbľight Laboľatory, ASH Road, Piľbright' Woking, Surrey, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfirmačnéhovyšetrenia, typízácie a genetického vyšetľenia vírusu podľa
univerzálnej poštovej konvencie.
Difeľenciálna diagnóza:

SLAK

Vezikulárna choroba ošípaných
Vezikulárny exantém ošípaných

IBR
BVD
BT

Papuláma stomatitída hovädzieho dobytka
Hlavnička
Moľ HD
Infekčná pododeľmatitída
Popáleniny a poleptania chemickými prípravkami.

Prevencia a kontrola:
Pri ochoľení neexistuje špecifická liečba. Silná antibiotická liečba môže zabrániť sekundárnej
infekcii.
Pľi podozrení na VS je nevyhnutné zabránit' pľemiestňovaniu zvietat, vrátane karantény
infikovaných pľiestoľov, kým sa vykonáva potvľdzujúca laboratóľna diagnostika.
Po potvrdení sa tieto opatľenia musia aj naďalej stľiktne dodržiavať a navyše sa musí
vykonávať dezinfekcia kontaminovaných predmetov a dopľavných prostľiedkov. Subklinicky
infikované zvieratá musia byt' izolované V inteľiéri ustajňovacích priestoľov. Taktiež
dezinsekcia môŽe pomôct' zabrániť šíreniu choroby.
Núdzová vakcinácia pľoti VS:
Komeľčnevytábaná vakcína proti VS nie je v súčasnostik dispozícii
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