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Pohotovostný plán je ľozdelený ďo 12 sekcií.

Tento dokument upravuje rizikoý plán pľe prípad podozrenia a vyskytu exotických choľôb
povinných hláseniu (ďalej len exotických choľôb, ECH) naúzemi Slovenskej ľepubliky.
Plán sa vzťahuje na nasledovné exotické choľoby povinné hláseniu:

* Moľ hovädzieho dobýka
* Moľ malýeh pľeŽúvavcov
* Epizootické hemoľagické ochorenie jeleňovitých
* Kiahne oviec a kôz
* Vezikuláľna stomatitída
* Nodulárna deľmatit íďa hovädzieho dobytka
.t Horučka Udolia Rift
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SEKCIA 1 ZAKONNE PRAVOMOCI

Slovenská ľepublika má zákonné pľávomoci na zabezpečenie ľýchlej a účinnej eradikačnej
kampane a implementovanie pohotovostného plánu.

1.1 Právny rámec pre kontrolu exotických chorôb ig obsiahnutý v týchto dokumentoch:

Zákon č. 3912007 Z.z. o veterináľnej staľostlivosti v platnom zneni (ďalej len zákon
č.3912007 Z.z.),
Nariadenie vlády Slovenskej ľepubliky č. 308/2003 Z.z. z 3| jiia 2003, ktorym sa
upľavujú opatľenia na kontrolu niektoqých choľôb zvierat a špecifické opatľenia na
kontrolu vezikuláľnej choroby ošípaných (ďalej len NV č. 308/2003 Z.z.). v zneni
neskoľších predpisov ( NV 557/2007 Z.z. zo 6. mája 2007 aNv 22712009 Z.z. zo 6.

mája2009 Z.z).

r.2 Usmľtenie inÍikovaných zvieľat a jedincov. ktoré prišli do kontaktu s infikovanými
zvieratami a spôsob nahľadenia škody

orgán veterinárnej správy môže naľiadiť pri podozrení na chorobu alebo pri vyskyte
choľoby uvedenej v $ 17 ods. 1 zákonač.3912007 Z.z. alebo podľa osobitného pľedpisu
(NV č. 30812003 Z.z') opatrenia na zabránenle šíreniu choroby, najmä izoláciu alebo
usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj

pľepravy pľoduktov živočíšneho pôvodu a mateľiálov, ktoľé môŽu byt' nositeľom
pôvodcu choroby, zákaz zhromažďovania osôb, zákaz alebo obmedzenie umelej
inseminácie a plemenitby.
Nariadenie Rady ( Es)l099/2009 o ochľane zvieratpočas usmrcovania.
Naľiadenie vlády SR č. 43212012 Z. z., ktorym sa ustanovuju poŽiadavky na ochľanu
zvier at počas usmrcovania.
Štandaľdné operačné postupy na usmľcovanie zvierat pľi zdolávaní ĺákaz (ďalej len

',ŠoP";, ktoqých súčasťou je akčný plán aDoplnok č.1 k ŠoP na ľiešenie neobvyklých,
kľitických situácií pľi depopu|ácii zvierat.

Podľa $ 5 NV č. 308/2003 Z.z. pľi potvrdení výskytu exotických chorôb v chove oľgán
veterinárnej správy nariadi usmľtiť všetky zvieratá vnímavých druhov v chove na mieste
pod dozorom úradného veterináľneho lekára spôsobom, ktoý zabráni akémukoľvek
ľiziku šíľenia exotických choľôb.

Ak sa na uzemi Slovenskej republiky vyskytne exotická choľôba, chovateľovi zvierat
možno poskytnúť podpoľu na úhľadu nákladov a stľát spôsobených naľiadenými
opatľeniami (s 45 zákonač:.3912007 Z.z.).

1.3 Hlásenie o oodozľení z v'ŕskvtu ECH
Sanitačné práce a iné činnosti v ohnisku
odstránenie kadáveľov
Kontrola oľemiestňovania zvierat

Zákon č. 3912001 Z.z. ($ 17 a $ 37) ukladá vlastníkom a dľžitel'om zvietat, ako aj iným
osobám' opľávneným disponovať so zvieratami, povinnosť hlásiť orgánu veterinárnej
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spľávy podozľenie alebo výský exotických chorôb, ako aj iné skutočnosti závažne
v záujme ochĺany zdtavia zvierat a ochľany zdľavia ľudí a podľa svojich možností
urobiť nevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo k rozšíreniu choroby. Povinnosť
bezodkladného ohlásenia qýskýu' alebo podozrenia na vyskyt exotických chorôb
pľíslušnému oľgánu veterináľnej spĺávy alebo úľadnému veterinárnemu lekáľovi je
ustanovená pľe vlastníka zvierat, osoby ošetľujúce zvieratá, sprevádzajúce zvierutá
počas pľepravy alebo starajúce sa o zvieratáv $ 3 NV č.3O812OO3 Z'z.
organy veteľináľnej spľávy majú pľávomoc naľiadit' uzatvorenie chovu, v ktorom sú
zvieratá podozľivé z nákazy (infekcie) alebo z nakazenia (kontaminácie) exotickou
choľobou. Vlastník je povinný podozrivé zviera uzatvoriť aizolovat'. Akákoľvek
manipulácia s kľmivom' odpadmi, ýľobkami a inými predmetmi, ktoľé by mohli byt'
nositeľmi vírusu ECH je zakázaná. Pohyb osôb dnu a von zizolovaného pľiestoľu je
taktiež obmedzený a podlieha súhlasu štátneho veterinárneho lekáľa.
Po laboľatórnom potvľdení infekčnej choľoby je cieľom naľiadených opatrení dostat'
choľobu pod kontrolu, vyčistiť a vydezinfikovat'všetky miesta, ktoľé pľišli do kontaktu
s uhynutými alebo podozľivými zvieratami.

Podľobný postup, vrátane podmienok a požiadaviek na premiestňovanie zvierat,
ustanovuje NV č. 30812003 Z.z.
Kontrola premiestňovania zvierat bude vykonávaná príslušníkmi policajného zboru a
ozbľojených síl na základe súčinnosti pľi výkone štátnej spľávy vo veteľináľnej oblasti ($
16 zákona č. 39 12007 Z.z').

1,4 Vymedzenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu.

Podl'a $ 10 NV č. 30812003 Z.z. v pľípade potvľdenia ECH v chove pľíslušný oľgán
veteľinárnej správy vymedzi okolo ohniska ochľanné pásmo o polomere najmenej 3 Ĺm
a pásmo dohľadu o polomeľe najmenej 10 km. Legislatíva taktiež umožňuje
modifikáciu týchto pásiem v prípade potreby ($ 10' ods' 2 NV č.308/2 0O3 Z .z.).

1.5 očkovanie - vakcinácia

očkovanie pľoti ECH je zakázané okľem očkovania vykonávaného ako doplnok
prijatych kontrolných opatľení v prípade pľepuknutia choroby a v súlade s týmito
podmienkami Štátna veteľináľna a poi.auinóvď spľáva Slovenskej republiky zasttryená
hlavným veteľináľnym lekárom ľozhodne o vykonávaní očkovania ako dopinku
kontrolných opatrení v súlade s poŽiadavkami Európskych spoločenstiev ($ 19 NV
30812003 Z.z.)

l.6 Súčinnosť oľganov iednotiek civilnei ochľanv- ušníkov
ozbľojených síl a colných oľeánov

Podľa $ 16 zákona č. 39/2007 Z.z. sú príslušníci policajného zboru' jednotky civilnej
ochrany, príslušníci ozbľojených síl a colných oľgánov povinní spolupľacovať pri
zabráneni šíľeniu choľoby a eľadikácii choroby, ak o to orgán veterinárnej správy,
veteľináľny inšpektor alebo úradný veterinámy lekáľ požiada.
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SEKCIA 2 FINANčNÍI, zĺsnzpnČnľm

2.I Personál

Mzdové náklady pracovníkov oľgánov veteľinárnej spľávy, ako aj pracovníkov,
zamestnaých na dobu uľčitú pre zabezpečenie plnenia úloh v kĺízových situáciách' sú
k'ryte zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

2.z Materiálne wbavenie a sootrebný materiál

Náklady na materlálne vybavenie a spotľebný mateľiál sú |<rýé zo štátmeho ľozpočtu
Slovenskej ľepubliky.

2.3 Usmrtenie zvierat" odstránenie kadáverov a kontaminovaného materiálu. sanitácia.

Chovateľovi zvierat moŽno poskýnúť podpoľu na úhĺadu nákladov a stľát
spôsobených nariadenými opatľeniami ($ 45 zákona č:.3912007 Z.z.).

2.4 Vyplatenie podpory

Chovateľovi zvierat moŽno poskytnúť podpoľu na úhľadu nákladov a stľát
spôsobených naľiadenými opatľeniami ($ 45 zákonač.3912007 Z.z.).

Podľa $ 12 ods. (2) písm. g) zákona č, 3912007 Z.z. je úľadný veteľinámy lekáľ
opľávnený potvrdzovať vyčíslenie nákladov a škôd v pľípade usmľtenia alebo zabijania
zvierat, zhabania alebo zničenia ich tiel, násadoqých vajec, zárodočných pľoduktov,
produktov Živočíšneho pôvodu alebo r,ybľaných pľoduktov rastlinného pôvodu a
krmív.
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3.1

SEKCIA 3 HIERARCHIA KONTRoLNÝCH oRGÁNov

3.2

Zodpovednosť za kontľolu exotických choľôb na uzemí Slovenskej ľepubliky má
ministeľ pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Výkonom kontroly
je poveľený hlavný veterinámy lekáľ.

Hlavný veterinárny lekáľ splnomocňuje pľacovníka národného centra pre tlmenie
choľôb, aby vypľacoval a aktualizoval pohotovostný plán pľe pľípad podozľenia a
vyskytu exotických choľôb.

V pľípade vyskytu nákazy, bude národné centľum ľiadiť všetky činnosti
v súlade s príkazmi hlavného veteľináľneho lekáľa.

Miestne centrá sú zodpovedné za kontľolu ECH (ohniská a obmedzenia)
v rámci svojho regiónu'

Ministeľ pôdohospodárstva

hlavný veterinárny lekáľ

Náľodné centrum pre ŠVPU, Veterinárny ústav vo
Zvolene

tlmenie chorôb *

Miestne centrá pľe
tlmenie chorôb Regionálne stredisko

SEKCIA 4 ľÁnooľÉ cnľľnuM PRE TLMENIE CHoRÔB

4.1 Hlavný veterinárny lekár s podpoľou náľodného centra pľe tlmenie choľôb je
zodpovedný za:
o riadenie miestnych centieľ pľe tlmenie chorôb
o styk s diagnostickými laboľatóľiami
o zabezpečenie finančných pľostriedkov na uskutočnenie pohotovostného plánu
C zabezpečenie výcvikoých pľogramov a nominovanie pľacovníkov pľe verejné

qýcvikové pľogramy
o zabezpečenie osvetoqých kampaní
o ľiadenie ostatných orgánov v prípade vzniku infekčnej choroby
o rozmiestnenie personálu a ostatných zdľojov do miestnych centier pľe tlmenie

choľôb

6



uľčenie ochľanných pásiem a pásiem dohľadu (pokial'je to nevyhnutné)
uzavľetie hraničných pľiechodov v pľípade potľeby
schválenie uvoľnenia očkovacích látok a určenie vakcinačných pásiem
zabezpečenie núdzových finančných zdrojov, určených na kry.tie nákladov
spojených s epidémiou
styk s poľnohospodáľskymi obchodnými združenlami a médiami
informovanie O.l.E.
styk s Euľópskou komisiou
informovanie kompetentnej autoľity členského štátu v prípade, Že kontľolné pásma
zasahujú nauzemie tohto štátu

4.2. Hlavný veterinárny lekár je oprávnený v naliehavých pľípadoch pľiamo riadiť kaŽdého
veterinárneho lekáľa, ktoý vykonáva odborné veteľinárne činnosti na uzemí Slovenskej
republiky.

4.3. Nĺáľodné centľum pľe tlmenie chorôb je vybavené:
o potľebným zariadením a zásobami (prostľiedkami komunikácie _ telefonmi, faxmi)
o mapami a inými mateľiálmi potľebnými na riadenie opatrení na tlmenie choľôb
o zoznamami národných organizáciĹ ktoré musia byt' kontaktované v pľípade

vypuknutia choľoby (Pľíloha 10).

SEKCIA 5 KONTROLA NA MIESTNEJ ÚRovNI

5.1 Za pripľavenosť na výsky a kontľolu ECH na miestnej úľovni je zodpovedný
ľegionálny veterináľny lekár. Každe miestne centľum riadi obvykle inšpektor pľe
zdravie a ochľanu zvierat, ktoľý je zodpovedný priamo hlavnému veteľinárnemu
lekárovi Slovenskej ľepubliky. Počet a umiestnenie ľegionálneho stľediskďstľedísk je
Íaké, že peľsonál, ktory pľacuje mimo stľediska sa môže ľahko dostať do každého
chovu hospodárskych zvierat v ľámci oblasti, ktorú má pod kontľolou a vľátiť sa
v pľiebehu dňa. Existuje 40 regionálnych veteľinárnych a potľavinoých spľáv
a centier, ktoré sledujú zďravotný stav zvierat v svojom ľegióne. Mapa ukazujúca
uzemle, ktoľé pokryvakažďe centrum, je v Prílohe 2 tohto náľodného pohotovostného
plánu.

5.2 V pľípade výskytu choroby môže ľegionálny veterinárny lekáľ určiť dočasné centrum
pľe tlmenie choľoby v mieste výskytu infekčnej choroby.

5.3 Miestne centrá pre tlmenie chorôb sú vybavené potrebnými zariadeniami a zásobami,
aby mohli okamžite zasiahnuť v prípade vzniku choľoby. Zoznam foľmuláľov a
oznámeni používaných miestnymi centrami je v Prílohe 3 tohto náľodného
pohotovostného plánu. Zoznam osôb a organizácii. v oblasti zahĺnutej do centľa, ktoľé
musia bý'kontaktované v pľípade vypuknutia choľoby je aktualizovaný a je stanovený
postup hlásenia (Príloha 9).

V stave nudze môžu byt' potľebne zariadenia a mateľiál dodané aj prostľedníctvom
súkľomných fiľiem.
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5.5

5.6

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb zodpovedajú za:
o implementovanie kontrolných opatľení s ohľadom na ochľanu životného prostľedia
. ľiadenie a výkon miestnych kontrolných opatľení v prípade vzniku choľoby
. styk s náľodným centrom pre tlmenie choľôb, za vymedzenie ohniska, určenie

rozsahu ochľanných pásiem a pásiem pozoľovania
o zabezpečenie epizootologického vyšetrovania v spolupľáci so skupinou odborníkov

a za ft ansport vzoľiek do diagno stických laboratóri í
o udržiavanie spojenia s ŠVpÚ, VU vo ZvoIene v súvislosti s odbeľom a

transportom vzoriek
o Styk s políciou pri izolovaní infikovaných chovov a pľi iných obmedzeniach v

regióne
o dozoľ nad ohniskom a nad všetkými pľácami v infikovaných chovoch, nad

usmľcovanim zvierat a odstránením všetkých vnímavých zvierat postihnutých
exotickou choľobou ako aj zvieľat z kontaktných chovov, t. j. zvieĺat podozriqých
z infekcie a kontaminácie (nákazy anakazenia)

. zaznamenávanie údajov o usmľcovaných zvieratách pri tlmení nákazy podľa
vzorovej tabul'ky v prílohe č. 2 ŠoP pľi zdolávani nákaz vrámci depopulácie
zvíerat

o dozor nad čistením a dezinfekciou infikovaných priestoľov, mateľiálu a
dopravných prostriedkov

o určenie vakcinačného tímu
o vyšetľenie chovov v ochĺannom pásme a pásme pozoľovania
o ľozhodovanie vo veci pľemiestňovania zvierat, pľepľavy produktov Živočíšneho

pôvodu, živočíšnych vedl'ajších pľoduktov, kľmív a materiálov v ochľannom
pásme a pásme dohľadu, ktoré môŽu byt'nositeľmi víľusu ECH, uzatvoľenie tr.hov
a bitúnkov

o udľŽiavanie spojenia s políciou' poľnohospodáľskymi a obchodnými
spoločnosťami, faľmáľmi, bitúnkami a ostatnými pľevádzkovateľmi
potľavinárskych podnikov, kaťrléľiami a ostatnými spľacovateľmi vŽP,
prevádzkovateľmi krmiváľskych podnikov a pod.

' pravidelné infoľmovanie verejnosti o rizikách infekcie a za pripravenosť v prípade
vzniku infekčnej choľoby naizemi svojho ľegiónu

o vykonávanie osvetových kampaní

' usporiadanie a zúčastňovanie sa na cvičeniach pre úspešné tlmenie chorôbo súčinnost'pľi ohodnocovaní vzniknutých škôd

Povinnosti pľi výskýe infekčnej choľoby vyplynú i pre ďalšie oľgány.

o polícia. aľmáda" civilné organizácie _ budú asistovať pri zabezpečení infikovaných
pľiestorov a kontľolovať pohyb v oblasti.

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb majú takéto zloženie
o koordinančný tím
. administľatívny tím
. epizootologický tím

' eradikačný tím, súčast'ou ktoľého je aj veteľinaľny inšpektoľ ochľany zvierat. vakcinačný tím

I
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kontľolný tím

V prípade výskytu infekčnej choľoby môže regionálny veterinárny lekár po konzultácii
s nadľiadeným oľgánom poŽiadať o pomoc iné centľum.

5.8 Miestne centrum pre tlmenie choľôb bude v nepľetľžitom kontakte s náľodným
centľom a skupinou odboľníkov pľe ECH, aby sa určila správna stratégia eradikácie
choroby.

SEKCIA 6 SKUPINA oDBoRNÍrov PRE ECH

6,1 Skupiny odborníkov s podľobnými znalosťami o ECH boli vytvorené v spolupľáci
s náľodným centľom pľe tlmenie choľôb a ŠVPU, VU vo Zvolene. (Pľíloha 4)

6.2 Skupiny odborníkov majú nasledujúce povinnosti
o V prípade primáľneho ohniska spľacovať epizootologické šetľenie na zák|ade

šetrení vykonaných epizootologickým tímom v ohnisku nákazy, ktoré poskytne
ľozsiahle zhodnoteni e rizika

o V pľiebehu tlmenia choľoby sa zaoberať vzniknutými konkľétnymi problémami
a poskytovať rady miestnym centľám

o Udržiavať si odbomé znalosti pľi zvládnutí naliehavých prípadov a znalosti o
choľobách uvedených v Prílohe I zákona č.3912007 Z.z. v ľámci Slovenskej
republiky aľozvijať nové stratégie kontľoly a techniky, ak je to potrebné

. Školiť a poskýovať raďy ostatnému personálu o núdzoých opatľeniach

6.3 Správa o ýskýe ECH z pľimárneho ohniska popisuje
o situáciu v infikovanom chove,
o počet a druhy vnímavých zvierat a iných zvietat v ohnisku; metódy chovu,
o počet klinicky postihnutých zvierď,
o veľkosť aumiestnenie chovu ajeho vzťah sostatnými chovmi, veľejnými cestami

a pod.,
o miestna meteoľologická situácia, pokiaľ nie je k dispozícii z neďalekej

meteoľologickej stanice,
o posledné pľemiestňovania (zvieratá a peľsonál) do chovu a z chovu.

6.4. Na základe ýchto zistení poskýne vedúci skupiny ľady miestnemu alebo národnému
centľu o

o moŽnom pôvode infekcie,
o pravdepodobnej dobe zavlečenia a tľvania infekcie,
. chovoch, v ktoqých je najväčšie riziko ľozšiľovania vzduchom alebo pľemiestňovaním
(kontaktné chovy),
o sledovaní a iných opatľeniach, ktoľé sa musia vykonať za účelom obmedzenia šíľenia.

6.5. Skupina má k dispozícii zariadenie na odber vzoriek pľe 250 zvierat (ŠVPU, VU vo
Zvolene) a komunikačné zariaďenie. Môže bť poskytnuté mobilné vybavenie
a umiestnené len za dezinfekčnú baľiéru mimo infikovaných pľiestorov.
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ó.6. Skupina odborníkov nie je zodpovedná za zabíjanie a odstraňovanie zvierat a iné ľutinné
opatrenia v infikovaných pľiestoľoch. Tieto úlohy sú povinnosťou miestnych centieľ pre
tlmenie ECH.

SEKCIA 7 ĽUDSKÉ ZDRoJE PoŽADovANE V PRÍPADE NUDZovČH sIľuÁclÍ

7.L Slovenská republika má dostatok ľudských zdľojov (Pľíloha 5) vrátane personálu
laboratórnej diagnostiky (Sekcia 9), zariadenia a materiálneho vybavenia (Príloha 9)
a infľaštruktúry (Sekcia 3) na zabezpečenie ýchlej a efektívnej eľadikačnej kampane.

