Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie chronického chradnutia jeleňovitých
Číslo žiadanky: ........................................... dátum odberu: .......................hod. odberu:…..............určené do : ............................
RVPS: …........................................................ tel: ............................ fax:............................ e-mail.: …...........................................
Odosielateľ vzorky: RVPS UVL SVL iný:................................................... č.osvedčenia/preukazu.:..........................
Meno: ............................................................. tel: ............................ fax:............................e-mail.: …...........................................
Spôsob platby:  VPO RVPS.........................................  majiteľ

iné: ....................................................................

Miesto odberu vzoriek:  farmový chov  RVPS  poľovný revír  iné: ...........................................................................
Názov a adresa miesta odberu vzorky: ................................................................................................................................................
Registračné číslo chovu: ….......................................................................................................................................................................
Zaslaný mat.: mozg. kmeň(obex, predĺž. miecha)  hlava(pri podoz. na besnotu)  iné: .............................................................
Dôvod vyšetrenia:

Držiteľ zvierat:

 zdravé(ulovené)*

 zrazené.  uhynuté

poľovný revír(názov): ….............................................................

 iné: ….......................................................................................

katastrálne územie č.: ..................................................................

 Podozrivé z ochorenia CWD

adresa: .........................................................................................

 agresivita  vychudnutosť  nekoordinovaný  pohyb

Poľovný hospodár(meno): ...........................................................

 zvýšená citlivosť

adresa: ..........................................................................................

 svalový tremor  agónia

Iné klinické príznaky:

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

…...............................................................................................->

*číslo plomby: ….........................................................................
*dátum ulovenia:..........................................................................
*meno poľovníka:........................................................................

Druh zvieraťa:

 jeleň lesný (cerveus elaphus)

Výsledok zašlite:

 Pasrnec (jeleník) bielochvostý (odocoileus virginianus)

 RVPS: …...….....................  KVL-VL

 iné:.............................................................................................

 ŠVPS SR

Pohlavie:

 samec

 samica

 majiteľ

 SVL

Vek v mesiacoch: ….....................................................................

 iné: …....................................................................................

Požadované vyšetrenie:  konfirm. vyšetrenie  rýchle testy

Dif. diag:

 iné:...........................................................................................

 iné:...........................................................................................

 histologické

 toxikologické

Potvrdenie majiteľa: Súhlasím s rozsahom vyšetrenia a uhradím náklady: cena stanovená dohodou
účtujte:

poštovou poukážkou

 faktúrou

 iné: .…................................................................................

Vyplní laboratórne pracovisko: dátum prijatia: ..................... čas prijatia: ............... stav zásielky : ….............................................
spôsob doručenia:  zvoznou linkou  poslom  poštou  iný: …..................................................................................................
Poznámka: Pre vyplnenie žiadanky pozrite pokyny na druhej strane žiadanky.
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Pokyny na vypĺňanie žiadanky:
Dôvod vyšetrenia: je potrebné vždy uviesť konkrétny dôvod vyšetrenia napr. „zabité, určené na ľudskú výživu – naliehavé
zabitie“, pričom je potrebné dôsledne dbať na správne zaradenie zvierat do jednotlivých kategórií.
Podozrivé prípady: zviera podozrivé z nakazenia TSE je živé, zabité alebo uhynuté zviera, ktoré prejavuje alebo
prejavovalo nervové poruchy, poruchy správania alebo progresívne zhoršovanie celkového stavu, spojené s narušením
centrálneho nervového systému, a u ktorého informácie získané na základe klinického vyšetrenia, vyšetrenia post mortem
alebo laboratórneho vyšetrenia ante alebo post mortem nedovoľujú stanoviť alternatívnu diagnózu. Kolónky v tejto časti je
potrebné vyplniť iba v prípade zistenia špecifických príznakov pri TSE.
Iné klinické príznaky: uveďte ďalšie klinické príznaky, ktoré nie sú uvedené v časti podozrivé prípady. Zistené klinické
príznaky je potrebné uviesť aj u zvierat uhynutých alebo utratených, u ktorých nie je podozrenie na ochorenie TSE.
Požadované vyšetrenie: vzorky sú zasielané na vyšetrenie pomocou schválených rýchlych testov. Vzorky z podozrivých
prípadov sú zasielané na histologické, imunohistochemické a ďalšie konfirmačné vyšetrenia. Diferenciálna diagnóza: pri
podozrení na besnotu je potrebné zaslať celú hlavu. V prípade požadovania ďalších vyšetrení v rámci diferenciálnej
diagnostiky je potrebné zaslať vzorky vhodné pre požadovaný typ vyšetrenia..

zaškrtnúť vhodné; vybrať iba jedno

Vek zvieraťa
Por. Číslo
číslo vzorky

Identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo)

Pohlavie

Druh
DD/MM/RRRR

V ........................................ dňa ........................

podpis a pečiatka majiteľa (držiteľa):

podpis a pečiatka odosielateľa:
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