7.2. Národné centľum pre tlmenie chorôb má k dispozicii zoznam veteľinárnych lekáľov a
administľatívnych pľacovníkov, ktoľí môŽu byt' pľivolani vprípade vyskytu ECH.
K dispozícii je 40 miestnych centier s vybavením (Pľíloha 9) i personálom. Hlavný
veterináľny lekár je podľa $ 6 zákona č. 3912007 Z.z. oprávnený v naliehaqich
prípadoch pľiamo riadiť kaŽdého veteľinárneho lekáľa, ktoý vykonáva odboľné
veterinarne činnosti na územi SR, nariadiť núdzové opatrenia, ako aj ľiadiť
zamestnancov orgánov veľejnej správy a iné osoby, ktoqých činnosti sú potľebné na
kontrolu alebo eľadikáciu choľoby zyierat. Nasadenie a koordináciu pľacovníkov do
iných ľegionov/okresov bude ľiadiť národné centtum.

7.3. Školení pracovníci pre pľípad ýskytu ECH (alebo so skúsenosťami so ECH) sú uvedení
v Pľílohe 5

7.4. Slovenská republika má okamŽite k dispozícii dostatočný počet školených pracovníkov na
prácu až v l0 ohniskách ochorenia, v ktoromkoľvek čase a na riadne vykonávanie
dohľadu v ochľannom pásme o polomere 3 km, v kaŽdom znich.

SEKCIA 8 SMERNICE PRE ZAMESTNANCOV

opeľačný manuál pľe ECH je v Prílohe 6.

SEKCIA 9 DIAGNOSTICKE LABORAToRIÁ

9.1 Diagnostické laboratóriá pre ECH

ŠVpU, VÚ vo Zvolene je autorizovaĺý Švps SR na odbeľ, balenie, prepravu a
vyšetľovanie vzoľiek na virologické a serologické vyšetrenie a za zasielanie vzoľiek na
konfiľmáciu do ľefeľenčných laboľatóľii EU a oIE.
Náľodné laboratóriá pľe Slovenskú republiku: ŠVpÚ, VÚ vo Zvolene.
Referenčné laboratória EU a oIE podľa opeľačného manuálu pre jednotlivé ochoľenie.

Medzi diagnostickým laboľatóľiom ŠVPU, VU Vo Zvolene, hlavným veteľinárnym
lekárom, národným centľom pre tlmenie choľôb a skupinou odborníkov existuje systém
pľiamej komunikácie.
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SEKCIA 10 NÚDZovÁ VAKCINÁCIA

10.1 Pohotovostný plán pre núdzovú vakcináciu aje uvedený vPľílohe 7.Plé.n bude, keď
bude vakcinácia pľoti ECH schválená Euľópskou komisiou.

10.2 Informácia o antigénnej štľuktúre víľusu spôsobujúceho epidémiu a o najvhodnejšom
pouŽívanom druhu očkovacej látky sa v pľípade núdzovej situácie ziska
z refeľenčnéholaboratoria Spoločenstva alebo oIE.

10.3 Národné centľum pľe tlmenie choľôb bude zodpovedné za získanie očkovacej látky'
berúc do úvahy legislatívu Spoločenstva azajej dodanie do oblastí, vktorych sa bude
používať.

I0.4 Udaje o potrebnom mnoŽstve očkovacej látky, ktoľá sa bude poŽadovať sa získajú
z Centľálnej evidencie hospodáľskych zvierat podľa vymedzenej veľkosti infikovanej
zony.

Vakcinačné vybavenie dostačujúce na podávanie veľkých mnoŽstiev očkovacej látky
v kľátkom čase' zarladenie s ktoým sa označujú vakcinovane zvieratá a potrebné
foľmuláre sa uchovávajú v sklade za účelom ľýchlej prepľavy do miestneho centra pľe
tlmenie chorôb v oblastiach, v ktoých sa budú používať'
Zoznam je zostavený veterináľnym, technickým a administľatívnym pomocným
personálom, školeným v postupoch vakcinácie a ktory by bol rozmiestneny do centier
pľe núdzovú vakcináciu.
Centrum pre núdzovú vakcináciu bude zriadene v ľámci miestneho centra pre tlmenie
choľôb alebo v jeho blízkosti a bude pod kontľolou vedúceho miestneho centľa'
Každý vakcinačný tím sa skladá z veteľinárneho lekáľa a technického asistenta.

Pľed tým, ako sa vykoná vakcinácia stáda, budú zvieľatá klinicky vyšetľené a budú
vakcinované len vtedy, ak boli bez priznakov exotickej choľoby. Ak sa nemôŽe vylúčiť
prítomnosť exotickej choľoby, prípad bude postúpený miestnemu centľu pľe tlmenie
choľôb za účelom ľozhodnutia o ďalšom postupe'

10.5 Pohotovostný plán pľe vakcináciu je v Pľílohe 7

SEKCIA 11 ľnÉľmcovÉ PRoGRAMY

11.1 Pľe veterináľnych lekáľov, technických asistentov aadministratívny pomocný peľsonál
orgánov štátnej správy vo veteľinárnej oblasti je zavedený jednotný program školení pre
tlmenie a eľadikáciu exotických chorôb.

1 1.2 Školenie pľe skupinu odboľníkov a pre kľúčových členov národného centľa pľe tlmenie
choľôb je v rámci pľogramu kurzov o nákazlivých chorobách v celom Spoločenstve
a zahňa patogenézu, klinickú a laboľatórnu diagnostiku, epizootológiu, sledovanie
a suľveillance, všeobecné a špecifické kontľolné opatrenia,použivanie meteoľologických
a pľediktívnych údajov a postupy v infikovaných chovoch.
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11.3 Tréningové (simulačné) cvičenia pľe ostatných zamestnancov organizuje Švps sn
a skupina odborníkov za pomoci Zamestnancov na všetkých úrovniach' ktoľí majú
skúsenosti s touto chorobou. Tréningový pľogľam zahŕía:

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

- stanoveni e diagnozy exotickej choroby,

- postupy v podozľivých aznámych infikovaných chovoch'

- epizootologické šetrenie,

- postupy v ochrannom pásme a pásme pozorovania'

- sledovanie a suľveillance,

- postupy v národnom centľe pľe tlmenie choľôb,

- postupy v miestnom centre pre tlmenie chorôb,

- ochľana zvierat (welfaľe) počas zabijaniaa v chovoch s ľeštrikčnými opatľeniami,

- uchovávanie záznamov na všetkých stupňoch,

- komunikácia a hlásenie v ľámci oľganizačnej štľuktúry,

- úlohy/povinnosti centier pre tlmenie choľôb a skupiny odborníkov,

- účinný ľozhodovací proces,

- hlásenia (notifikácia) a postupy publicity.

úadné školenia sa uskutočňujú pravidelne Za účelom podporovania informovanosti
a spôsobilosti a s cieľom zabezpečiť, aby boli poskýnuté novým pracovníko m na začiatku ich
pľacovného zarudeniateoretické a pľaktické vedomosti o exotických choľách.

okľem takýchto pravidelne sa uskutočňovaných úradných školení, zktoých niektoľé sú
simulačnými cvičeniami, sa v pät'ľočných intervaloch uskutočňujú pohotovostné cvičenia
v reálnom čase, ktoré pokiaľ moŽno čo najľealistickejšie simulujú póstupy tlmenia choľôb.
Zariadenia sú k dispozícii na:

- podpoľu opeľatívneho riadenia v ohnisku,

- poskytovanie rýchleho sledovania kontaktn;ých chovov a ľizikových stád,

- simulovanie ľozširovania ochoreni a medzi chovmi'

- poľovnávanie následkov ľôznych kontrolných stratégií,

- riešenie možnýchpľoblémov, ktoré sa pravdepodobne ľeálne vyskytnú.
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Pľacovníci laboľatórnej diagnostiky sa aktívne zúčastňujú na simulačných cvičeniach, okĺem
toho absolvujú špeciálne školenia o laboratóľnych diagnostických technikách.

Efektívnost' každého pohotovostného cvičenia v ĺeálnom čase je vyhodnotená, pripľavená je
správa a skúsenosť sa vyuŽíva na zdokonalenie plánovania následných tľéningoqých podujatí.

SEKCIA 12 PUBLICITA A INFORMOVANIE VEREJNOSTI O ECH

I2'| Cieľom publicity a infoľmačných kampaní je zabezpečiť rozsiahlu infoľmovanosť
o exotických chorách, o klinických príznakoch, aby osoby' ktoľé sú v pľavidelnom kontakte s

vnímavými zvíeratami , okamžite hlásili podozľenie na ECH.
Infoľmovanosť je zabezpečená odbornými článkami v časopisoch, organizovaním pľednášok,
kurzov' pľostredníctvom médií, zveľejnením informácii na webovej stránke Štatnej
veterinárnej a potravinovej spľávy SR: www.svps.sk .

12.2 Štátna veterinárna a potľavinová správa Slovenskej ľepubliky vydáva v závislosti od
nákazovej situácie informatívne materiály' pľípadne letáky o ECH, ktoľé sú uľčené pľe
chovateľov zvierut.
12.3 Regionálne veteľinaľne a potravinové spľávy udržiavajt kontakt s chovateľmi, informujú
ich o meniacej sa aktuálnej nákazovej situácii v pľípade ohĺozenia Slovenskej republiky touto
choľobou, v členských štátoch Euľópskej Únie a v tľetích krajinách.

Pľílohv

Náľodné centrum pľe tlmenie chorôb zvietat
Mapa ukazujúca územie, ktoľé pokqývajú miestne centľá pľe tlmenie chorôb
Zoznam formuláľov a hlásení používaných miestnymi centľami pľe tlmenie choľôb
Skupiny odboľníkov pľe ECH
Veterináľni lekári školení pre prípad vyskytu ECH (alebo so skúsenosťami so ECH)
operačný manuál pre ECH.
Pohotovostný plán pre vakcináciu
Miestne centľá pľe tlmenie chorôb
Vybavenie miestnych centieľ pre tlmenie choľôb
Zoznam národných organizácii. ktoľé musia byt' kontaktované v prípade vypuknutia
ECH
Špeciťrcké údaje pľe jednotlivé ECH.

1.

2.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10

11
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PľÍloha č.1.

Slovenská ľepublika

Národné centrum pre tlmenie choľôb zvierat

Štát.'a veterinárna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky
Botanická l7
843 12 Bratislava

Funkciu vedúceho Náľodného centľa pľe tlmenie choľôb zvierat plní vedúci odboru zdravia
a ochľany zvíerat Švps sn

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

Pľíloha č.2.

Slovenská ľepublika

Mapa ukazujúca uzemie, ktoľé pokľyvajú miestne centrá pľe tlmenie choľôb.

1 Bľatislava 13 Nové Mesto
Váhom
Trenčín
Púchov
Prievidza

nad 28 Rožňava

2 Senec

3 Dunajská
Streda

4 Galanta
5 Tľnava
6 Senica

32 Tľebišov

1,4

15
16

7 Komáľno
8 Nové Zámky
9 Levice

Žiar nadHľonom
Zvol'en
Vel'ký Kľtíš
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica

29 Spišská Nová Ves
30 Košice - mesto
31 Košice - okolie

33 Michalovce
34 Popľad
35 Staľá Ľubovňa
36 Prešov
37 Vranov nad

Topltou
38 Bardejov
39 Svidník
40 Humenné

17
18
t9
20
2t
22

10 Nitľa
11 Topol'čany
12 Saloa

23 Maľtin
24 !.iptovský Mikuláš
25 Zilina
26 čadca
27 Dolný Kubín
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21 .

)22

Príloha č.3.

Slovenská ľepublika

Zoznam formuláľov a hlásení používaých miestnymi centľami pre tlmenie nákaz.

Názov foľmuláľa
Hlásenie o podozrení na ECH
Epizootologické šetrenie pľi poďoztenilpotvľdení na ECH
Veteľináľne opatrenia pri podozľení/potvrdení na ECH
Spľáva o výskyte exotickei choľoby
Denné hlásenie o epizootologickei situácii pľi výskyte ECH
Veterináľne opatľenia pri potvľdení ECH (v ohnisku, v ochrannom
pásme' v pásme dohl'adu, pľe kontaktné chovy)
Súpis chovatel'ov a počty zvierat vyšetľených (ochľanne
vakcinovaných) na ECH (v ohnisku, v ochľannom pásme, v pásme
dohľadu)
Epizootologické šetľenie pľi potvľdení ECH (v ohnisku,
v kontaktných chovoch)
Žiadankana veteľinárne laboľatórne
Spľáva o zániku ohniska ECH
Zľušenie veteľinárnych opatrení
Uradný záznam o vykonaní predbeŽného a záverečného čistenia a
dezinfekcie
Uradný záznamo usmrtení zvieľatv ohnisku
Uradný záznam z kontľoly

Yzory formulárov sú k dispozícii na FTP schľánt<e Švps sR
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Pľíloha č.4.

Slovenská ľepublika

Skupiny odboľníkov pľe exotické choroby

l". Skupina odboľníkov

vedúci skupiny - MVDr. Valeľián KVOKACKA, RVPS Pľešov,
tel. : 0511771 Il 24,0902 628 223
fax : 0511749 36 51
E-mail : ZdravieZvierat. PoŕÔ,svos. sk

člen - MVDr. Juraj DUŠEK, RVPS Dolný Kubín
tel : 0431582 09 30,0431582 09 32,0911 862 B4I
fax:043158628 4l
E-mail : ZdľavieZvieľat.DK@'svps.sk

člen _ MVDr. Erika Papierniková, ŠVPS SR
tel.:021602 57 229, 0917 530 527
ťax:021602 57 247
E-mail : Erika.Papiernikova@.svps.sk

Zástupca ŠVpU, VÚ vo Zvo|ene, tel' : 045l53O 28 03, O45l53O 28 04

2. Skunina

vedúci skupiny - MVDľ. Rudolf Smľiga, RVPS Rimavská Sobota
tel.:0471381 1139,0918 779 092
fax: 0471562 74 39
E-mail : Riaditel.RS@svps. sk

člen - MVDr. Gregor Pašteka, RVPS Popľad
tel.: 0521772 2231,052/772 30 85
fax:0521776 50 95
E-mail : ZdľavieZvieľat.PP@svps. sk

člen - MVDr. Róbert GzuČ, RVPS Topoľčany,
tel.: 038/53225 36,038153215 81, 0904139721
fax: 038/532 60 68
E-mai : ZdravieZvieľat.To@.svps. sk

Zástupca ŠVPU, VÚ vo Zvolene 
' 
tel. : O45l53O 28 03,045l53O 28 04
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Príloha č.5.

Slovenská republika

Zamestnanci školení pre prípad výskytu ECH (alebo so skúsenosťami s ECH)

(i) Počet zamestnancov. ktoľí môŽu byt'povolaní v prípade v.Ýsk}.tu ECH v SR

Všet$ých cca 980 zamestnancov je školených v istých aspektoch kontroly ECH a v prípade
najhoršieho scenára môŽu bý' povolaní. Avšak v pľaxi okolo 600 úradných veteľináľnych
lekárov môŽe bý povolaných kedykoľvek a naviac okolo 50 veterinaĺnych technikov na
pomoc miestnym centľám pľe tlmenie nŕlkaz. Zoznam týchto veteľinárnych lekáľov
atechnikov je uvedený vľegionálnych pohotovostných planoch auchováva sa vnárodnom
centľe. V tomto zozrlameje uvedené:

o Meno alrokalizácia členov personálu
o Kvalifikácia, napríklad veterináľny lekár
o Pľaktické skúsenosti skupiny 1 (špecifikovanie ochorenia)
o Vykonané školenie

Všetci zamestnanci, ktoľí nie sú pod pľiamou kontľolou hlavného veteľináľneho lekáľa majú
stálu dohodu medzi hlavným veterinárnym lekáľom azamestnávateľmi o okamŽitom uvoľnení
takýchto zamestnancov.

Všetci úľadní veteľináľni lekári sú školení a videli hoci len na videonahrávkach klinické
príznaky exotických chorôb ako súčasť nástupnej pľaxe' pľavidelných školení oľganizovaných
Inštitútom pre vzdelávanie veteľináľnych lekáľov v Košiciach, prípadne školeniach
organizovaných v ľámci I. postgľaduálneho školenia. V dôsledku skutočnosti, že sa exotické
choroby na územi Slovenskej republiky dlhodobo nevyskytujú len veľmi málo súčasných
zamestnancov má skúsenosti s ohniskom choľoby.

v pľípade qŕskvtu exotických chorôb

o Zoznam veteľináľnych lekárov a technikov schopných plynule pouŽívať niektory
z jazykov členských štátov EU je uvedený v rámci regionálnych pohotovostných
plánov aje uchovávaný vnáľodnom centre.

okľem nich sú to ďalší veteľináľnu lekári, ktorych jazykové schopnosti sú slabšie, avšak
môžu bý využité. Jazyky sú nasledujúce:
Angličtina
Fľancúzština
Ta1iančina
Nemčina
Španielčina.

Slovenská republika informuje kaŽdoľočne Komisiu o:
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počte veterinámych lekárov, ktorí sú k dispozícii pri plnení povinností v súvislosti so
ECH
počte veteľinárnych lekárov s praktickými skúsenosťami o choľobách, ktoré sú
uvedené v Pľílohe 7 zékonač.3912007 Z. z.
spôsobilosti pracovníkov oľgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti pracovať
s viac ako jedným jazykom Spoločenstva

Zamestnanci v miestnom centre
. vedúci miestneho centľa
o veteľinárni lekáľi školení v

-ďiagnoze uvedených choľôb
-zabijani, čistení a dezinfekcii a iných postupoch v infikovaných pľiestoľoch
-kontľolách premiestňovania

o podpoľn;ý personál školený
-v postupoch v infikovaných pľiestoľoch
-kontrolách pľemiestňovania

o zamestnanci úľadu školení v uchovávaní, ztĺzĺamov, požadovaných na diagnózu
infekcie

Zamestnanci sa zúčastňujú kuľzov za iče|om získania schopnosti okamŽite konat' v pľípade
vyskytu ECH.

Skupiny odboľníkov
o vedúci skupiny odboľníkov - veterináľny lekár, skúsený alebo školený v epizootológii

a klinickej diagnóze
o veteĺinĺĺmy lekáľ so skúsenosťami alebo školený v zabijaní, odstraňovaní kadáverov,

čistení a dezinfekcii
o odborník diagnostického laboľatóľia' skúsený vo vykonávaní laboratórneho testu.

Skupina odboľníkov má pľístup k meteorologickým posudkom a predpovediam. Skupina je
pľavidelne školená v epizootologických, diagnostických a kontľolných postupoch 1sekóĺa t r1

o

a
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Pľíloha č.6.

Slovenská republika

operačný manuál pľe ECH

Právny základpte

- hlásenie podozrenia z choľoby,
- zabíjanie zvierat, oceňovanie a vyplácanie kompenzácií,
- zničenie tiel a prístup na miesta, ktoľé sa budú pouŽívať na tento účel,
- sanitárne a iné postupy v infikovanych pľiestoľoch,
- kontrola pľemiestňovaní,
- núdzovávakcinácia.

organizačná schéma v pľípade ýskýu ECH

- náľodné centrum pre tlmenie chorôb,
- miestne centrum pľe tlmenie choľôb,
- skupiny odboľníkov.

Ministeľ pôdohospodárstva

hlavný veteľinámy lekáľ

Náľodné centrum pre ŠVPU, VÚ vo Zvolene
tlmenie choľôb *

Miestne centrá pľe tlmenie choľôb Regionálne stľedisko

Zodpovednosť Za kontľolu ECH na územi Slovenskej ľepubliky má minister
pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Výkonom kontľoly je poverený hlavný
veteľinaľny lekáľ.

Hlavný veterinámy lekaľ splnomocňuje pracovníka náľodného centľa pľe tlmenie chorôb, aby
vypracoval a aktualizoval pohotovostqý plán pre prípad podozrenia a výskýu ECH.

V prípade výskýu infekčnej choľoby riadi národné centrum všetky činnosti v súlade
s pokynmi hlavnóho veteľináľneho lekáľa.
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Miestne centrá pre tlmenie chorôb sú zodpovedné zakontľolu ECH (ohniská aobmedzenia)
v ľámci svojho regiónu.

1. Pľedbežné opatľenia

1.1 ohlásenie choľoby
Výskyt alebo podozrenie z 1ýskytu ECH musí bý'ohlásenebez akehokoľvek zdržaniaŠvps
SR.

l'.2 Postup vyšetľovania
Po pľijatí hlásenia vyskytu alebo podozrenia z ECH v hospodáľstve s vnímaqými zvieratami
alebo na iných miestach' ľegionálna veteľinárna a potľavinová správa musí okamžite
zabezpečit' začatie vyšetrovania, aby sa dokázal alebo vylúčil výsŔyt choroby a aby sa
podozľivý chov dostal pod stály veterináľny dozoľ.
V čase, keď sa vyšetrovanie začne a v pľípade, Že klinicke príznaky svedčia na ECH, musí byt'
okamŽite infoľmované národné centľum pľe tlmenie choľôb' aby sa mohli uľobiť pľípľavy pre
zvládnutie tejto choľoby, ak bude potvľdená, vľátane založenia miestneho centra p.é th.ni.
choľôb a skupiny odborníkov.
Poverený úľadný veterinárny lekár, vykonávajúci r,yšetľovanie v chove s podozrením na ECH,
musí mat'so sebou vybavenie podľa prílohy I a2 Operačného manuálu.
V pľípade chovu s veľkým množstvom zvierat môŽe byt pre potľeby vyšetľovania potrebné
nasadiť viac ako jedného veteľináľneho lekára azabezpečiť asistenciu teóhnického póľsonálu.
Pri pľvom podozrení z výskytu je nevyhnutná účasť pracovníka ŠVpU' VÚ vo Zvolene na
zabezpečenie spľávneho odbeľu a balenia vzoriek, s následným odoslaním do laboratória.

2, Epizootologické šetrenie

2.1 Naľiadenie opatľení pre pľemiestňovanie zyierat

okamŽite po príchode do podozľivého chovu musí poverený úľadný veteľináľny lekáľ
majiteľovi alebo jeho zástupcovi nariadiť nasledujúce opairenia:
- všetky zvieratá vnímavých druhov v hospodáľstve musia byl' zatvorené vo svojich

pľiestoroch, prípadne pľemiestnené na iné miesto' kde môŽu bý izolované,- žiadne zvieratávnímavých dľuhov nesmú vstúpit'alebo opust_iť hospodáľsivo,- žiadne zvierutá iných druhov nesmú vstúpiť alebo opustiŕ hospodáľstvo bez povolenia od
úľadného veteľinárneho lekára'

- žiadne mäso alebo kusy tiel zvierat vnímaqých dľuhov nesmú opustiť hospodárstvo bez
povolenia od úľadného veterinárneho lekáľa,

- žiadne kĺmivo pre zvieľatá, vybavenia, pľedmety, mateiály alebo odpadky, schopné
pľenášať ECH, nesmú opustit' hospodárstvo bez povolenia od úradného veterináľneho
lekára,

- osoby smú vstúpit' alebo opustit' hospodárstvo iba za podmienok stanovených úradrým
veterinárnym lekárom,

- vozidlá smú vojsť alebo opustit' hospodáľstvo iba za podmienok stanovených úradným
veterinárnym lekáľom a v zhode s podmienkami stanovenými na zamedzenie ľozšírenia
ochoľenia,

- pri vchodoch avýchodoch zbudov, vktoých sú umiestnené vnímavé zvieratá, sú
zabezpečené vhodné spôsoby dezinfekcie za použitia dezinfekčného pľostriedku úradne
schváleného proti ECH.
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Yýrazne oznámenie o podozľení na ECH bude umiestnené na kaŽdom vstupe do
hospodáľstva.
Ak je to považované za potľebné pľe zamedzenie ďalšieho rozširovania ochoľenia, zákaz
opúšťania chovu môže byt ľozšíľený aj na nevnímavé zvieratá.
Majitel' musí byt' inštruovaný, že aj keď úradný veteľináľny lekár vykoná úradnú inventúru
chovu z epizootologických dôvodov (časť 2.4), je povinný viesť evidenciu všetk;ých
vnímavých zvierat podľa kategórií v hospodáľstve a zoznam upľesniť počtom zvieľat, ktoré
uhynuli alebo sa infikovali od ostatných zvierat v maštaliach. Zoznam sa pľavidelne upľavuje
narodením alebo uhynutím zvierat počas doby podozľenia. Infoľmácie nazozname musia byť
napožiadanie pľedložené a pri každej kontľole dozoľných oľgánov môŽu bý'skontrolované.
Uľgentné kontroly sa týkajú iba chovov' v ktoých je vyslovené podozrenie na ECH. Ak
národné centľum pľe tlmenie choľôb považuje zapotrebné, mali by sa kontroly rozšíľiť aj na
iné hospodárstva, ktoré sú v kontakte s hospodáľstvom v ktorom je vyslovené podozrenie na
ECH a ktoľé by mohli byt'ohrozené v prípade potvľdenia choroby.
opatrenia uvedené vyššie zostanú v platnosti, kým sa úľadne nevylúči podozrenie na ECH.
V pľípade potľeby bude policajný zbor poŽiaďaý o pomoc pľi uplatňovaní obmedzení.

2.2 Pwotné epizootologické šetrenie

Epizootologické šetrenie by malo bý'vykonané za účelom zistenia:
- aÍzuy tľvania ECH v chove pred nahlásením podozrenia,
- možného pôvodu choľoby v chove a identifikácie iných chovov, kde sa môŽu nachádzať

vnímavé zvieratá, ktoľé sa mohli infikovať z toho istého zdroja,
- pohybu zvietat, kadáveľov, mäSa, áut, vybavenia, mateľiálov alebo ľudí, prenášajúcich

víľus do a|ebo z iných hospodárstiev, v ktoqých st zvierutá vnímavé na ECH.

2.3 Rozšírenie obmedzení na pľemiestňovanie zvierat

Ak má úradný veterináľny lekáľ dôkaz o tom, že sa ECH mohla zavliecť ziných chovov do
podozrivého chovu, alebo že ECH mohla byt nejakym spôsobom zav|ečená z podozľivého
chovu na iné chovy, aj v týchto ďalších chovoch musia bý' naľiadené opatľenia podl'a časti
2.I,kým sa podozrenie na ECH v hospodárstve úľadne nevylúči.

2.4 Klinickévyšetľenie

Pľed klinickým vyšetľením chovu si úradný veteľinárny lekáľ navlečie ochĺanný odev a
zab ezpečí o sobnú dezinfekciu.
Uľadný veterinárny lekáľ pred vyšetľením musí spľac ovať zoznam(súpis) jednotliých dľuhov
a kategórií zvierat v hospodáľstve .

Načr1nutý plán chovu musí zaMňať budovy v hospodáľstve s označením počtu zvierat
v každej kategórii a v každom chove.
Je potrebné uľobiť podrobné vyšetrenie všetkých zvierat s výskytom lézií svedčiacich na ECH,
ako aj iných príznakov choroby, vľátane hoľúčky a ich identifikáciu azaznamenať miesto ich
pobýu v chove.
Pľi klinickom vyšetrovani zvieľat sazameľia na miesta' kde je moŽne nájsť lézie alebo iné
typické klinické prízĺaý pľe konkĺétne ochoľenie ECH (viď pľíloha číslo 11). Látky pouŽité
na vyčistenie znečistených miest, zktoých sa budú odobeľať vzoľky by nemali obsahovať
mydlo' deteľgent alebo dezinfekčný roztok, aby neovplyvnili prítomnosť vírusu vo vzorkách
určených na laboľatórne vyšetrenie. Na čistenie by sa mala použiť čistá, teplá voda a mäkká
tkanina alebo špongia.

21



Uprednostňuj e sa začať kontľolu stáda v mieste hospodárstva, v ktoqý ch zvieratá sú podľa
vyhlásenia majiteľa alebo jeho zástupcu zdravé, ponechajúc podozľivé zvieratá na koniec.
V pľípade vel'kých stád, hlavne ak je obmedzený počet pomocníkov, to nemusí bý' možné
amôže bý'nevyhnutné vyšetriť najpľv podozľivé zvieratá.
Pasúce sa zvieratá by mali by' podl'a možností vyšetrené na mieste, kde sa zvyčajne
zdržiavajú za pľedpoklaďu, že ich presun by mohol ohľozit' iný dobytok.
V pľípade t'ažko zvládnuteľných zvieľat môžu byt' pľe odbeľ vzoľiek a klinické vyšetrenie
použité uspávacie látky, resp. sedatíva. U zvierat, ktoľé nie je možné znehybniť pre podanie
injekcie, bude potľebné látku podat' naľkotizačnou pištoľou.

Vhodné trankvilizéry sú:
- Xylazin2%opre dobýok 0'5 ml na 100 kg i.m. pre ľahkú anestéziu alebo 1,0 ml na 100 kg

pľe hlbokú anestéziu,
- Azaperon 4Yo pľe ošípané I-2 mI na 20 kg i.m. pre ľahkú anestéziu a|ebo 2-4 ml na 20 kg

pre hlbokú anestéziu.

2.5 Post moľtem vyšetľenie je uvedené pľe jednotlivé ECH v pľílohe č.1 1.
2.6 odbeľ vzoľiek je uvedené pľe jednotlivé ECH v pľílohe č.1 1.
2.7 Ba|enie a odosielanie materiálu je uvedené pľe jednotlivé ECH v prílohe č.11.

2.8 Hlásenie náľodnému centru pľe tlmenie choľôb

Po ukončeni predbeŽneho vyšetľovania, odobľatí potrebných vzoľiek azabezpečení odoslania
vzoriek do národného referenčného laboľatória, úradný veterináľny lekáľ pľedtým, než opustí
podozľivé hospodáľstvo, vyplní pľedbeŽné hlásenie a zašle ho buď faxom, e-mailom, ál.uo
nahlási telefonicky národnému centru pre tlmenie chorôb. V každom pľípade sa poverený
úľadný veteľinárny lekár spojí s miestnym centľom pľe tlmenie chorôb, aby mohol dostat'
inštľukcie, ýkajúce sa ďalšieho postupu pľed opustením hospodárstva.

2.9 činnost'v období do obdľžania laboľatóľnych výsledkov

obmedzujúce opatľenia naľiadené podl'a odseku 2.1 zostanú v platno sti, až kým nebude
úľadne vylúčené podozrenie na ECH.
Majiteľ, alebo zástupca majiteľa, musĺ byt' infoľmovaný, že môže trvat' aj niekoľko dni, než
budú známe výsledky testov, ale že za ten čas môŽe súkľomný veteľináľny lekáľ navštíviť
chov a ošetriť choľé zvieratáza predpokladu dodrŽania pľísnych áezinfekčnýóh pľavidiel.
Poveľený úľadný veteľinárny lekáľ pred opustením chovu skontľoluje, či majiiel' alebo jeho
zástupca porozumeli opatľeniam, ktoré boli naľiadené na pľevádzku jeho .ňouu
a dezinfekčným opatľeniam, ktoľé sú potrebné pre vstup oprávnenýóh osôb do ňospodárstva
alebo jeho opustenie.
Zabezpečí sa bezpečná likvidácia kadáveľov zvietat, ktoľé uhynuli, alebo boli usmľtené pľe
diagnostické účely. Toto musí bý vykonané pod úľadným dozorom a spôsobom, ktäľý
zameďzí riziku ľozšírenia vírusu ECH.
Ďalšie návštevy chovu v rámci dozoru budu zabezpečené po konzultácii s národným centľom
pre tlmenie chorôb.

2.10 Negatívne výsledky

Ak sú výsledky testov negatívne, nariadené opatrenia môžu byt okamŽite zrušené. Je však
možne, že zostane podozrenie na výskyt ECH a na základ,e toho bude prijaté rozhodnutie po
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konzultácii s veterináľnym lekáľom zodpovednýmza vyšetrovanie chovu a náľodným centrom
pre tlmenie chorôb ponechať dozoľ nad chovom a odobrať ďalšie vzoľky tkanív a krvi na

vyšetľenie v nĺáľodnom referenčnom laboľatóľiu.

3. Potvľdenie pľítomnosti ECH

3.1 Hlásenia

Do 24 hodín od úľadného potvľdenia pľvého ohniska ECH Komisia EÚ a ostatné členské štáty

dostanú úradné hlásenie o vzniku choľoby.
V tejto fáze bude využitý systém ADNS EU (systém pľe hlásenie chorôb zvierut EU) a to

v súlade so smeľnicou Rady 82l894lEHS a rozhodnutím Komisie 2000/807/EHS.
Náľodné centľum pre tlmenie chorôb pľipľaví podklady pľe hlásenie, ktoľé musí obsahovať
minimálne nasledovné podľobnosti:
- dátum vzniku podozľenia na ECH,
- dátum potvrdenia ýskýu ECH,
- metódy použité pľe potvľdenie choľoby,
- miesto infikovaných chovov,
- vzdía|enosť od najbliŽších chovov s vnímavými zvieratami,
- počet vnímavých zvierat kďdého dľuhu a kategóľie v danom choveo
- počet vnímavých zvierat každého dľuhu a kategóľie, u ktoých bola potvrdená ECH'
- moľbidita choroby.
Do 24 hodín od pľvého výskytu bude podané hlásenie oIE.
Pľíslušné národné a miestne poľnohospodáľske a veteľináme organizácie budú takisto
upovedomené o skutočnosti, že ECH bola úradne potvrdená. Podľa potreby budú urobené
vyhlásenia pre media.
Budú vyvesené zteteľné oznamy, vyhlášky, že zvieratá v chove sú infikované chorobou ECH.

3.2 Ustanovenie miestneho centľa pľe tlmenie chorôbo ktoľého účast'ou je aj veterinárny
inšpektoľ ochľany zvierat

Akonáhle sa potvrdí výskyt ECH, začne pľacovať miestne centrum pľe tlmenie choľôb
avybavi sa všet\ými potrebnými veteľinárnymi lekáĺmi, technickými a administratívnymi
zamestnancami, mateľiálom a vybavením, potrebným pre zvládnutie a eradikáciu choľoby čo
naj ýchlej ším a naj účinnej ším spôsobom.
V centľe bude na zľeteľnom mieste r41vesená mapa :Ĺulzemia pod dozorom s vyznačením
umiestnenia všetkých chovov s vnímavými zvieratami v ochľannom pásme aj v pásme
dohľadu aoznačenim počtu kusov zkaždeho druhu. Táto mapa bude kaŽdý deň
aktualizovaná, aby sa dal sledovať postup tlmenia choľoby, prípadne jej šírenie do iných
oblastí.
Vedúci miestneho centľa kažďý deň oboznámi pracovníkov centra s dosiahnutými výsledkami
a s prípadnými pľoblémami, podobné hlásenie zašle aj na náľodnému centľu pľe tlmenie
choľôb.

3.3 Izolovanie infikovaných pľiestorov

Pľiestory musia byt'izolovane, aŽpokiaľ nebudú zľušené pľijaté opatrenia.

3.4. Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených choľobou.
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Výpočet pomoci na náhľadu škôd spôsobených chorobou sa stanoví na základe trlrovej
hodnoty zvieľat, materiálu a cien bezpľostľedne platných pľed vznikom nákazy' Uradný
veteľinámy lekár potvrdzuje východiskové údaje pre výpočet pomoci' ako sú hlávne počty
a hmotnosť zabitých zvietat, použitá metóda zabíjania, spôsob spľacovania tiel, póužité
dezinfekčné pľostriedky, spotľeba elektrickej energie a vody, stiata príjmu v dôsledku
karanténnych ťažkostí ($ 26 Naľiadenia komisie (EU) č. 7O212OI4).

3.5 Usmrtenie zvieľat v infikovanom chove

NeŽ sa usmrcovanie začne, úľadný veteľináľny lekríľ a miestne centrum pre tlmenie choľôb sa
musia dohodnút' na bezpečnom spôsobe likvidácie kadáverov, vrátane moŽnosti ich odvozu
na bezpečnú likvidáciu v schválenom zaňadení na spracovanie mateľiálu kategóľie l a 2
(ďalej len ,'schválené zariadenieo') a pľipľavia akčný plán usmrcovania podľá postupov
vypracovaných v Šop na usmrcovanie zvierat

Pri usmľcovani zvierat a súvisiacich úkonoch sa musia d,održiavať požiad,avky ustanovené v
článku 3 naľiadenia Rady (ES) č. 109912009 tak, že sa zvieratá ušetľia akejĹoľvek bolesti,
strachu alebo utľpenia, ktoqým sa dá vyhnút'. Postup usmľcovania sa bude riadit' podľa
pokynov vypracovaných v ŠoP na usmľcovanie zvieiat a Doplnku č.1 k Šop na riešenie
ne obvyklých, k'ĺ ízový ch s ituáci í pľi dep opu lácii zv ier at. .

Spôsob usmrcovania zvierat závisí od druhu,kategóľie ahmotnosti zvierat, ich počtu
a spôsobu ustajnenia zvierat. Prednostne sa uplatňujú nekľvavé metódy usmľtenia. V prípade
usmľtenia zvierat s pouŽitím kĺvaqych metód musí bý' zabezpečenátakámanipuláciu, k uou,
l<tor á zabr aÍnje šíreniu ochoľenia.

Doporučené metódy usmrtenia, pri ktoľých sa postupuje podľa ŠoP.

usmrtením elektľickou metódou

Smľtiaca injekcia T61,

1' Pľi usmľcovaní malého množstv a zvierat akého koľvek druhu zvierat a ich kategórií
sa môže použiť smrtiaca injekcia aplikáciou napľ.T61, ktoľú musí aplikovai iba
veteľináľny lekár (podl'a zákona o lieku) po zbavení vedomia zvieraťa, aiebo po jeho
znehybnení. Menšie zvieratáje možné usmrcovať bez toho, aby museli byt'presunuté
z miesta ich pobytu _ smľtiacou injekciou do sľdca alebo v' jugularis.

Pri usmrcovaní smľtiacou injekciou sa dodľžiavajú požiadavky, že:o sa aplikuje pľednostne uzvietat, ktore nevládzu chodiť, alebo majú inak znemoŽnený
pohyb (usmľtenie zvierat na mieste)
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o môŽe sa použiť aj uzvierut vo voľnom výbehu, ktoré boli pred tým omľáčené použitím
narkotizačnej pušky.

Úder do hlavy

2. Pľi mladých zvieratátch cca do 5 kg živej hmotnosti (ciciakyo jahňatá, kozl'atá) sa
môŽe použiť ako alteľnatíva údeľ do hlavy spôsobujúci váŽne poškodenie mozgu
s následným vykrvením na mieste, ak je to možné.

3. Pľi usmľcovaní väčšieho počtu zvierat sa pouŽijú iba vybraté metódy zo schválených
metód na usmľcovanie zvierat ustanovených v prílohe č.1 nariadenia Rady:

Elektľický prúd aplikovaný v dvoch fázach do hlavy/od hlavy do tela (použitie
HD, ovce, kozy, kone, dospelé ošípané) bez vykrvenia
Úde. do hlavy spôsobujúcivátžne poškodenie mozgu ujahniat, kozliat a cicakov
do hmotnosti 5 kg
Plynová metóda - s použitím vysokej koncentľácie COz najmenej 807o použitie u
ciciakov do 5 kg
Kombinovaná metóda:omľáčenie sedatívami s usmľtením elektľickou metódou,
(rabiátne zvieratá, omľáčenie cez naľkotizačnú pušku)
Kombinovaná metóda: Mechanická metóda omľáčenia penetračným jatočným
zaľiadením s následným usmľtením elektrickou metódou ( HD, ovce, kozy, kone)-
hľozí potriesnenie pľostredia kĺvou, mozgom,

Plynová metóda sa použije

V špeciálne upľavenej komoľe, do ktorej je vpúšťaný v stanovenej koncentrácii oxid
uhličitý pod kontrolou

a

a

Elektrická metóda sa použije:

o V pľípade, ak nie je povolené poľanenie mozgu s možným vytokom kľvi
o Pôsobením elektľického pľúdu aplikovaným v dvoch fázach do hlavya následne od

hlavy do tela
o Pri usmľcovani zvierat na mieste, kde ležia z dôvodov ich zlého zdravotného stavu a

neschopnosti pľesunu na miesto usmrtenia. Zvieratá sa omľáčia a usmrtia elektľickým
pľúdom z mobi lného e lektľického omračovacieho zariadenia

Mechanická metóda sa použije ako:

Mechanické omráčenie s následným usmľtením elektrickou metódou sa nevykonáva ľutinne
(možná kontaminácia pľiestoru kľvou z ľany vzniknutej po prerazení lebky v ľámi
omľačovania). Použije sa v pľĺpadoch ak elektrické omráčenie nebolo účinné aje možné
použiť kľvavú metódu usmľtenia

Ako náhľadná metóda (v pľípade poľuchy omľačovacieho zaľiadenia,ležiace zviera, ľabiátne
zvieÍa, zviera na pastve):
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Stľelná zbraň s voľným pľojektilom
Smľtiaca injekcia

Pri kaŽdom zásahu musí mať mobilná jednotku vo výbave naľkotizačnú pušku.
V pľípade ľabiátnych zvierat, alebo neúspešného omľáčenia zvierat je moŽné použiť
naľkotizačnú pušku. Tá sa použije za účelom doomráčenia zvierďa a jeho následného
usmľtenia elektrickým prúdom za účelom zachovania bezpečnosti členov mobilnej jednotky
a pomocného peľsonálu, alebo usmrtenia aplikáciou smrtiacej injekcie u narkotizovaného
jedinca.

Naľkotizačná puška sa používa:

o V prĺpade podľáŽdených, nebezpečných, alebo inak ťažko zvládnuteľnýchzvierat, pľed
usmľtením sa aplikuj e ukľudňuj úci pľostriedok

Použitie stľelnej zbrane:

o Na ťažko pľístupných miestach vo vol'nom pľiestranstve sa môŽe použit' voľný
pľojektil alebo strelnu zbraň, ktorej pouŽitie musí schváliť hlavný veterinárny lekáľ.

o Použitie stľelnej zbrane je podmienené vlastníctvom povolenia na jej držaníe a
pouŽívanie. Strelnú zbraňpouživa}ú v ľámci depopulácieväčšinou pol'ovníci.

Všetky pouŽité metódy usmrcovania a postupy súvisiace s usmrcovaním sa vykonajú podľa
Šoľ a.ieho Doplnku č.1 na ľiešenie neobvyklých,krízoých sitácií pri depopulicii zvierit.

Kone sa usmrcuji vždy v znehybňovacom pľiestoľe. Usmľcovanie sa vykonáva vždy v
uzavretom priestoľe, kde sú všetky zvierutá sústľedené napľ' v priestoľe farmy alebo maštale'
Výnimočne sa môŽe usmrtenie vykonať v exteľiéľoch, keď sú zvieratána voľno vo výbehoch.
Táto výnimka sa vyuŽiva u zvietat, ktoré nie sú schopné zo zdtavotného dôvodu pľesunu do
uzavretého pľiestoru.
Kone je moŽné usmrcovať aj individuálne v boxoch, v ktorých sú dľžané zapoužitiapotrebnej
fixácie. Po znehybneni zvietat sa môže vykonať ich usmľcovanie. Usmrcovanie v boxoch sa
vykoná iba vtedy, ak je možné ľahko pľemiestnit' kadáveľ do kafileľických nádob na zber
kadáveľov.

V prípade usmľcovania väčšieho počtu zvierat, ktoľé sú v zlom zdľavotnom stave, ktoľé
nie sú schopné pohybu sa pouŽije:
l.penetračná jatočná pištol' na omľáčenie zvieľat snásledným usmľtením elektľickou
metódou, ak je to možné
2.iba ďvojfázová elektľická metóda usmrcovania za pomoci pľenosného elektrického
transformátoľa s kliešt'ami ak je to možné.

Usmľtenie by malo byt' vykonané čo najľýchlejšie, aby sa minimalizovalo ľiziko ľozšírenia
víľusu ECH. Vzhľadom na potenciál vysokého titra víľusu by mali byt'v pľvom ľade usmr1ené
ošípané a následne zvieratá, ktoľé sa pľavdepodobne dostali do pľiameho, alebo nepriameho
kontaktu s infikovanými jedincami.
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V ľámci epizootologického vyšetrovania bude potrebné vyšetľiť kadávery a uľobiť odhad veku
lézií, ktoľé sú pľítomné a odobrať ďalšie vzoľky tkanív a kľvi v čase usmľtenia. Inštrukcie
v takýchto prípadoch poskytne skupina odbomíkov a náľodné centľum pľe tlmenie choľôb.
Zv|ášť dôležité je, hlavne v počiatočnej fáze infekcie, získať čo najviac epizootologických
infoľmácií.

Kadávery je potľebné postriekat' dezinfekčným pľostľiedkom , ak je to potľebné aj

repelentným alebo dezinsekčným prostľiedkom, prípadne zabezpečiť pľekľytie kadáverov
plastovou foliou.

3.6 Likvidácia kadáveľov

Vzhľadom na vysokú infekčnosť ECH sa upľednostňuje zlikvidovať kadáveľy v infikovanom
hospodáľstve zakopaním alebo spálením ak to nie je to možné v schválenom asanačnom
zariadeni. Rozmery jamy pľe zakopanie 60 ošípaný ch, s 2 metrovou krycou vľstvou sú - dĺzka
6m' šíľka 3m, hĺbka 4m.
Aby sa zakopané kadávery nedvíhali kpovľchu, pľed zakopaním je potrebné rozrezať ich
bruchá, aby zo zažívacieho traktu a bľušnej dutiny moholuniknúť plyn.
Je potľebné zistiť, či zakopanie neznemožňuje charakteľ pôdneho typu, hlavne hladina
spodnej vody' blízkost' vodných tokov a iné enviľonmentálne a pľávne faktory. Ak zakopanie
nie je moŽné,je treba uvúovať s kľemáciou a zistiť pľípadné enviľonmentálne problémy.
Ak neexistuje iná moŽnosť ako odviezť kadávery z chovu na čo najbliŽšie miesto, kde budú
zakopane, spálené, alebo spľacované, manipulácia a tľansport musia bý zv|ádnuté tak, aby sa
zabráni|o ľozšíľeniu víľusu ECH.

Konkĺétne opatrenia:
a. pred odvozom musia byt kadávery postľiekane dezinfekčným ľoztokom, účinným proti

víľusu ECH,
b. vozidlá použité pre prevoz kadáverov musia bý'utesnené, pľikľyté azapečatené,
c. kaŽďe vozidlo' vľátane kabíny vodiča, vonkajších povľchov kolies musia byt dôkladné

očistené a dezinfikované - tak po nakládke ako aj pred opustením infikovaného chovu,
d. vozidlá sa na ceste z infikovaného chovu na miesto likvidácie nebudú zastavovať a budú

ďodržiavať schválenú pľepľavnú tľasu, vyhnú sa pľejazdu popri chovoch s vnímaými
zvĺerataml',

e. každe vozidlo musí bý' pľed odchodom z miesta likvidácie Znovu dôkladne čistené
a dezinfikované.

3.7 Likvidácia mateľiálu

Akékoľvek mäso vnímavých dľuhov, krmivo' pomôcky, objekty a iné materiály, odpad
živočíšneho pôvodu, ako aj všetko, čo môŽe bý'kontaminované amôže pľenášať vírus ECH
musí by' likvidované alebo manipulované s ním podľa pokynov úradneho veterinaľneho
lekára tak, aby bolazabezpečená likvidácia vírusu ECH'
Predmety alebo mateľiály určené na likvidovanie musia bý'ohodnotené.
Mäso vnímaých zvierut z napadnutého hospodáľstva, ktoľé boli usmľtené v období medzi
pľavdepodobným vznikom ochoľenia a naľiadením opatrení, bude vysledované a likvidované
pod úradným dozoľom tak, aby bolo nedošlo k rozšíľeniu vírusu ECH.
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3.8 Ďašie epizootologické vyšetľenie

Po potvrdení ECH budú vykonané ďalšie rozsiahle epizootologické vyšetľenia, aby sa
zabezpečili vhodné opatrenia vo všetkých ostatných hospodáľstvách, v ktorých zvieratánrohli
byt'vystavené vírusu ECH. Zatoto špecifické lyšetľovanie zodpovedá skupina odbornĺkov.
Počas vyšetľenia musia byt vykonané všetky spätné vysledovania a sledovanie dopredu
s cieľom zistit'doteľaz neidentiťrkovaný zdroj infekcie a hospodáľstvo, kde hľozí priama alebo
nepľiama expozícia víľusom ECH. ohrozenie infekčným materiálom pľenášaným návštevami
nesmie byt'počas tohto vyšetľovania zanedbane a je potrebné pľípadne aj opakovane odobrať
vzorky kľvi, aby sa potvľdil zdravotný stav stáda, o ktorom existujú pochybnosti. Je
nevyhnutné čo najýchlejšie odhaliť riziko vzniku rozsiahlej epizoócie, aby sa minimalizovalo
možné ľozšíľenie infekcie.

3.9 čistenie a dezinfekcia

Čistenie a dezinfekcia musia začať hneď po utľatení vnímavých zvierat a ich odstľánení
z hospodárstva. Pritom musia bý'splnené metodické postupy.
Uradný veteľinárny lekáľ naplánuje priebeh čistenia a dezinfekcie v inťrkovanom hospodáľstve
a kontľoluje všetky fázy týchto činností.
Pred začatím musí byt' uľobený záznam poškodení stavieb a zariadenia, ktoľé bude čistené a
dezinfikované. Tak sa identifikujú oblasti, ako sú popľaskané podlahy a steny a pohyblivé
vybavenie, ktoľé si budúvyžadovať špeciálnu pozoľnosto, a zátoveťltak vznikne inventarizácia
exi stuj úcich po škoden i zanadenia.
okľem toho je potľebné skontľolovať bezpečnosť elektrických rozvodov' aby sa zamedzilo
vzniku nebezpečných situácií pouŽitím vody pľi čistení chovu.
Ak je to možné, odtoky by mali byť zatvorené, aby nedošlo k pľeniknutiu kontaminovaného
gdpadu a potenciálne nebezpečného mateľiálu do odpadového systému.
Čistenie a dezinfekcia sarealizujú v dvoch fázachnasledovne:

3.9.l Predbežné čistenie a dezinfekcia

Časti hospodáľstva, v ktoých sú chované vnímavé zvieratáa iné časti hospodiáľstva, ako sú
budovy alebo cesty, ktoré by mohli byt' kontaminované pohybom zvierat alebo počas
zabíjania alebo post mortem vyšetľovania, musia bý dezinfikované dezinfekčným
prostriedkom vhodným na príslušnú ECH (viď príloha č.11). Tkanivá alebo krv, ktôré
kontaminujú priestory počas zabijania alebo posi mortem vyšetrenia a hľubé znečistenie
budov, ciest alebo zariadení, sa bezpečne odstiániiia azlikvidujú, pľednostne na ľovnakom
mieste, na ktoľom sa likvidujú kadávery.
Použivaný dezinfekčný roztok musí na povrchu pôsobiť podľa návodu výrobcu pre daný dľuhECH.

3.9.2 Zápeľečné čistenie a dezinfekcia

Mastnota a špina musia byt' odstľánené zcelého povľchu s odmast'ujúcou zloŽkou a umyté
studenou vodou.

lovr9hy sa potom opät'dezinfikujú schváleným dezinfekčným roztokom.
Po siedmich dňoch všetky miesta musia byt'opäť dezinfikóvané, opláchnuté studenou vodou,
dezinfikované schváleným dezinfekčným ľoztokom a opät'opláchnuté studenou vodou.

28



Hnoj a použité stelivo musí by' umiestnené na jednej kope, dezinfikované schválenym
dezinfekčným pľostľiedkom, pľikryté a po dobu 42 dní ponechané, aby sa zahĺievali
prirodzenou cestou (kompostovanie).
Kal sa uloží najmenej na 42 dni, pľípadne dlhšie, ak sa povaŽuje za vysoko kontaminovaný'
Dekontamiĺácia kalu môže bý' zabezpečená pomocou hydľoxidu sodného, ktoý zýši pH.

Kalove rybníky by sa nemali premiešavať počas 3 mesiacov.

Dezinfokčným ľoztoky účinné pľoti ECH : - viď špecifické údaje pre jednotlivé ochoľenia (vo

väčšine prípadov je možné použiť pľípľavok Virkon S podľa technickej kaľty výľobcu)

Môže sa použiť aj foľmalín (neobsahujúci viac než34%o foľmaldehydu) v l07o koncentľácii.
Foľmaldehydové vypary sa dajú vývoľiť - 1 liter formalínu do 660 gľamov peľmangánu
dľaselného v kovovej, sklenenej alebo inej vhodnej nádobe s výškou minimálne 6x vyššou než
nĺuu foľmalínu. Tieto množstvá, ktoľé produkujú formaldehydové výpary na priestoľ 50 m3,

sú maximom pľe pouŽitie jedného kontajnera. Kontajner s peľmangánom dľaselným by sa mal
umiestniť na kovovú podloŽku' aby sa mohli zach5rtávať tekutiny, ktoľé sa uvoľňujú počas
chemickej ľeakcie zmiešavania ľeagentov, priestor do vzdialenosti 1 m okolo kontajneľa by sa
mal vyčistiť od organického mateľiálu, ako sú slama alebo podstielka a2 m okolo kontajnera
by mali bý voľnó od hoľľavého materiálu. Budova by mala bý uzamykateľná, vzduchotesná
a jeden pľacovník s ľespirátoľom vybaveným foľmaldehydovým filtrom by mal qýchlo pľidať
príslušné mnoŽstvo formalínu do nádob s peľmangánom dľaselným počínajúc nádobou
najďalej od ECHdu. Dveľe sa okamŽite uzatvoria a plyn v miestnosti necháme pôsobiť 10

hodín.
Foľmaldehydové výpaľy sa môžu použiť aj v budovách, kde sa chovajú napadnuté zvieratá
alebo kde sa skladovali kadávery infikovaných zvierat.
Seno, slama a krmivo môŽu bý dekontaminované spľejovaním povrchu formalínom alebo
jeho výpaľmi.

4. Vymedzenie ochľanného pásma a pásma dohl'adu

Príslušná regionálna veteľináľna a potľavinová správa vymedzi okolo ohniska ECH ochľanné
pásmo s polomeľom najmenej 3 km a pásmo dohl'adu s polomeľom najmenej 10 km. Pri
územnom vymedzení týchto pásiem sa zobeľú do úvahy administratívne hranice' pľírodné
prekážky, moŽnosti veteľinárneho dozoru a vedecko-technické poznatky, ktoré umoŽnia
pľedpovedať pľavdepodobné ľozšírenie víľusu ECH vzduchom alebo akýmikoľvek inými
spôsobmi.

4.1 opatľenia v ochľannom pásme - najmenej 3 km

V ochľannom pásme budú nariadené nasledujúce opatľenia:

1. vchovoch svnímaqými zvieratami bude čo najskôr vykonané sčítanie stavov (súpis
zvterat),

2. ak je možné' vnímavé zvieratáustajniť alebo iným spôsobom uzatvoriť,
3. všetky hospodárstva budú pľavidelne kontľolované úradným veterinárnym lekárom s

ciel'om:
- objavenia neohláseného ohniska infekcie,
- potvrdenia miesta a počtu vnímaqých zvierat,
- oboznámenia majiteľov o naľiadených opatreniach, pľofulaktických opatľeniach

a symptómoch tohto ochoľenia a dôležitosti okamžitého hlásenia ochoľenia,
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- odberu vzoriek kľvi ďalebo mlieka, akto vyžaduje skupina odborníkov,
4. pohyb a transpoľt vnímaqŕch zvierat na verejných alebo súkĺomných cestách bude

zakžnaý,
5. pľesun vnímavých zyierat cez ochranné pásmo po hlavných cestách a železničných

ftatiach stanovených náľodným centľom pre tlmenie choľôb bez zastavovania alebo
vykladania bude povolený,

6. počas prvych 21 - 40 dní - maximálna doba inkubácie pre jednotlivé ECH vnírnavé
zvieratá nesmú opustiť hospodárstva, v ktoý ch sa zdržiavaju.

9. Horúčka Úaola nrít

8. Nodttláľna dermatltida dobytka

7. Vedkuláľna stomatltĺda

6. tíahne ovlec a kÔz

5 66661aeĺcké ochorente Jeleňovĺ!ých

4. Kataľďna horúčka ovtec

3' Vezlktrlárna choroba oŠipaných

2. Mor malých preŽťtvavcov

1 Mor

Choľoba

30 dni

28 dní

2l dní

21 dnl

40 dní

40 drú

28 dní

21 dni

2l dni

Marlmálna doba lnLubÁcle

7. ýnimkou z vyššie uvedených opatľení je, že vnímavé zvieratá môžu byt' prepľavované
priamo na záklaďe úľadného povolenia a dozoru k núdzovému Zabitiu na bitúnok v rámci
pásma, alebo na bitúnok mimo pásmo, určený RVPS' za pľedpokladu, že úradĺý
veterináľny lekár klinicky vyšetril všetky vnímavé zvierutá v chove a nezistil žiadne
príznaky ochorenia na ECH,

8. všetky presuny spojené s plemenitbou a pľipúšťaním bud:ú zakénané,
9. umelá inseminácia nebude povolená najmenej počas pľvých 21 dní po vymedzení

ochranného pásma, pokiaľ ju nevykonáva sám majiteľ zvierats použitím seľnena' ktoľó už
je v hospodárstve' alebo je dodané priamo z inseminačnej stanicô,

10. trhy, obchody, akcie alebo ine zltomaždeniavnímavých zvietat, vrátaÍLe ich distľibúcie sú
zakázané,

1 1. lov (poľovnícky) je zakázaný.

4,2Trvanie opatľení v ochľannom pásme

opatrenia v ochľannom pásme sa musia dodržiavať najmenej 21 - 40 dní (viď bod 4.1.6) od
ukončenia usmľtenia všetký vnímaých zvieľatv hospodáľstve, odvozu kadáverov a čistenia a
dezinfekcie. Pásmo zostane súčast'ou pásma dohl'aáu a bude podrobované kontrolám, kým
opatrenia nebudú zrušené.

4.3 Sledovanie pľemiestňovania v ochľannom pásme

V celej Slovenskej ľepublike sa bude použivat'systém sledovania _ CEHZa TRACES.

4,4 opatrenia v pásme dohl'adu _ najmenej 10 km

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

1. v chovoch s vnímavými zvierutami bude čo najskôr vykonané sčítanie stavov
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2, pohyb a tľanspoľt vnímaqŕch zyierat na veľejných alebo súkomných cestách bude
zakázaĺý, pokiaľ tak;ito presun nie je potľebný na ich pľevoz na pastviny abol povolený
RVPS,

3. presun vnímavých zvierat cez pásmo dohl'adu bude podliehať povoleniu RVPS,
4. pľepľava vnímarry'ch zvierat cez pásmo dohl'adu, po hlavných cestách a železničných

tratiach stanovených náľodným centľom pľe tlmenie chorôb bez zastavovania alebo
vykladania bude povolenábez potľeby preďchádzajúceho špeciálneho schval'ovania,

5. voziďlá azariadenia pouŽité na prepľavu vnímavých zvierat alebo materiálu, ktory sa
mohol kontaminovať a ktory bol použitý v pásme dohľadu nesmie opustiť toto pásmo bez
predchádzajúceho čistenia a dezinfekcie podľa postupov uľčených RVPS,

6. akýkoľvek úhyn' alebo choľoba vnímavých zvierat v chove v pásme budú hlásené na
RVPS, aby mohlo byt'vykonané vyšetľovanie prípadného výskytu ECH,

7. počas prých 2I - 40 dní (viď bod 4.1.6).dní od vymedzenia pásma dohľadu vnímavé
zvlerďá nesmú opustiť pásmo dohľadu,

8. v období po vymedzení pásma môžu byt' vnímavé zvieratá prevážané cez pásmo iba pľe
potľeby transpoľtu pod úradným dozorom ana základe úradného dozoru _ pľiamo na
bitúnok pre naliehave zabitie, za pľedpokladu, že úradný veterinárny lekáľ vyšetľil všetky
vnímavé zvieratá a nenašiel žiadne príznaky výskytu choroby,

9. všetky pľesuny spojené s plemenitbou a pľipúšťaním buďu zakázane; trhy, obchody, akcie
alebo iné zhromažďovanie vnímavých zvierat, vrátane ich distľibúcie budú zakátzane; lov
(pol'ovnícky) bude zakánaný .

4.5 Trvanie opatľení v pásme dohl'adu

opatľenia v pásme trvajú minimálne po dobu pľvých 2I - 40 dní (viď bod 4.1.6) od ukončenia
usmľtenia všetkých vnímavých zvierut v hospodárstve' odvozu kadáverov a čistenia a
dezinfekcie.

Keď sa opatľenia zrušia, tie isté osoby a organizácie, ktoré boli upovedomené pľi potvľdení
výskytu choľoby a pľi naľiadení opatrení budú upovedomené o ich zrušení.

4.6 Sledovanie premiestňovania v pásme dohl'adu

V celej Slovenskej republike sa bude použivď systém sledovania _ CEHZ a TRACES.

4.7 Zariadenie a lybavenie je uvedené v Prílohe 9 náľodného pohotovostného plánu

4.8 ĎaBie pozoľovanie (suľveillance)

Ak existuje dostatok dôkazov o tom, že choľoba mohla bý'prenesená do chovu s potvľdeným
výskytom infekcie ziných chovov (a to akýmkol'vek spôsobom), tieto ďalšie chovy budú dané
pod úradný dozor a budú nariadené príslušné opatľenia.
Pohyb vnímavých zvierat mimo takéhoto hospodárstva môŽe by' povolený iba pre núdzové
zabltle pod úradným dozorom po 2I - 40 dní (viď bod 4.L6.) dňovom období, po klinickom
vyšetrení úradným veterináľnym lekáľom, ktoľé potvrdí, že vnímavé zvieratá nemajú ptiznaky
ECH.
Ak existuje dostatok dôkazov o tom, že choľoba mohla bý prenesená z chovu s potvľdeným
ýskytom infekcie do iných chovov' a to akýmkoľvek spôsobom, tieto ďalšie chovy budú
umiestnené pod úľadný dozot a budú nariadené príslušné opatrenia.
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Pohyb vnímavých zvierat mimo takéhoto hospodáľstva môŽe byt' povolený iba pre núdzové
zabitie pod úľadným dozorom po 2I - 40 dní (viď bod 4.1 .6.)-dňovom období, po klinickom
vyšetrení úradným veterinárnym lekárom, ktoré potvľdí, že vnimavé zvieratánemajú printaky
ECH..
Vykonané budú aj návštevy zoologických záhrad a parkov v rámci ochľanného pásma za
účelom inšpekcie vnímavých dľuhov. Takéto návštevy by mali bý' vykonané v spolupráci s
príslušnými zamestnancami Zoo' ľesp. súkľomným veterináľnym lekáľom ' pretože niektoľé
zvieratábudú pred vyšetľením vyžadovať podanie sedatív.

5. Repopulácia infikovaných chovov

obnovu chovu povolí prĺslušný oľgán po tom' ako úľadný veterinárny lekáľ overí inšpekciou,
Že čistenie a dezinfekcia chovu bola pľevedená v zmysle platnej legislatívy $ 16 NV
308/2003.

a) Repopulácia sa môže začď najskôr po štyroch týŽdňov od prvej kompletne vykonanej
dezinfekcii miest, a to podľa bodu 10 písm. c).
b) Pri opätovnom ustajnení vnímavých zvierat sa berie do úvahy typ chovu uskutočňovaný v
pľíslušnom chove a repopulácia musí byt'v súlade s týmito ustanoveniami:

1. Ak ide o chov pod otvoreným nebom, ľepopulácia sa začína ustajnením uľčitého
obmedzeného počtu kontľolných indikátoľových zvierat, ktoľé reagovali negatívne pľi
kontľole prítomnosti pľotilátok pľoti vírusu ECH. Kontrolné indikátorov é zvieratá sú
ľozdelené podľa požiadaviek príslušného orgánu vo všetkých častiach infikovaného chovu a
za 27 - 40 dní (viď bod 4.l.6.) po ich umiestnení do chovu sa u nich vykoná klinické
vyšetrenie a odber vzoľiek na sérologické vyšetrenie.
Ak kontrolne zvieratá nevykazujú klinické priznaky ECH, ani nedošlo k vytvoľeniu pľotilátok
proti vírusu ECH, môže sa vykonat'kompletná repopulácia.

2. U všetkých ostatných foľiem chovu sa repopulácia vykoná buď podľa opatrení
ustanovených v bode 1, aleboúplnou repopuláciou pod podmienkou, že:

2.I zvieratá sú do chovu pľepľavené počas 8 dní a pochádzajiĺz chovu leŽiaceho mimo pásma
obmedzenia z dôvodu ECH a sú séľonegatívne,
2.2 žiadne zo zvíerat nemôžu počas 60-tich dní od pľíchodu posledných zvieratopustiť chov,
2.3 ľepopulované stádo sa vyšetľuje klinicky a séľologicky v súlade s požiadavkámi uľčenými
pľíslušným oľgánom. Toto vyšetrenie môŽe byt'vykonané najskôr za21 dnípo ľepopulácii.

6 ECH na bitúnku

6.1 Podozľenie z výskytu choľoby na bitúnku

Podozrenie z výskytu ECH na bitúnku môŽe vzniknúť na základe výsledkov vyšetľenia pľed
zabitím alebo post moľtem.
V obidvoch pľípadoch budú opatrenia na obmedzenie pohybu a spustenie vyšetľovania
podobné postupom uvedeným včastiach 2 a 3, pojednavajúcim opodozreni na qýskyt
choľoby v chovoch vnímavých dľuhov zvierat.
Konkľétne nariadené obmedzujúce opatľenia:
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1. zabijanie zvieratbude zastavené,
2. živé zvieratá v ohradách nebudú vypúšťané a neumožní sa im opustenie bitúnku,
3. žíadne zviera nebude pľisunuté na bitúnok,
4. žiadne kadáveľy ani mäso nesmú opustiť bitúnok,
5. žiadeĺmateriál alebo odpad' ktoý by mohol prenášať vírus ECH, nesmie opustiť bitúnok,
6. osoby smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom RVPS,
]. vozid|á smú vstúpiť alebo opustiť bitúnok, iba so súhlasom RVPS,
8. vyšetrenie by malo viesť k dôkazu alebo k vylúčeniu pľítomnosti vezikuláľnej choroby

ošípaných,
9. vyšetrenie bude zahrňať klinickú prehliadku vnímavých zvierat na vylúčenie choľoby,

zvláštna pozoľnosť bude venovanápodozriq1im zvieratám alebo skupinám, vyšetľeniu post
mortem a podľa potreby budú vykonané aj odbery tkaniva a kĺvi pľe vyšetľenie
v ľeferenčnom laboratóriu,

10. ak je to potľebné pre diagnostické účely, vyšetľené zvieratásazabiju,
11. súčasne svyšetľením na bitúnku, bude vykonané vyšetľenie vchove, odkiaľ podozľivé

zviera, alebo zvieľatá pochádzajú, aby sa rozhodlo, či existujú ďalšie ďôkazy, ktoľé by
nasvedčovali na pľítomnosť choľoby,

12. v tom čase sa zhromaždia aj epizootologické údaje, |ýkajúce sa pohybu vnímaých
zvlerď z a do hospodáľstva spolu s ďalšími informáciami' ktoľé môŽu pomôcť pri tlmení
choroby v pľípade potvľdenia jej výskytu.

6.2 Potvľdenie ECH

Keď je na bitúnku potvrdená ECH, RVPS zabezpeči, aby:
1 všetky vnímavé zvieratána bitúnku boli bez odkladu utratené,
2 kaďávery zvierat a vnútoľností postihnutých alebo kontaminovaných zvierat boli

vysledované, ak boli uŽ z bitúnku odstránené, aby boli zlikvidované pod úľadným
dozorom tak, aby nedošlo k ľozšíľeniu ECH,

3 čistenie a dezinfekcia budov a zariaďenía, zahÍňajúceho vozidlá, ktoľé pľiviezli infikované
zvieratá, bolo vykonané podľa inštrukcií stanovených RVPS a pod dozorom úradného
veterináľneho lekára,

4 všetky vnímavé zvieratáprevéĺžane vozidlami, ktoľými sa pľepľavovali infikované zvieratá
boli vyhľadané a umiestnené pod úľadný dozoľ,

5 aby bolo vykonané epizootologické vyšetrenie'
6 na bitúnok nesmú vstupiť žiadne zvieratá určené na zabitie minimálne do 24 hodín od

ukončenia čistenia a dezinfekcie.
Ak si to epizootologický nález vyžiada, vnímavé zvieratá v hospodáľstve odkial' pochádzajÍl
infikované zvieratá budú tiež utľatené.

7. ECH u zvieľat v tranzite

7.1 Podozľenie z výskytu ochoľenia

Ak sa zistí podozľenie na ECH u zvierat v tranzite, celá zásielka bude prevezená na určené
hospodárstvo, kde sa nenachádzaji vnímavé zvierďá, alebo na miesto pôvodu podozrivých
zvierat, kde zostanu až do vylúčenia podozľenia na chorobu.
opatrenia sa vykonávajú ako v pľípade chovu s podozrením na Vyskyt ECH.
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Pľehliadka a epizootologické vyšetľenie budú sústľedené na hospodáľstvo, odkiaľ pochádzajil
podozľivé zvieratátak, ako v prípade podozrenia na bitúnku alebo na tľhu.

7.2 Potvrdenie ECH

Ak sa potvľdí ECH u zásielky zvietat, ktoľé boli prepravované v čase vyslovenia podozrenia
na výskyt infekcie, všetky zvierutá zásielky budú zlikvidované.
Ak si to vyžiada výsledok epizootologického vyšetľovania, vnímavé zvieratá z hospodárstva,
ktoľé je zdľojom infikovaných zvieľat, budú zlikvidované.
ostatné naĺiadené opatrenia budú vo všeobecnosti rovnaké ako v prípade výskytu infekcie
v chove.
Podobné oparenia budú naľiadené v pľípade výskytu ECH alebo podozľenia ztejto infekcie na
hľaničnej inšpekčnej stanici.

8. Informácie a údaje

8.1 Skupina odboľníkov zltromažďuje všetky inťoľmácie o epizootologickom šetľení
a poskytuje ich:

- miestnemu centľu pre tlmenie chorôb,

- náľodnému centľu pľe tlmenie chľôb'

- Komisii,

- ostatným členským štátom.

V prípade, že kontľolné pásma zasahujú na izemie iného členského štátu, náľodné centľum
infoľmuje o výskýe choroby kompetentnú autoritu pľísklušného členského štátu.

8.2 Informácie aúdaje na miestnej úľovni zhromažďuje a vyhodnocuje kaŽdý tím v miestom
centľe pľe tlmenie choľôb podľa úloh a spľávy sa predkladajú vedúcemu miestneho centra' Za
prípravu informácií pre médiá a verejnosť zodpovedá koordinačný tím.

8.3 Po schválení informácií vedúcim miestneho centra sa informácie a údaje distľibuujú
pľíslušným orgánom averejnosti. Vedúci miestneho centľa je zodpovedný za denné spľávy
zasielané do národného centľa o novom vývoji v infikovanej oblasti.

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

Berúc do úvahy reálnu moŽnost' výskytu veľkého počtu ohnísk v rámci kľátkej doby
a spôsobených viaceqfmi antigeneticky odlišnými sérotypmi sa vyuŽijú zdĺoje, potrebné na
kontrolu nasledovne:

K dispozícii je 40 miestnych centieľ s vybavením (Pľíloha č. 9) i peľsonálom. Hlavný
veterináľny lekáľ je podľa $ 6 zákona č. 3912007 Z.z. oprávnený v nu1i"huqp.h pľípadocĹ
priamo riadiť kaŽdého veterinárneho lekáľa, ktoľý vykonáva odborné veterináľne činnosti na
území SR, nariadiť núdzové opatľenia, ako aj riadit' zamestnancov orgánov verejnej správy
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a iné osoby, ktorych činnosti sú potrebné na kontľolu alebo eľadikáciu choľoby zvierat.
Nasadenie a kooľdináciu pracovníkov do iných ľegionov/okľesov bude riadiť národné
centrum. Týmto je zabezpečená ľeálna možnosť okamŽite nasadiť pracovníkov týchto 40
miestnych centieľ na kontrolu a eľadikáciu ECH v ktorejkoľvek časti SR. Uvedení pracovníci
sú schopní do niekol'kých hodín pľicestovať na pomoc pľíslušnej RVPS.

Mapa ukazujúca uzemie, ktoľé pokľývajú miestne centrá pľe tlmenie chorôb (Pľíloha č.2)

1 Bľatislava 13 nad 28 Rožňava

2 Senec

3 Dunajská
Stľeda

4 Galanta
5 Tľnava
6 Senica

7 Komáľno
8 Nové Zámky
9 Levice

l0 Nitľa
11 Topoločany
12 Sal'a

Nové Mesto
Váhom
Tľenčín
Púchov
Pľievidza

Žiar nad,Hľonom
Zvolen
Vel'ký Kľtíš
Lučenec
Rimavská Sobota
Banská Bystľica

29 Spišská Nová Ves
30 Košice - mesto
31 Košice - okolie

32 Tľebišov

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

Topl'ou
38 Baľdejov
39 Svidník
40 Humenné

14
15
16

17
18
19
20
21
22

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

38rr20

21 t

.22
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RVPS Bratislava-mestoo Polianky 8, 841 01 Bratislava - 42, tel,: 02 64461209,
Riaditel.BA@svps.sk

RVPS Seneco Svätoplukova 50, 903 01 Senec' tel.: 02 45926213,Riaditel.SC@svps'sk

RVPS Dunaiská Stľeda, obchodná 78913, 929 0l Dunajská Streda, tel.: 03I 5524870,
Riaditel.DS@svps.sk

RVPS Galanta, Hodská 353119,924 25 Galanta, tel.: 03 I 18O]1Og, Riaditel.GA@svps.sk

RVPS Tľnava,Zavarská 11,918 21 Tľnava 1, tel.:033 5501447, Riaditel.TT@svps.sk

RVPS Senica, Čáčovská 305, 905 0l Senica nad Myjavou, tel.: O34 6512881,
Riaditel.SE@svps.sk

RVPS Komáľno, Štúrova 5,g45 01 Komáľno, tel.: O35 7731235, Riaditel.KN@svps.sk

RVPS Novó Zámkv, Komjatická 65, 94O
Riaditel.NZ@svps.sk

89 Nové Zámky, tel.: 035 6428311,

RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice' tel. : 036 63 123 52,Riaditel.LV@svps.sk

RVPS Nitľao AkademickáI,949 80 Nitľa 1, tel': 037 6536202, Riaditel.NR@svps.sk

RYPS Topol'čany, ul. Dľ. P' Adámiho IJ,955 01 Topol'čany, tel.: 038 5326068,
Riaditel.ToíÔsvns.sk

RVPS Šaľa, Školská 5,927 00 Šaľa, tel.: 03 I 770 21 70,7715177 Riaditel.SA@svps.sk

RVPS Nové Mesto/Váhom, Tajovského 23517,915 01 Nové Mesto/Váh., tel.: O32 7]12546,
Riaditel.NM@svps.sk

RVPS Tľenčín, Súdna 22,9I1 01 Trenčín, tel.: 032 6522123, Riaditel.TN@svps.sk

RVPS Pľievidza, Maľiánska6,97I01 Prievidza, tel.: 046 5423OO9, Riaditel.PD@svps.sk
RVPS Púchov, Moľavská 1343129,020 0l Púchov, tel.:042 4641315, Riaditel.PU@svps.sk

švPs Žtaľ nad Hľonom, ul. SNP 6|21120,965 0I ŽiarnadHronom, tel.: 045 6732737,
Riaditel.ZH@svps.sk

RVPS Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen,tel.: 045 520399g,Riaditel.ZV@svps.sk

!IľĹ' Vel'kÝ Krtíš, osloboditel'ov 33, gg0 01 Veľký Kľtíš, tel.: 047 48l2g2l,
Riaditel.VK@svps.sk

RVPS Lučenec, Ulica mieľu 2,984 01 Lučenec,tel; O47 4322431, Riaditel.LC@svps.sk

BYlĽĹ,Rimavská Sobota, Kiľijevská 22, g7g Ol Rimavská Sobota, te|.: O47 5631410,
Riaditel.RS@svps.sk

syls ľansľĺ ľvstľĺca, Rudlovská cesta 6,g75 90 Banská Bystľica 1, tel.: 048 4125602,
Riaditel.BB@svps.sk

RVPS Maľtin,Záturčianska 1,036 80 Martin, tel.: 043 4221481,Riaditel.MT@svps.sk

RYPS .LiptovskÝ Mikulášo Kollárova 2, O31 0l Liptovský Mikuláš, tel.: O44 5523814,
Riaditel.LM@svps.sk

RVPS Žiľna, Jedľová 44, O1O oq ŽIina 4, tel.: O41 7631235, Riaditel.ZA@svps.sk
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RVPS Čadca, Homá 2483, pošt. pľ. 45, O22 01 Čadca, tel.: O4l 4322277,
Riaditel.CA@svps.sk

RVPS DolnÝ Kubín, PelhŤimovská 205517,026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 5864935,
S ekĺetaľiat. DK@,svp s. sk

RVPS Rožňava,Južná43,048 01 RoŽňava, tel.: 0587323182, Riaditel.RV@.svps.sk

RVPS Spišská Nová Veso Duklianska 46,052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 4813202,
Riaditel.SN@svps.sk

RVPS Košice_mestoo Hlinkova Ilc, 040 01 Košice - mesto, tel.: 055 6325623,
Riaditel.KE@svps.sk

RVPS Košice_okolieo Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie, tel.: 055 6223507,
Riaditel.KS@svps.sk

RVPS Trebišov Bottova 2,075 0l Tľebišov, tel': 056 6722748, Riaditel.TV@svps'sk

RVPS Michalovce, Sama Chalupku 22, 07I 01 Michalovce, tel.: 056 6425001,
Riaditel.MI@svps.sk

RVPS Poprad, Partizánska 83, 058 01 Popľad, tel:0527723085, Riaditel.PP@svps.sk

RVPS Staľá Ľu Levočská 41338, 064 01 Staľá Ľubovňa, tel.: 052 432II82,
Riaditel. S LíÔ.svos. sk

RVPS Pľešov, Levočská 112, 080 01 Prešov 1, tel.: 05I7493650, Riaditel.Po@svps.sk

RVPS Vranov nad Tonl'ou. Kalinčiakova 879, 093 01 Vľanov nad Topľou, tel.: 057
4423 064 Riaditel.VT@svps. sk

RVPS Baľdeiovo Stôcklova 34, 085 01 Bardejov' tel.: 054 4722115, Riaditel.BJ@svps.sk

RVPS Svidník, ul. MUDr. Pľibulu
Riaditel.SKíEsvps.sk

2, 089 01 Svidník, tel.: 054 7522987,

RVPS Humenné, Gaštanová3,066 01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk

okľem ustanovení zákona NR SR č. 3912007 Z.z. o veteľinárnej starostlivosti v súvislosti
s podozľením, potvľdením, kontrolou a eľadikáciou nákaz lEClH.l sú v pľávnom poriadku
Slovenskej republiky platné ďalšie všeobecne záväzné právne pľedpisy, na zák\ade ktoých
budú konať aj iné orgány štátnej spľávy, verejnej spľávy i samospľávy.
Zákon NR SR č. 38712002 Z. z. o ľiadení štátu v kľízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v platnom zneni, ktory ukladá o.i. zriaďovanie krízových štábov pľi
obvodných úradoch pre pľípad vzniku a ľiešenia krízových lnúdzoých/ situácií' ktorymi sú aj
nákazy zvierat.
Zákon NR SR č. I79|20II Z. z, o hospodáľskej mobilizácii ao Zmene a doplnení zákona č.
38712002 Z. z. oľiadení štátu vkľízových situáciách mimo času vojny avojnového stavu
v znení neskorších predpisov. V $ 5 písm. k) je jedným z opatľení hospodáľskej mobilizácie aj
organízácia veterinárnej starostlivosti. Týmto ustanovením je daný legislatívny ľámec kontroly
v prípade moŽného zámerného uvoľnenia víľusu ECH v prípade ohĺozenia bezpečnosti štátu.
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Pľíloha č. 1 operačného manuálu
Zoznam vecí v pohotovostnom kufri
3 pľacovné súpravy _ skafandre jednoĺázové,
3 pľotichemické gumové obleky skafandre,
3 páry gumoqých rukavíc so zdrsneným povľchom,
3 páry gumoqich čiŽiem,
3 gumové zástery,
3 páry ponožiek,
3 uteľáky a mydlá,
l balenie dezinfekčného pľostľiedku účinného napôvodcu ochoľenia
3 vreckové svietidlá na batérie,
3 veľké silné igelitové vľecia,
5 tabulí s nápisom pľíslušnej exotickej choľoby '' ......... ZVIERAT_VSTUP ZAKÁZANÝ !!! ''

Pľíloha č. 2 opeľačného manuálu
Zoznam vecí v pohotovostnej taške
3 chiľurgické pinzety,
3 noŽnice zahnuté,
10 ks ihiel na odber kľvi, hemosky pre HD a ošípané,
15 ks steľilných skúmaviek na odbeľ vzoľiek so štítkami a zátkami,
1 balenie dezinfekčného pľostľiedku účinného na pôvodcu ochorenia
5 fliaš aa 1009 lúhu sodného (NaoH),
3 páry gumoqých rukavíc so zdrsneným povľchom a 10 ksjednoľázových ľukavíc,
10 igelitoqých sáčkov na vzorky orgánov' 50 ks mikľoténoqých a papierových sáčkov,
2 mäsiaľske nože,
1 plechová kľabica na odoslanie vzoriek a papierová vata,
1 vreckové svietidlo na batérie,
l5 teplomerov,
1 kopytný nôž obojstľanný,
1 lepiaca páska voduvzdorná,
1 kotúč samolepiacich štítkov,
baliaci mateľiál,
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Pľíloha č.7.

Slovenská republika

Pohotovostný plán pľe vakcináciu.

Núdzová vakcinácia pľoti exotickým chorobám

Zálkaz vakcinácie
Vakcinácia pľoti exotickým choľobám je vo všeobecnosti zakénaná.

Núdzová vakcinácia vo výnimočných situáciách
Napriek zákazumôže bý'vo ýnimočných situáciách schválene ntdzová vakcinácia v oblasti
rozšírenia infekcie' kde bola potvrdená exotická choľoba a ak hrozi vymknutie sa choroby
spod kontroly aj za dodľžania najprísnejších opatľení.
Vpľípade, že regionálna veterinárna apotľavinová spľáva chce vykonávať núdzovú
vakcinačnú kampaň, návľh vo foľme akčného plánu bude postúpený náľodnému centru pre
tlmenie choľôb.
Plán' ktoý pľipraví miestne centľum pre tlmenie chorôb spolu so skupinou odboľníkov, by
mal obsahovať tieto informácie:
o popis choľoby' ktoľá vyvolala podanie tohto návľhu'
o faktory' ktoľé vedú k potľebe schválenia núdzovej vakcinácie, medzi iným: možnosť

plošného ľozšíľenia infekcie exponovanými zvieľatami, postihnutie veľkého počtu zvlelat,
vysoká hustota populácie vnímaqých druhov, nejasný pôvod choroby, rychlo sa zvyšujúci
počet nových zdrojov infekcie, ýchle šírenie infekcie vpopulácii vnímavých zvierutado
ďalších geogľafických oblastí,

o veľkosť oblasti' v ktoľej sa navrhuje vykonať n'Údzová vakcinácia, bude určená na základe
dohovoru medzi hlavným veteľináľnym lekáľom, národným centľom a skupinou
odborníkov ana zák|ade podľobných znalostí rizikovej oblasti, ohrozenej ďalším
ľozšírením choroby,

o počet jednotlivých dľuhov a vek vnímavých zvierat, ktoľé budú vakcinované,
o subtyPY očkovacej látky, ktoľé budúpoužité,
o truanie vakcinačnej kampane,
. systém pouŽívaný na identifikáciu a ľegistľáciu vakcinovanýchzvierat,
. opatľenia, ktoľé budú naľiadené na obmedzenie pohybu zvierata výľobkov ŽP.
Za pľedpokladu schválenia núdzovej vakcinácie bude v miestnom centre pre tlmenie chorôb
zriadený vakcinačný tím a vakcinačné centľum.
Rozhodnutie realizovat' povinnú vakcináciu dosiahne pľíslušného stupňa miestnej publicity
a budú pľijaté opatľenia, zabezpečujúce bezodkladné uskutočnenie kampane.
Geografická oblasť, kde sa bude vakcinácia vykonávať, bude jasne definovaĺá, hĺanicami
budú szické pľvky ako sú cesty' železnice, ľieky alebo ine prirodzené hĺanice a bude
vypľacovaný úplny zozÍLam všetkých chovov s vnímavými zvierutami pre navrhovanú oblasť
povinnej vakcinácie. Miesta všetkých chovov s vnímaými zvietatam| uľčenými pľe
vakcináciu, budú vyznačene na mape alebo mapách príslušných mieľok s vyznačením
pribliŽného počtu zvieľat v kaŽdom chove.
Ďalší veteľináľni lekáľi, technickí a administľatívni zamestnanci budú pridelení vakcinačnému
centľu, aby bol zabezpečený plynulý pľiebeh bez narušenia činnosti miestneho centra pre
tlmenie chorôb. Cieľom bude ukončiť vakcináciu v určenej oblasti do 7 pľacovných dní.
Vakcinačné centľum bude medzi iným vybavené aj:
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o dostatočnym mnoŽstvom očkovacej látky pľe zabezpečenie kampane,
o príslušnými zaiadeniami pre tľanspoľt a uskladnenie očkovacej látky,
o vybavením pre sterilizáciu pomôcok napľíklad viacdávkových stľiekačiek,

' odpadovými nádobami pľe použité pomôcky na vakcináciu, prázdne fl'aše od očkovacích
látok a ďalší rizikový odpad,

o ochľannými odevmi pre vakcinačný tím,
o dezinfekčnými prostriedkami a vedrami, kefami a špongiami pre osobnú dezinfekciu

vakcinačného tímu,
o zaľiadením na fixáciu zvierutpočas vakcinácie,
o dostatočným mnoŽstvom očíslovaných ušných značiek s veľkost'ou a tvarom

vyhovujúcim pre identifikáciu všetkých dľuhov zvierat, ktoľé majú byt identifikované
a kliešťami na aplikáciu týchto značiek,

o dostatočnou zásobou formulaľov, ktoľé sa budú vypĺňat'počas núdzovej vakcinácie.

Riadenie núdzovej vakcinácie
Vakcinačný tím pozostávaz veteľináľneho lekáľa a technického asistenta'
Každý tím bude kaŽdodenne zásobovaný nasledujúcim materiálom a zaľiadením:
o očkovacou látkou na denné použitie,
o sadou viacdávkoqých stľiekačiek s náhľadnými dielmi, ľemeňom a puzdrom,
o malým sterilizátorom na viacdávkové stľiekačky,
o jednorázoqými stľiekačkami a ihlami,
o nádobami na použité jednorázové striekačky a potľeby, prázdne obaly a iný odpad'. záchytným zariadenim,
o potrebným mnoŽstvom formulárov'

Administľatívni pracovníci centľa dohodnú pľe vakcinačný tim stľetnutia s chovatel'mi apľi
tom požiadajú o potrebnú pomoc pri vakcinácii, fixácii zvierat a o ďalšiu pomoc' ktoľá bude
potľebná azistia podrobnosti o aktuálnych počtoch zvieľat v danom chove. Návštevy za
účelom vakcinácie bez predchádzajuceho dohovoru by mali byt'výnimkou.
Každý vakcinačný tím dostane nazačiatkukaŽdého pľacovného 4ňazoznamchovov, ktoré má
navštíviť, čas návštev apribližný počet zvieratv každom chove.
Po príchode do chovu' na ktorom budú zvieratá vakcinované, veteľináľny lekár vysvetlí
podmienky vakcinačnej kampane majiteľovi alebo zodpovednej osobe.
Clenovia vakcinačného tímu sa oblečú do ochľanného odevu a zabezpečta osobnú dezinfekciu
pred vstupom do časti chovu, v ktorej su zvieľatáchované.
Pľed vakcináciou musí bý' stádo klinicky vyšetrené' Podozľenie' Že zvieratá chovu sú
inťrkované exotickou choľobou' musí bý' oznámene miestnemu centľu pre tlmenie chorôb,
ktoré zabezpečí vyšetrenie vlastnými úľadnými veteľináľnymi lekáľmi. Ák miestne centľum
pre tlmenie chorôb o to výslovne nepoŽiada, vakcinačny iĺm sa nebude do týchto vyšetľení
Z?pájať, okľem upovedomenia chovatel'a, že stádo le podozľivé avzt'ahuju ,á naň
obmedzujúce opatrenia.
Ak sa nepodarí okamŽite vylúčiť Vyskyt ochoľenia v stáde, vakcinácia nebude vykonaná. Akje stádo bez klinických príznakov exotickej choľoby, môŽe bý'vakcinácia vykonaná.Pľi vakcinácii je potľebné dodržat'návody na podávanie, hlavne dávkovanie, výbeľ
optimálneho miesta vpichu a vylúčenie zvieratuľčitých vekových skupín.
Každe vakcinované zviera, bez ohľadu na vek, buáe označené osobiinou, očíslovanou ušnou
značkou.
Na predbežnom foľmulári sa bude viesť záznam počtu zvierat každeho dľuhu a kategórie,
ktoým bola podaná očkovacia látka apouŽité čísla ušných známok.
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PouŽité zaiadenie sa vyčistí, dezinfikuje a steľilizuje, ak je nutné, keď sa vakcinácia stáda
ukončí. okĺem toho bude vykonaná aj osobná dezinfekcia. oblasť, kde sa vakcinuje, je
vysoko riziková vzhľadom na možný vznik choľoby. Je dôležité, aby bolri zabezpečené
predbežné opatrenia aaby nevzniklo ľiziko ľozšíľenia infekcie činnosťou vakcinačného tímu
a aby proti vakcinačným tímom v prípade následných epidémií v danej oblasti neboli
vznesené obvinenia z nedbanlivosti.
Pľed odchodom z chovu bude vyplnený vakcinačný záznam pre chov v dvoch kópiách
s podpisom majitel'a alebo zodpovednej osoby, jedna kópia bude ponechaná v chove.
Na záver dňa sa vakcinačný tím vľáti do vakcinačného centľa, kde budú použitéjednoľazové
pomôcky a iný odpad bezpečne uloŽené do nádob na to určených' ďalšie zaňadenia, ktoré sa
mohli kontaminovať budú po čistení a dezinfekcii vysteľilizované a budú vyplnené príslušné
foľmuláľe, ktoľé sa odovzdajú administľatívnemu personálu. Mapa núdzovej vakcinačnej
kampane bude kaŽdodenne aktualizovaná, aby sa dal pozorovať postup vakcinácie.

Vedúci veteľináľny lekáľ vakcinačného centra' pľípadne vedúci administľatívneho tímu, budú
každodenne podávať správu tak národnému centru pľe tlmenie choľôb ako aj miestnemu
centru pľe tlmenie chorôb, týkajúcu sa postupu kampane za posledných24 hodín.

Pohyb zvierat mimo oblast'o v ktoľej sa vykonáva núdzová vakcinácia
Od začatia núdzovej vakcinácie a po dobu najmenej 6 mesiacov od skončenia vakcinácie
nebudú žiadne vnímavé zvieratá môcť opustiť oblasť kde bolo vykonaná vakcinácia, okrem
pľepravy k okamŽitému zabittu na bitúnku v blízkosti alebo priamo vo vakcinačnej oblasti,
ktoqý je na tento účel uľčený ľegionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
Po zrušení zákazu pohybu zvierat (pozri vyššie), séropozitívne zvieratá môžu opustiť chov,
iba za účelom pľepľavy na okamŽite zabitie na bitúnku určenom regionálnou veteľinárnou
spľávou.
Potomkovia séľopozitívnych samíc nesmú opustiť chov' v ktorom sa naľodili, okľem
prípadov:
. prepľava k okamŽitemu zabitlu na bitúnku,
. pľeprava do iného chovu, určeného ľegionálnou veteľinárnou apotľavinovou spľávou,

z ktoľého sú pľiamo posielané nazabitie,
. prepľava do iného chovu, za pľedpokladu, že majú negatívne qýsledky séľologickej skúšky

na pľítomnosť pľotilátok proti víľusu exotickej choľoby.

Mäso z vakcinovaných zvierat
Mäso zo zvierat, ktoré boli počas kampane vakcinované a ktoré boli presunuté na zabitie na
označený bitúnok:
. sa buď spľacuje alebo označi špeciálnou pečiatkou uvedenou v osobitnom predpise'.

Toto sa vykoná v prevádzkarni uľčenej príslušným oľgánom. Mäso sa zašle do uvedenej
pľevádzkarne pod podmienkou, že zásiďrka je pľed odoslaním zapečatená a počas prepravy
zostane zapečatená,

o sa bude pľedávať výlučne v oblasti určenej náľodným centľom pľe tlmenie chorôb,

'Naľiadenie ES 853/2004 a Naľiadenie ES 85412004
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Tímy

Pľíloha č.8.

Slovenská republika

Miestne centľá pre tlmenie chorôb.

Z|oženie
Vedúci miestneho centra

o kooľdinačný
o administľatĺvny
. epizootologický
. eľadikačný
o vakcinačný
o kontrolný

Koordinačný tím
základne úlohy

o poplach podľa poplachového plánu
o pľípľava informácií médiám
o pľĺpľava info faxov
. organizácia stľetnutí - súkľomní veteľináľni lekáľi, chovatelia, spotrebitelia
. organizácia denných porád, diskusií na úľovni miestneho centra
o prípľava rozhodnutí

poplachový plán - plán činnosti po obdľŽaní hlásenia o podozľení na výský choľoby povinnej
hláseniu

. informáciaľegionálnemuveterinámemu lekáľovi
o okamžité prešetľenie chovu a nariadenie opatľení v prípade potvľdenia podozrenia na

ECH úľadným veterinárnym lekáľom
o informáciaregionálnemuveteľinárnemulekáľovi
o ďalšie vyšetrovanie chovu a odbeľ vzoriek
. organizácia transportu vzoriek
o aktivácia miestneho centra pre tlmenie chorôb
o infoľmácia susedným regiónom

Administľatívny tím
základne úlohy

o administratívne vymedzenie ochľanného pásma a pásma dohľadu. Zaznamenávanie údajov o chovoch azvieľatách
o 'vydávanie a publikácia nariadení
o stanovenie časového plánu aorganizácia odbeľu vzoľiek aklinického pľešetľovania

chovov

Epizootologický tím
základneúlohy -
. zaznamenávanie faktov
o klinické vyšetľovanie a odber vzoľiek
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. stanovenie ľozsahu vzorkovania vykonávaného eľadikačným tímom
o epizootické šetľenie
o okamžité informovanie susedných regiónov o kontaktoch zvierut z ohniska choľoby
o pľíprava podľobnej spľávy o epizootickej situácii
o zhodnotenieepidemiologickýchúdajov

Eľadikačný tím
základne úlohy

o kontrola dezinfekčných zariadeni
o plánovanie usmľtenia a neškodného odstráneniazvierat krmiva a materiálov
o usmľtenie a neškodné odstľánenie
o vzoľkovanie usmľtených zvierat
o oceňovaniezvierat
o kontľola dezinfekcie
o čistenie a dezinfekciazariadenÍ

Kontrolný tím
základne úlohy

o kontrolapremiestňovania zvierat
o kontľola prepľavy usmľtených zvierat
o kontrola kafilerického zariadenia
o kontrola bitúnkov,rozrábkámi
o kontrola iných poľnohospodárskych služieb
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Pľíloha č.9.

Slovenská republika

Vybavenie miestnych centier pľe tlmenie chorôb.

Miestne centrá pre tlmenie choľôb, tľvale alebo dočasne zriadené pľi ľegionálnych
veteriniíľnych a potľavinoqých spľávach majú k dispozícii kancelárske zaľiadenie' vrátane:
o kanceláľsky nábytok, fotokopíľky a pod. alebo schopnosť okamŽiteto zaĺiadiť,
. systémy počítačového zaznamenávania, špeciálne vypľacované pľe ohniská'
o pľedtlačené foľmuláre' ako sú:

- foľmálne oznámeniao obmedzení,
- oceňovanie'
- epizootologické spľávy,
- oznámenia za účelom zverej nenia,
- sledovanie poŽiadaviek a správ,
- povolenia premiestňovaní'

Miestne centrá pre tlmenie chorôb' trvale alebo dočasne ztiaďené pľi ľegionálnych
veterinárnych a potravinoqých spľávach majú nasledovné vybavenie

o telefonne a faxové spojenie; aspoň jedna linka vyhĺadená pre komunikáciu s náľodným
centrom pre tlmenie choľôb, mobilný telefón,

o zaiadenie na zistenie GPS súľadníc'
. sYstém zakladaniaúdajov - elektľonické spľacovávanie,
. maPY uzemia spádovej oblasti (l : 50 000, ľesp. l : 10 000),

' zoznam osôb a organizácii (a ich adľesy) v spádovej oblasti' ktoľé treba skontaktovať v
prípade vzniku choľoby; tento zoznam obsahuje:
o mliekiírenské zdľuŽenia a mliekáľne,
. orgány miestnej spľávy zodpovedne za opatrenia pri tlmení choľoby,
o políciu,
o colnice,
o iné odborné služby, ktoré môŽu navštevovať chovy,
o súkĺomných veteľin ámych lekárov,
o ľegionálne komoľy súkľomných veterinárnych lekárov,
o prepľavcov dobytka a mäSa,
o dodávateľov na fu*y'
o kafiléľie,
o nákupcov /oceňovateľov zvieratl,
o výrobcov kľmív,

' firmY vykonávajúce DDD (spoločnosti na vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie
a ničenie hlodavcov),

o poľovnícke oľganizácie, ýstaviská,
o bitúnkY a výrobne mäsových výrobkov'
o chovateľskézväzy,
o telekomunikácie,
o miestne orgány komunálnej hygieny a technické služby (odstraňovanie odpadov),o dodávateľov na farmy,
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o sYstém infoľmovania tlače a iných médií, aby veĺejnosť bola informovaná o zavedených
opatľeniach,

o zariaďenia na čistenie a dezinfekciu pracovníkov, oblečenia a vozidiel,
. sklady mateľiálu, v ktorom je nasledovné vybavenie:

. ochľanné odevy,

. dezinfekčné prostriedky účinné pľoti ECH, deteľgenčné pľípľavky amydlá,
o čeľpadlá, lopaty a motyky (škľabky)'
ozariadenie na bezbolestné usmľcovanie zvĺelat, pľípravky na zmárnenie a iné prostľiedky
na tento účel,

opitevné a vzorkovacie súpravy,
otabule a výstraŽne ozĺámenia na použitie v zamorených chovoch, ochĺannom pásme a

pásme dohľadu,
omaPy (1 : 50 000 a I : 10 000),
o vybavenie na vykonávanie vakcinácie,
o pohotovostná taška a pohotovostný kufor,
. vzduchové filtre pľe veľkokapacitné mliečne cisteľny.

Regionálny veterinárny lekáľ musí vedieť zabezpečiť
. vozidlá,
o pohonné hmoty,
o čerpadlá, lopaty a motyky (škľabky)'
o stroje na premiestňovanie zeminy,
o letovacie lampy (zariadenia na opaľovanie),
o pľenosné postľekovače a vybavenie na vykonávanie dezinfekcie,
. pozemné stroje,
o plameňomety,
. zaňadeĺia na prepľavu kadáveľov do kafilerického zariadeniav zapečatených dopravných

pľostľiedkoch v dostatočnom počte.
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Príloha 10

choroby

o Ministerstvo pôdohospodárstvaa rozvojavidieka SR,
o Plemenáľske sluŽby SR, š.p.,
o INSEMAS s.r.o.,
o SBS a.s.,
o Plemenárska inšpekcia SR,
o Slovenskáholšteinskáasociácia,
o Zväz chovateľov slovenského stľakatého dobytka,
o Zväz chovatel'ov pinzgauského dobytka na Slovensku,
o Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku,
o Zväz chovateľov hnedého dobýka - Braunvieh na Slovensku,
o Zväz chovateľov oviec akôz na Slovensku,
o Zvin chovateľov ošípaných v SR,
o Zväz únie mäsiarov,
o Slovenská pol'nohospodáľska a potľavinaľska komoľa,
o Kafileľické podniky,
o Iné.
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Príloha č.11 Špecifické údaje pre jednotlivé ECH.

ĺ.ĺ..1. Mor hovädzieho dobytka/ MHD

Etiológia: Pôvodcom je víľus patľiaci do čeľade paramyxoviľidae, rod moľbillivirus, vírus je
pomeľne málo odolný na vysoké teploty abežné dezinfekčné pľostriedky. V tele uhynutého
zvieraťa preživa len páľ hodín a to vplyvom mliečneho kvasenia a tvorby kyslého pľostľedia,
v mrazenom mäse vydrží aj niekol'ko ľokov. Zahrlatie na 60 'C inaktivuje víľus v priebehu
hodiny, Varom sa ničí ihneď.

Klinické oriznakv. inkubačná doba a Drenos moru hovädzieho dobvtka.
- Klasická nákazlivá forma je spojená s vysokou hoľúčka ( 40 - 41 "C), často spojená

s anorexiou, depresiou' niekedy zúľivosťou, zniženim preŽúvaním, zápchou azĺiženou
pľodukciou mlieka _ prodromálna fáza,

- Erozivna féya nastupuje po pľodromálnej fáze je chaľakteristická výskytom drsných
belaých, fibrinóznych nálepov v dutine ústnej a neskôľ s tvoľbou drobných erozií
veľkosti šošovice, ktľé môžu spl;fuať v nepľavidelne ohĺaničené útvary,mulec teplý suchý
popraskaný.

- Gastrointestinálne priznaky sa objavujú jeden až dva dni od začiatku klinických
pľíznakov, počiatočná zápcha prechádza v hnačku, aŽ v krvavú hnačku , výkaly ýrazne -
silne zapáchajú,

- Srdcová činnosť zých\ená, neskôľ pulz slabne, stáva sa nitkovitým,
- Dýchanie zýchlené namáhavé,
- Choré zviera pociťuje nutkanie na močenie, avšak močí len nepatrné mnoŽstvo žltkavo

hnedého až hnedého moču,
- Zvieratá sú zhľbené, depresívne, anorektické' hlavu majú ovisnutu, alebo |ežia,
- Uhyn nastupuje do t;it'dňa od začiatku klinických pľíznakov' v našich podmiekach -

vysoká morbidita až I00 Yo amortalita 90 aŽ 100Yo ,

- Na choľobu sú vnímavé okrem HD ovce, kozy a divo Žijúce pľežúvavce u ktoqfch zväčša
ochcoľenie pľebieha v menej ýrazneh forme,

- Inkubačnádoba _2l dni.
- Prenos - priamym kontaktom s infikovaným zvirat'om, nepľiamo - predmetmi, kľmivom,

vodou, ktoré sú kontaminované sekľétmi aexkĺétmi choých zvierat.Možný je aj pľenos
článkonožcami.

Post_moľtem vyšetľenie
ochoľenie je charakterizované celkovými pľíznakmi septického chaľakteru s kľupózne
difteľoidnými zmenami na slizniciach a lymfatických uzlinách tľáviaceho aparátu. Sliznice
ústnej dutiny a dutiny nosnej sú hypeľemické, pľestúpené kľvácaninanmi, s l'ahko
zlúpiteľnými fibľínovými nálepmi, často i pokryté nekrózami a eróziami.

Diferenciálna diaenostika:
. vírusová hnačka hovädzieho dobytka (slizničná choľoba)/BVD
. malígna katar á|na hoľúčkď(hlavnička)
.IBR/IPV
. slintačka a kľívačka
. papulozna stomatitída
. vezikuláľna stomatitída
. pľúcna nákazahovädzieho dobytka
. salmonelóza
. nekĺobacilózy
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o paratuberculosis
. otrava atzénom

U malých pľežúvavcov
. moľ malých pľeŽúvavcov
. stomatitídy
. nákazliv á pleuropneumónia kôz
. pasteurelózy

odber vzoľiek
ktoľé MHDVzoľkv_ sa nollžívnili nľi rĺiaonnqfiLnĺrení

Viľologické vyšetrenie _ celková kĺv' krv s EDTA, tkanivá (slezina, mezenteriálne lymfatické
uzliny)
Serologické vyšetľenie _ celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie materiálu
Všetky odobľaté vzorky uľčené na laboratóľne vyšetrenia sú odobraté do vzoľkovníc
(skúmavka' odberoý kontajner). Na odstránenie kontaminácie víľusom z vonkajšieho
povľchu vzoľkovníc sa používa dezinfekčný ľoztok napľ. vhodný je 0.2% ľoztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzorkovnica sa označí druhom materiálu, dátumom a miestom odberu,
dľuhom a identifikáciou zvieraťa, ktoľému bol mateľiál odobľatý. Vzoľkovnice sú umiestnené
do pľiesvitného plastového obalu a následne uložené do chladiaceho boxu, ktoľý je potľebné
tiež dezinfikovať. Spľievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratóľne vyšetrenie,
ktorá je zabalená v pľiesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopľavené, najvhodnejšie poslom a čo najľýchlejšie do Národného refeľenčného
laboľatória. Národné ľeferenčné laboratórium musí byt' oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopred. Počas transportu nie je vhodné vzoľky mrazit'.
Ziadanka na veteľinárne laboľatóľne vyšetľenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
pľípadne epizootologické údaje, ktoľé sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pľavdepodobný zdroj
infekcie a dátum introdukcie.
Národným refeľenčným laboľatóľiom pľe MHD je Štátny veterináľny a potravinový ústav,
Veterinárny ústav vo Zvo|ene, Pod Dľahami 918, 960 86 Zvolen(VU Zvolen).
odbeľ vzoľiek pri podozľení na ohnisko nákazy vykoná pľacovník VÚ Zvolen v spolupráci
s miestnym centrom pre tlmenie nákaz.
Vzhl'adom na poŽiadavky úľovne bio-bezpečnosti BSL, YIJ Zvolen nevykonáva laboratóme
vyšetľenia, ktoré vyŽadujú pľácu So živým vírusom a vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboľatóľia (auxiliary, ľesp' contingency laboľatory).
Zuvedeneho dôvodu Y'tJ Zvolen vykonáva viľologické vyšetrenie pľe dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu ľeal-time RT-PCR metódou a seľologické vyšetrenie pre d,ôkazpľítomnosti
pľotilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky uľčené na viľologické vyšetľenie je dopoľučené inaktivovať priamo pri odbere vo
vzorkovniciach s |yzačnýmroztokom. Lyzačný ľoztok napoŽiadanie poskytuje VÚ Zvolen.
Pľiestoľové, pľístrojové, personálne, finančné zabezpečenie, kapacitu virologických
a serologických vyšetrení a udľžiavanie odboľnosti ýchlej diagnostiky v konkľétnej-rovine
deťrnuj e Nákazový plán národného ľefeľenčného laboratóľi a.
Pri pľimárnych ohniskách a pľípadne aj z iných ohnísk (podľa zváženia skupiny odborníkov),
sú vzoľky odoslané Náľodným ľefeľenčným laboratóľiom do referenčného laboľatóľia EU--
IAH Piľbľight Laboratory, ASH Road, Pirbright, Woking, Surľey, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfirmačného vyšetľenia, typizácie a genetického vyšetrenia víľusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami pľíslušného dopravcu'
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Pľevencia a kontrola:
Neexistuje žiadna špecifická liečba MHD. Humánne usmrtenie zvierat, bezpečné odstľánenie
kadáveľov, striktná kaľanténa' kontrola premiestňovania zvierat, efektívne čistenie
a dezinfekcia kontaminovanej oblasti.

Núdzová vakcinácia pľoti MHD
Vakcínačné kmene sú k dispozícii.

11.2. Moľ malÝch pľežúvavcov /NĺMP
Etiológia:
Pôvodcom je víľus patľiaci do čeľade paramyxoviridae, rod morbilliviľus, víľus je pomeľne
málo odolný na vysoké teploty abežné dezinfekčné pľostľiedky. V tele uhynutého zvieraťa
preživa len páľ hodín a to vplyvom mloičneho kvasenia a tvorby kyslého prostredia,
v mrazenom mäse vydľŽí aj niekoľko ľokov. Zahriatie na 60 oC inaktivuje víľus v priebehu
hodiny, varom sa ničí ihneď.

Klinické fitíznqkĺĺ inkubačná doba a ŕlfeĺ,lŕre ĺrĺnĺlr mqĺÚnh nrpžrirĺqrlnnrĺ

Klasická nákazlivá foľma je spojená s vysokou hoľúčkou (40 - 41 "C),
Anorexia, depresia alebo nepokoj' suchý mulec, matná srsť - akútne štádium, postupne sa
objavuvjú nekľotické stomatitídy gingivitídy a hnačka,
Veľmi často bľonchopneumónia spôsobená sekundárnou kontamináciou,
Uhyn nastupuje do týždňa od začiatku klinických pľíznakov' v našich podmiekach _
vysoká morbidita aŽ 100 %o amortalita 90 až I00%o ,

Choľoba môŽe prebiehať v našich geografických podmienkach v peľakútnej, alebo akútnej
foľme, (chľonickó formy v oblasiach endemického výskytu),
Prenos - pľiamym kontaktom s infikovaným zviraťom, nepľiamo - pľedmetmi, kĺmivom,
vodou, ktoré sú kontaminované sekľétmi a exkrétmi choqfch zvierut. Možný je aj prenos
článkonožcami.

Post-mortem vyšetľenie
ochoľenie je charakterizované celkoými príznakmi septického charakteľu s krupózne
difteľoidnými zmenami na slizniciach a lymfatických uzlinách tľáviaceho apatátu. Sliznice
ústnej dutiny a dutiny nosnej sú hyperemické, pľestúpené kľvácaninanmi, s ľahko
zlúpiteľnými fibľínovými nálepmi, často i pokryté nekrózami aeróziami'

Difeľenciálna diagnostika :

. moľ hovädzieho dobýka

. nákazliv á pleuľopneumónia kôz

. katará|na horúčka oviec (BT)

. pasteuľelózy (tiež sa môŽe objaviť ako sekundáľnej infekcie )

. mušec oviec akôz

. slintačka a kĺívačka

. otľavy

Odber vzoľiek
Vzork}'. ktoľé sa pouŽívajú pľi diagnostikovaní MMP:
Virologické vyšetľenie _ celková kľv, kľv s EDTA, tkanivá (slezina, mezenteriálne lymfatické
uzliny)
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Seľologické vyšetrenie _ celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie mateľiálu
Všetky odobľaté vzorky uľčené na laboratórne vyšetľenia sú odobľaté do vzorkovníc
(skúmavka, odbeľoý kontajneľ). Na odstľánenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
povľchu vzoľkovníc sa pouŽíva dezinfekčný roztok napr. vhodný je 0.2% ľoztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzoľkovnica sa označí druhom mateľiálu, dátumom a miestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieľaťa, ktorému bol materiál odobratý. Vzorkovnice sú umiestnené
do pľiesvitného plastového obalu a následne uložené do chladiaceho boxu, kto4f je potrebné
tieŽ dezinťlkovať. Sprievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratóľne vyšetrenie,
ktorá je zabalená v pľiesvitnom plastovom obale.
Vzoľky sú dopravené, najvhodnejšie poslom a čo najqýchlejšie do Národného referenčlrého
laboľatória. Náľodné refeľenčné laboratóľium musí bý' oboznámené s odoslaním vzoriek
vopred. Počas transpoľtu nie je vhodné vzoľky mrazit',
Ziadanka na veteľinárne laboratóľne vyšetľenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove'
pľípadne epizootologické údaje, ktoľé sú k dispozícii a ak je to možné aj pravdepodobný zdľoj
infekcie a dátum introdukcie.
Národným ľefeľenčným laboratóľiom pľe MMP je Štátny veteľinárny a potľavinoqý ústav,
Veterinárny ústav vo Zvolene,Pod Dľahami 918, 960 86 Zvolen(VU Zvolen).
odber vzoľiek pľi podozľení na ohnisko nákazy vykoná pľacovník VÚ Zvolen v spolupľáci
s miestnym centľom pre tlmenie näkaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, YIJ Zvo|en nevykonáva laboľatóľne
vyšetrenia, ktoré vyžadujú pľácu so živým vírusom a vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboľatória (auxiliary, ľesp. contingency laboľatory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvolen vykonáva viľologické vyšetľenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time RT-PCR metódou a seľologické vyšetľenie pľe dôkaz pľítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky určené na viľologické vyšetľenie je dopoľučené inaktivovať pľiamo pľi odbeľe vo
vzorkovniciach s |yzačnýmroztokom. Lyzačný roztok na požiadanie poskytuje VÚ Zvolen.
Pľiestoľové, pľístrojové, personálne, finančné zabezpečenie, kapacitu viľologických
a seľologických vyšetrení a udľŽiavanie odbornosti ýchlej diagnostiky v konkĺétnej rovine
defi nuje Nákazový plán náľodného referenčného laboratória.
Pľi pľimáľnych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podl'a zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Národným refeľenčným laboratóriom do ľeferenčného laboratória EU -
IAH Pirbright Laboratory, ASH Road, Piľbľight, Woking, Suney, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfiľmačného vyšetľenia, typizácie a genetického vyšetľenia víľusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami príslušného dopľavcu.

Pľevencia a kontrola:
Pri ochoľení neexistuje špecifická liečba. Silná antibiotická liečba môže zabtánit'sekundáľnej
infekcii . Humánne usmrtenie zvierat, bezpečné odstľánenie kadáveľov, striktná karanténa,
kontľola premiestňovania zvieľat, efektívne čistenie a dezinfekcia kontaminovanej oblasti.

Núdzová vakcinácia pľoti MMP:
Mor malých pľežúvavcov - je moŽné pouŽit'vakcínu pľoti moľu hovedzieho dobytka.

11.3. Enizootické hemoľaeické ochoľenie ieleňovitYch/EHoJ

Klasifikácia pôvodcu:
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ochorenie spôsobuje Ibaľaki víľus, ktoý patrí do čeľade Reoviridae' ľod orbiviľus kde je
známychviac ako 8 séľotypov. Ibaraki vírus je členom skupiny EHDV (séľotyp 2).

EHDV skupina vykazuje imunologickú kríŽovú reaktivitu s víľusu kataľálnej hoľúčky oviec.

odolnost'víľusu pľoti fyzikálnym a chemickým vplyvom:
(odvodené od vírusu kataľálnej horúčky oviec) je nízka, pľi teplote 50 ' C je inaktivovaný za
3 hodiny; 60 o C / 15 minút alebo 121 " C l 15 minút, tiež je citlivý na pH <6'0 a> 8.0.

Neobalený víľus je relatívne odolný voči lipidoqým rozpúšťadlám, ako je eter a chloľofoľm.
Ľahko sa inaktivuje beta-pľopiolaktónom, kyselinami a lúhmi (2% hydroxid sodný, 2-3%

chlórňan sodný) jodofoľmom a fenoloqými zlúčeninami. Je vel'mi stabilný v kĺvných a
tkanivových vzoľkách pľi 20 o C, 4o C' a -70 " C, ale nie pri-20 " C. Je odolný voči UV a
gamažiareniu vďaka svojmu dvojvláknovému RNA genómu.

Epizootológia
. EHOJ môŽe infikovať väčšinu divo Žijúcich a domácich preŽúvavcov
. Histoľicky sa EHoJ sa ochorenie vyskytuje u voľne Žijúcich pľežúvavcov, najmä u pasľnca
bielochvostého v Severnej Amerike, zriedka sa klinicky pľejaví u hovädzieho dobytka
. Yýrazná výnimka je Ibaľaki vírus' ktoqf spôsobil ľozsiahle prepuknutie choľoby dobytka v
Japonsku v ľoku 1959, anaďalej spôsobuje ochorenie dobytka na Ďalekom východe
. V poslednej dobe sa objavuje EHoJ ochoľenie u hovädzieho dobýka častejšie a po
vypuknutí ochorenia v 4 krajinách Stredomoria bolo pridané do oIE zoznam choľôb
podliehajúcich hláseniu (v máji 2008)'
. Moľbidita a mor1alita môže dosiahnuť až 90%o u pasrnca bielochvostého, avšak závažnosť
ochorenia závisi od veku postihnutýchzvierat a miesta výskytu

Hostitelia:
. Hlavným hostiteľom je pasľnec bielochvostý, ostatné jeleňovité žijúce v Seveľnej Ameľike
postihuje v menšej miere, los a ovca hruboľohá môŽu vykazovať serologickú pozitivitu.
. ohniská hlásené u HD boli hlásené vzácne, aj keď infekcia je bežná a zvierutá môŽu slúžiť
ako dočasný hostitelia, avšak pretrvávajúca infekcia u nich nenastane
. Ibaľaki ochoľenie u hovädzieho dobytka vykazuje klinické priznaky
. ovce môžu byť nakazené expeľimentálne, ale len zľiedka sa vyvinú klinické prízĺaky. Zdá
sa, že kozy nie sú náchylné k infekcii.

Prenos ochorenia:
. Vírus sa pľenáša pomocou vektoľov, zvyčajne poštípaním pakomáľikmi ľodu Culicoides
. V mieľnych oblastiach je infekcia najčastejšia v neskoľom lete a na jeseň počas vľcholu
ľozmnožovania vektora, zatiaľ čo v tropických oblastiach sa infekcia vyskytuje v priebehu
celého roka
. Rovnako ako pľi infekciei katarálnej hoľúčky oviec, virozamôže byt'predĺžená nad 50 dní, a
to napľiek prítomnosti neutralizačných pľotilátok' spôsobené spojením vírusu a erytľocytmi.
Infikované jelene môžu byt nositeľmi víľusu až2 mesiace.
Zdroje víľusu:
. Hlavným zdrojom je kľv viľemickýchZvlerat
. Infekcia sa nepľenáša medzi zvieratami kontaktom na prenos je potľebný biologický vektoľ
(Culicoides sp.)

Výskyt:
EHOJ u hovädzieho dobytka bolo zistené v Seveľnej Amerike, Austrálii' Afľike' Azii, a
Stľedomoľí. Ibaľaki ochorenie bolo hlásené z Japonska, Kóľey a Taiwanu.
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Diagnostika:
Inkubačná dobaje 2_10 dní
Klinická diagnóza:
EHOJ sa u jeleňovitých klinicky pľejavuje ako hemoragické ochoľenie, ale u domácich
pľežúvavcov môŽe mať subklinicky priebeh.
' Akútny pľiebeh EHOJ u jeleňovilfch: Horúčka, slabosť, nechutenstvo, nadmerné slinenie,
opuch tváre, prekľvenie spojiviek a slizníc ústnej dutiny, coľonitis' stomatitída, nadmeľné
slinenie a v pľípadoch dlhšieho pľiebehu vredy na sliznici v ústnej dutine , môŽu byt' aj na
tvľdom podnebí a jazyku. Akútny pľiebeh sa pľejavuje silným krvácaním, krvavou hnačĹou,
hematúriou, dehy dratáciou a Smľt'ou'

' Akútny priebeh u hovädzieho dobytka je podobný pľiebehu katarálnej hoľúčky oviec:
horúčka, anoľexia, zniženie dojivosti, opuch spojiviek, začeľvenanie a odlupovanie sliznice
nosa a pieľ, ýok z nosa a očí , stomatitída, slinenie, kľívanie, opuch jazyka, ústne / nosné
erózie, a dýchavičnost'

' Ibaraki ochorenie u hovädzieho dobytka je charakterizované hoľúčkou, anoľexiou a
ťažkosťami s pľehĺtaním, edémom, kľvácan im, etóziami, a ulceľáciou v ústach, na peľách a
okolo koľunky.Zvieratá môžu bý' strnulé a môŽu kľívať. Pri niektoľých epidémiách boli
hlásené potľaty a mŕtvo narodené m|áďatá. Úmftnost' v niektorych prĺpádocľr u Ho dosahuje
až l0%o.

EHOJ u jeleňovitých:
. perakútna foľma: Ťažký edém hlavy, krku, jazyka,spojivky a pľúc
' Akútna foľma: ľozsiahle kľvácaniny a edém na slizniciach, koži a vnútornostiach, najmä
srdci a gastľointestinálnom tľakte (GIT)
' erózie sa môžu vyskytovať v ústach, v knihe a bachoľe, nekrózy na tvľdom podnebí,
j azyku, ďasnách, p ažer áku, hľtane, b acho ľe a s\eze
' Chľonická foľma: pruhovanie na kopýách alebo odlupovanie kopytnej steny a erózie,vredy
alebo jazvy v bachoľe
Ibaľaki ochorenie u dobytka:
' degeneľácia pľiečne pľuhovaných svalov v pažeráku. hrtane' hltane, jazyku, a kostrovom
svalstve so sekundáľnou aspiračnou pneumóniou, dehydľatáciou a vyúuálost'ou, môŽe sa
vyskytnúť ohľaničený opuch a kľvácaniny v ústach' p.iá.h, slezeo -ôzu bý' pľítom ne tiež
eúzie alebo ulcerácie.
Difeľenciálna diagnostika:
'Jeleňovité: kataľálna hoľúčka oviec(BT), slintačka a kľívačka
' Hovädzí dobytok: katarálna horučka oviec(BT), víľusová hnačka hovädzieho dobytka(slizničná choroba)/BVD, slintačka a krívačka, IBR/IPV, vezikulárna stomatitída, zhubná
katar álna hoľúčka(hl avni čka) a e femerna hoľúčka HD
Laboľatóľna diagnostika :

odbeľ vzoľiek
V u

vyšetrenie - celková kľv, kľv s EDTA, tkanivá (slezina)
vyšetľenie _ celková krv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie materiálu.
Všetky odobraté vzorky určené na laboratórne vyšetľenia sú odobľaté do vzoľkovníc(skúmavka, odbeľový kontajneľ). Na odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
povľchu vzoľkovníc sa používa dezinfekčný roztok napr. vhodný je 0'2% roztok kyseliny
citľónovej, alkohol. Vzoľkovnica Sa označí druhom mateľiálu, dátumom a miestom odbeľu,
dľuhom a identifikáciou zvieraťa, ktoľému bol mateľiál odobľatý. Vzorkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiäceho boxu, ktoý je potľebné

Viľologické
Seľologické
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tiež ďezinťlkovať. Sprievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratórne vyšetľenie,
ktoľá je zaba|enáv priesvitnom plastovom obale.
Vzoľky sú dopľavené, najvhodnejšie poslom a čo najrýchlejšie do Národného refeľenčného
laboľatóľia. Náľodné refeľenčné laboratóľium musí byt' oboznámené s odoslaním vzoľiek
Vopľed. Počas tľanspoľtu nie je vhodné vzorky mľaziť.
Žiadanka na veteľináme laboľatórne vyšetľenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
pľípadne epizootologické údaje, ktoľé sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pravdepodobný zdroj
infekcie a dátum intľodukcie.
Národným refeľenčným laboľatóľiom pre EHOJ je Štatny veterináľny a potľavinový ústav,
Veterináľny ústav vo Zvoleĺe,Pod Dľahami 918' 960 86 ZvoIen(VU Zvolen).
odbeľ vzoriek pľi podozľení na ohnisko nákazy vykoná pracovník VÚ Zvolen v spolupráci
s miestnym centľom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboľatóľne
vyšetľenia, ktoľé vyžadujú prácu So žiým víľusom a r,ykonáva diagnostiku úrovne
pomocného laboratória (auxiliary, ľesp. contingency laboľatory).
Z uvedeného dôvodu VU Zvolen vykonáva viľologické vyšetrenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu ľeal-time RT-PCR metódou a serologické vyšetrenie pre dôkaz prítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzoľky určené na virologické vyšetrenie je doporučené inaktivovať priamo pľi odbere vo
vzorkovniciach s lyzačĺýmľoztokom. Lyzačný ľoztok na poŽiadanie poskýuje VU Zvolen.
Pľiestoľové, pľístľojové, personálne, finančné zabezpečenle, kapacitu virologických
a seľologických vyšetľení a udrŽiavanie odboľnosti ýchlej diagnostiky v konkĺétnej ľovine
defi nuj e Nákazový plán náľodného refeľenčného laboratóľia'
Pľi pľimárnych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podľa zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Národným refeľenčným laboratóľiom do refeľenčného laboľatória EU -

IAH Piľbright Laboratory, ASH Road, Pirbľight' Woking, Suľľey, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfiľmačného vyšetľenia, typizácie a genetického vyšetrenia vírusu podl'a
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami príslušného dopravcu.

Prevencia a kontrola:
' okrem Ibaraki u hovädzieho dobýka, liečba a kontrola je obmedzenánaEHoJ
Sanitárna prosĺlaxia:
' obmedzenie vektoľa Culicoides insekticídmi / laľvicidmi, repelenty proti hmyzu
Pľofi'laxia:

' Vakcína je komerčne dostupná pľe EHoJ vírusy' živá oslabená Ibaľaki vakcína sa používa v
Japonsku.

1 1.4. Noduláľna dermatitída dobytkaA{D

ND (angl. Lumpy skin disease - LSD) je víľusové ochorenie hovädzieho dobytka' ktoľé sa
šíri bodaqým hmyzom. Víľus je blízky poxvíľusom oviec a kôz aspôsobuje noduláľne
(uzlíkovité) koŽné lezie na tele zvierut. Vírus noduláľnej deľmatitídy (WD) seľoýp 1 patrí
do čel'ade Poxviridae' rodu Capripoxvirus . ochorenie sa r,yskytuje hlavne v Afrike a na
Strednom východe , V Európe sa vyskýuje v Grecku. ochoľenie nie je pľenosné na človeka'
Fyzikálna achemická odolnost'z pľeživa pri teplote 55"Cl2 hodiny, 65'Cl30 minút. Môže
bý'vykultivovaný zkožných nodulov udržiavaných pri 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
zi stené vý znamne zniženie infekčno sti.
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Dezinfekčnó pľostľiedky: víľus je citlivý na20Yo éteľ, chloľofoľm, foľma|in (l%) a niektoré
detergenty napr. dodecyl síľan sodný. Je citlivý na fenol (2%lI5 minút), jódové pľepaľáty (
v ľiedení 1:33) , 2%oYirkon, a0,5 %okvártérne amónne zlúčeniny.

Prežívatel'nost': Víľus ND je pozoľuhodne stabilný počas dlhého obdobia pľi teplote okolia
hlavne vo vysušených chľastách. Je vel'mi odolný voči inaktivácii preživajúc v nekľotických
kožných noduloch až30 dní alebo dlhšie , vo vysušených chľastáchaž 35 dní anajmenej 18
dní v kožiach vysušených na vzduchu. Môže prežívat'dlhé obdobie vo vonkajšom pľostľedí.
Je citliqý na slnečné žiarenie a čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadla tukov' ale
v tmaqých podmienkach vonkajšieho prostľedia môže perzistovať niekoľko mesiacov.

Epidemiológia: moľbidita je medzi 5 a 45oÁ, mortalita až do I0 %o .

Vnímavé zvieratáz hovädzí dobytok (Bos tauľuý' Žirafu a impaly sú vysoko vnímavé na
experimentálnu inťekciu. Víľus po inokulácii sa replikuje u oviec akôz.
Pľenos: Hlavný spôsob prenosu je mechanický - vektoľom _článkonoŽcami. Aj keď žiadny
špecifický vektor do dnešného dňa nebol identiÍikovaný, komáre (napľíklad Culex miľif,tcens
a Aedes natrionus) a muchy (napľ Stomoxys calcitľans a Biomyia fasciata) tu môŽu hľať
významnu úlohu. Pľiamy kontakt môŽe bý významným zdrojom infekcie. K prenosu môže
dôjsť aj pľehltnutím kľmiva avody kontaminovaného infikovanými slinami. Zvieratá môžu
byt'expeľimentálne infikované inokuláciou materiálu zkožnýchnodulov a kĺvi.

Zdroje víľusu:

o koža; kožne lezie a chľasty. Víľus môže byt' izolovaný po dobu až 35 dni a vírusová
nukleová kyselina môže byt'pľeukázanápomocou PCR po dobu aŽ 3 mesiacov.

o sliny, očné a nosové vytoky, mlieko a spermie. Keď noduly na sliznici očí, nosa' úst,
konečníka, Vemena a pohlavných orgánov ulcerujú všetky sekľéty obsahujú víľus ND.
Vylučovanie spermou môže byt' predĺžené; Víľusová DNA bola nájdená v semene
niektoých býkov po dobu najmenej 5 mesiacov po infekcii. U expeľimentálne
infikovaných zvierat bol víľus ND preukázaný 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 k óza trv á približne I -2 tý ždne.

o pľúcne tkanivo

o slezina
. lymfatické uzliny

Diagnózaz Inkubačné obdobie v terénnych podmienkach nie je známe. Po inokulácii sa medzi
6'-9. dňom zistila horúčka a pľvé kožne |ézie saobjavili na mieste inokulácie od 4. do 20. clňa.

Klinické pľíznaky:
Choľoba pľebieha bez klinických prĺznakov ažpo vážne naľušenie zdravotného stavu.

o Horúčka, ktoľá môže preýšiť 47o C a môŽe pretľvávat'po dobu I týždňa,
o Nádcha, zápal spojiviek a nadmerné slinenie.
o V laktácii značné zníženie pľodukcia mlieka.
o Bolestivé uzly o priemere 2-5 cm sa vyvinú po celom tele, najmä na hlave, kľku,

vemene a peľineu medzi 7. a 19. dňom po inokulácii víľusu. Tieto
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noduly(uzly)zahÍťnji pokoŽku a škáľu ana začiatku vylučujú séľum. Počas
nasledujúcich2 týžďtlov sa vytvoľia nekľózy' ktoré pľenikajú celou hĺúbkou koŽe .

Lezie špecifické pľe kiahne sa môŽu vyvinúť na slizníci ústnej dutiny a tľáviaceho
tľaktu a pľiedušnice a pľúc, čo vedie k pľimáľnej a sekundárnej pneumónií.

Depľesia, anorexia' agalakcia a vychudnutost'.
Všetky povrchové lymfatické uzliny sú zväčšené.
Končatíny môžu byt'opuchnvté azviera sa odmieta pohybovať.
IJzly na sliznici oči, nosa, úst, konečníka' vemena a pohlavných oľgánov ýchlo
ulcerujú a všetky sekréty obsahujú víľus ND.
Výok z oči a nosa Sa stáva mukopuľulentným a môŽe sa rozvinúť keratitída.
Gravídne zvieratámôže potratiť a sú správy, Že z abortované plody sú pokryté uzlami.
Býci sa môžu stať trvale alebo dočasne steľilní následkom orchitídy a atrofie
semenníkov a vírus môže bý'vylučovaný v semene dlhšiu dobu.

MôŽe sa objaviť aj dočasná steľilita u kráv.
Uzdľavenie z vážnej infekcie je pomalé v dôsledku vychudlosti, zápa|u pl'úc, mastitíd,
koŽných nekróz, ktoré sú vystavené náletom múch a plznutiu zaĺechávajúc hlboké
diery v koži.

Patologický ná|ez z

o Noduly zahÍňajiĺce všetky vľstvy koŽe, podkožné tkanivo a často aj pľiľahlé svalové
tkanivo s kľvácaninami, edémom, zápalom ciev a nekľózou.

o Zväčšenie lymfatických uzlín v postihnutej oblasti s lymfoidnou pľolifeľáciou,
edémom, upchatím lymfatických ciest a krvácaninami.

o Lezie špecifické pľe kiahne na slizniciach úst, hltanu, epiglotis, jazyka a v celom
tľáviacom tľakte.

o Lezie špecifické pľe kiahne na sliznici nosnej dutiny, tľachey a pľúc.
o Edém a úseky lokálnej lobulárnej atelektázy pľúc.
o Vo vážnych pľípadoch pleuľitída so zväčšením mediastinálnych lymfatických uzlín.
o Synovitida a tendosinovitída s fibľínom v synoviálnej tekutine.
o Lézie špeciťrcké pľe kiahne môžu bý'prítomné v semenníkoch a močovom mechúri.

Diagnostika

Odber vzoriek
Vzoľky. ktoľé sa používajú pľi diagnostikovaní ND:

Viľologické vyšetľenie - celková kľv, krv s EDTA, tkanivá (slezina)
Seľologické vyšetrenie - celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie mateľiálu
Všetky odobraté vzorky určené na laboľatórne vyšetrenia sú odobľaté do vzoľkovníc
(skúmavka, odbeľoý kontajneľ). Na odstľánenie kontaminácie víľusom z vonkajšieho
povľchu vzoľkovníc sa používa dezinfekčný roztok napr. vhodný je 02% roztok kyseliny
citrónovej' alkohol. Vzoľkovnica sa oZÍLačí dľuhom mateľiálu, dátumom a miestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieraťa, ktorému bol mateľiál odobratý. Vzoľkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uložené do chladiaceho boxu, ktoý je potľebné
tiež dezinťlkovať. Spľievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratóľne vyšetrenie,
ktoľá je zabalená v pľiesvitnom plastovom obale.

o

a

a

a

o

a
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Vzoľky sú dopľavené' najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Národného referenčného
laboratória. Národné ľeferenčné laboľatóľium musí byt' oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopľed. Počas tľansportu nie je vhodné vzorky mraziť.
Žiadanka na veteľinárne labóratórne vyšetrenie musí obsahovat' anamnestické údaje o chove,
prípadne epizootologické údaje, ktoľé sú k dispozícii a ak je to možné aj pľavdepodobný zdroj
infekcie a dátum intľodukcie.
Národným ľefeľenčným laboratóľiom pľe ND je Štátny veterináľny a potľavinový ústav,
Veterinĺĺľny ústav vo Zvolene, Pod Drahami 918, 960 86 Zvolen(VU Zvolen).
odber vzoľiek pri podozľení na ohnisko nákazy vykoná pľacovník VU Zvolen v spolupráci
s miestnym centrom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiaďavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboratóľne
lyšetrenia, ktoré vyžadujú prácu So živým vírusom a vykonáva diagnostiku úrovne
pomocného laboľatóľia (auxiliary, resp. contingency laboľatory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvolen vykonáva viľologické vyšetrenie pľe dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu real-time PCR metódou a seľologické vyšetrenie pre dôkaz prítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzorky určené na virologické vyšetľenie je dopoľučené inaktivovať pľiamo pri odbeľe vo
vzoľkovniciach s lyzačným ľoztokom. Lyzač,ný roztok na poŽiadanie poskytuje VU Zvolen.
Pľiestoľové, prístľojové, peľsonálne, finančné zabezpečenie, kapacitu viľologických
a serologických vyšetrení a udrŽiavanie odboľnosti ľýchlej diagnostiky v konkľétnej_ rovine
deťrnuj e Nákazoqf plán náľo dného ľefeľenčného laboľatória.
Pľi pľimárnych ohniskách aprípadne aj ziných ohnísk (podľa zváženia skupiny odboľníkov),
sú vzorky odoslané Náľodným ľefeľenčným laboľatóriom do ľefeľenčného laboľatóľia EU'-
IAH Piľbright Laboratory, ASH Road, Piľbright, Woking, Suney, GU24ONF, Veľká Británia
z dôvodu konfiľmačného vyšetrenia, typizácie a genetického vyšetrenia vírusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami príslušného dopravcu.

Difeľenciálna diagnóza:
Priebeh ťažkého klinického ochoľeniaje typický ale mierne formy môŽu bý zamenené s:o Pseudonoduláľna deľmatitída l zápal mliečnej žľazy bovinným herpesvírusom (Bovine

Heľpesviľus 2)
o Bovinnápapulámastomatitída (Parapoxviľus)
. Nepľavé kľavské kiahne (Paľapoxviľus)
o Vakcinačný víľus kiahní and víľus kravských kiahní (orthopoxviruses) _ neobvyklé

a negenaľalizov ané infekcie
o Poštípanie hmyzom alebo kliešťami
o Dermatof5tôza
o Bovinná besnoitióza
o Mor hovädzieho dobytka
o Demodikoza
o Stľečkovitost'
o Fotosenzitivita
o Koprivka
o Kožná forma tuberkulózy
o onchocerkóza

Pľevencia a kontľola:
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Pľi ochorení neexistuje špecifická liečba. Silná antibiotická liečba môže zabrániť sekundáľnej
infekcii .

o Kĺajiny pľosté ochorenia: - dovozné obmedzenia týkajúce sa hospodáľskych zvierat,
tiel,koží, kožiek a spermií

. Infikované krajiny:

. -pľísna kaľanténa, aby sa zabránilo zavlečeniu inťrkovaných zvieľat do bezpečných
stád

. - v pľípade ohnísk, lzoláciaazákazpohybu zvierat
o - zabitie všetkých choých anakazenýchzvierat (pokiaľ je to možné)
o - ľiadna likvidácia mrtvych zvierat (napľ. spaľovanie)
o - čistenie a dezinfekcia pľiestorov anátadia
o - kontľola vektora v pľiestoľoch a na zvierutách

S výnimkou očkovania, kontľolné opatľenia sú obvykle neúčinné. Je odporučaná kontrola
vektoľa na lodiach a v lietadlách.

Profflaxia:

o Homologické Živé atenuované vakcíny - imunita vydrži až3 roky
o Heteľologické živé atenuované vakcíny : vakcíny ovčích alebo kozích kiahní- môžu

spôsobiť lokálne, niekedy závažne ľeakcie. Je potrebné postupovať podľa pokynov
qiľobcu. Neodpoľúča sa v kĺajinách bez výskytu kiahní oviec a kôz.

11.5. Hoľúčka údolia Rift / HUR

Charakteľistika.
Horúčky údolia Rift ( z angl. Rift valley feveľ,) je víľusové ochoľenie, ktoľého pôvodcom je
RNA vírus z ľodu Phlebovirus čeľade Bunyaviľidae. Vírus bol pľqýkľát identifikovaný v ľoku
1931 vpľiebehu nákazy na farme v Rift Valley v Keni. Víľus pteživa pri teplote 4o C
niekol'ko mesiacov a pri teplote 56 oC I20 minút. Je inaktivovaný pľi pH <

chloľoformom, foľmalínom, éteľom, chlornan sódny alebo vápenatý.

Epidemiológia.
HUR je ochorenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz pľenášané vektoľom. Prejavuje sa
zvyčajne v podobe nákaz na veľkých častiach uzemia po daŽďoch a záplavach a je
charakterizované vysokou mierou abortov. Je to zoonoza'

Zdroje a pľenos
Vírus HUR pľavidelne cirkuluje v endemických oblastiach medzi voľne žijúcimi
prežuvavcami a hematofagnými komármi. Niektoré druhy komárov ( napľ. dľuh Aedes,
Anopheles, Culex, Eľetmapodites, Mansonia) pôsobia ako zdľoj víľusu HUR počas inteľ-
epidemických období. Zvýšeĺe množstvo zrážok ( zrážkove cykly 5-25 ľokov ) v suchých
oblastiach vedie k masívnemu liahnutiu komáľov a vyskytujú sa prudké vzplanutia choľoby.
Ľudia sa nakazia pri manipulácii s infikovanými zvieľatami, kľvou, pošvovým sekrétom po
potratoch zvierat, mäsom. Bol pľeukázaný aj mechanický prenos.

Výskyt a inkubačná doba.
HUR je endemické ochorenie v tropických oblastiach východnej 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.
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Závúnosť klinických príznakov sa líši podl'a druhu a vekovej kategóľie. Jahttatá, kozľatá,
šteňatá, mačatá sú extľémne vnímavé s moľtalitou70-100%. ovce ateľatású vysoko vnímavé
s mortalitou20'70 o/o, stredne vnímavý jehovädzí dobytok akozy s úhynom menej ako l)Yo.
Kone, ošípané, psy, mačky, kľáliky, moľčatá sú odolné a infekcia pľebieha inapaľentne. Vtáky,
plazy a obojŽivelníky vnímavé nie sú.

Hov ädzí dobýok _ teľ atá.

hoľúčka ( 40-41 "C )
nechutenstvo
slabosť
kľvavá hnačka
ikterus

Hovädzi dobytok - dospelý

o často inaparentne
o hoľúčka tľvajúca 24-96 hodín
o suchá sľst'
o slzenie, qitok znosa' nadmerné slinenie
o anoľexia
o slabost'
o kľvaváhnačka
o pokles dojivosti
o vyskyt aboľtov v stáde dosahuje 85 %

ovce a kozy _ do 2týždiov veku:

o dvojfŕtzováhoľúčka (40 až 42' C ), ktoľá ustúpi tesne pľed úhynom
o nechutenstvo, z časti kvôli neochote kpohybu
o slabosť
o apatia
o zýšená dychová fľekvencia
o úhyn do 24-36 hodín

ovce a kozy - staršie ako 2 týždne veku a dospelé:

pri peľkakútnom priebehu náhly úhyn
akútny priebeh častejšie u dospelých oviec a kôz
hoľúčka (40 až 42 " C ) trvajúca 24 - 96 hodín
anorexia
slabost'
apatia
zvýšená dychová fľekvencia
zvracanie
kľvavá hnačka
hnisavý v1itok z nosa
ikterus
výskyt aboľtov v stáde dosahuje takmeľ IOO %

(J

o

o

o

o
o
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o

o
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o
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U ľudí sa ochorenie prejavuje ako chľípka, t. j. hoľúčka (37,8 až 40"C), bolesťami hlavy,
bolesťami svalov' slabosťou, nevoľnosťou, bolesťami v podbľušku, svetloplachosťou. Môžu
sa vyskytnúť komplikácie ako ľetinopatia, slepota, hemoľagický syndľóm,
meningoencefalitída. Uzdľavenie nastane za 4 - ] dni.

Post_moľtem vyšetľenie.
Lokálne alebo genera|lzovane Zmeny tkaniva pečene - biele nekĺotické zmeÍy o veľkosti
v priemeľe 1 mm, subskapulárne kľvácanie, hnedo - žltkastá faľba pečene u potratených
plodov, rozsiahle kožné a petechiálne kľvácaniny, kľvácaniny a nekľózalymfatických uzlín,
krvácaniny na obličkách, hemoragická enteľitída' ikterus.

Diagnostika:
Odbeľ vzoľiek
Vzorky. ktoré sa používajú pl:i diagnostikovaní HUR:

Viľologické vyšetrenie - celková kĺv, kľv s EDTA, tkanivá (pečeň, slezina, CNS,
aboľtované plody)
Serologické vyšetľenie - celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie mateľiálu
Všetky odobraté vzorky určené na laboratóľne vyšetľenia sú odobľaté do vzoľkovníc
(skúmavka, odbeľový kontajneľ). Na odstľánenie kontaminácie víľusom z vonkajšieho
povrchu vzorkovníc sa pouŽíva dezinfekčný ľoztok napr. vhodny je 0.2oÁ roztok kyseliny
citrónovej, alkohol. Vzorkovnica sa označí druhom materiálu, dátumom a miestom odberu,
dľuhom a identifikáciou zvieľaťa, ktoľému bol materiál odobľatý. Vzorkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiaceho boxu, ktoqý je potľebné
tiež dezinťlkovať. Spľievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboratóľne vyšetľenie,
ktoľá je zabaIenáv priesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopľavené, najvhodnejšie poslom a čo najľýchlejšie do Národného referenčného
laboľatóľia. Náľodné referenčné laboľatórium musí bý' oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopľed. Počas tľanspoľtu nie je vhodné vzoľky mraziť.
Žiadaĺ''ka na veteľináľne laboratóme vyšetľenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove,
pĺípadne epizootologické údaje, ktoré sú k dispozícii a ak je to možné aj pľavdepodobný zdľoj
infekcie a dátum intľodukcie.
Národným referenčným laboratóľiom pľe HUR je Štátny veteľinárny a potľavinový ústav,
Veteľináľny ústav vo Zvolene,Pod Dľahami 918, 960 86 Zvolen(VÚ Zvolen).
odber vzoľiek pľi podozrení na ohnisko nákazy vykoná pracovník VU Zvolen v spolupľáci
s miestnym centrom pre tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, YIJ Zvolen nevykonáva laboľatóľne
vyšetľenia, ktoľé vyŽadujú pľácu So živým víľusom a vykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboľatóľia (auxiliaľy, resp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvolen vykonáva viľologické vyšetľenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu ľeal-time RT-PCR metódou a serologické vyšetľenie pľe dôkaz pľítomnosti
protilátok pľoti pôvodcovi ELISA testom.
Vzoľky určené na viľologické vyšetľenie je doporučené inaktivovať priamo pri odbeľe vo
vzorkovniciach s lyzačným ľoztokom. Lyzačný roztok na požiadanie poskýuje VU Zvolen.
Pľiestorové, prístrojové, peľsonálne, finančné zabezpečenie, kapacitu viľologických
a serologických vyšetľeni a udržiavanie odbornosti ýchlej diagnostiky v konkľétnej rovine
definuj e Nákazový plán národného referenčného laboratóľia.
Pri primárnych ohniskách apľípadne aj ziných ohnísk (podľa zváženia skupiny odboľníkov),
sú vzoľky odoslané Národným referenčným laboľatóľiom do referenčného laboľatóľia oIE -
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onderstepooľt Veteľinary Institute, Pľivate Bag X05, ondeľstepoort 01 70, Južná Afrika
z dôvodu konťrrmačného vyšetľenia, typizácie a genetického vyšetrenia víľusu podľa
univeľzálnej poštovej konvencie a s poŽiadavkami príslušného dopľavcu.

Difeľenciálna diagnostika
. Katar áIna hoľúčka oviec
. Wesselsbronská choľoba
. Enterotoxémia oviec
. Efeméľna hoľúčka
. Bľucelóza
. Trichomonióza
. Enzootický potľat oviec (chlamydióza)
. otrava jedovaými rastlinami
. bakteriálne septikémie
. Moľ hovädzieho dobytka a malých prežúvavcov
. Antrax

Prevencia a liečba
Neexistuje žiadna špecifická liečba HUR. Je potrebné vykonávať kontľolu premiestňovania
zvierat. Vypustenie stojatých vôd sa môže vykonať za účelom zniženia dénzity vektoľov.
Imunita po vakcinácii tľvá 3 roky.

11.6. Kiahne oviec akôz/KoK

Pôvodcom choľoby: je Capripoxvíľus z čeľade Poxviľidae. Virus kiahní oviec a vírus kiahní
kôz boli kedysi považované za kmene ľovnakého vírusu, ale genetickým sekvenovaním bolo
dokázane, že sa jedná o oddelené víľusy. Väčšina kmeňov sú špecificky hostiteľské a
spôsobujú závažne klinické ochoľenie buď u oviec alebo kôz, zatial' čo niektoré kmene majú
ľovnakú viľulenciu u oboch druhov.

Odolnost' pľoti fyzikálnym a chemickým vplyvom:
Víľus kiahní oviec a kôz prežíva pľi teplote 56 o C 2 hodirry' pri 65 . C 30 minút. Niektoré
izoláty sú inaktivované pľi 56 o C po 60 minútach. Citlivé sú na vysoko alkalické alebo kyslé
pH (2% kyselina chlorovodíková alebo kyselina sírová inaktivuje vírus do l5 minút).
Víľus je inaktivovaný 20Á fenolom po 15 minťrtach, citliqý je na detergenty, napľíklad
dodecylsulfat sodný' na éteľ (2O%), chloľoform, formol (I%), chlórnan 

'Jany Q ;ž 3%),jódové zlúčeniny (riedenie 1:33), 2YoYirkon kvartéľne amóniové zlúčeniny O,syo.
Citlivý je na slnečné Žiarenie, ale vo vlne / sľsti a v suchých chľást na koŽi pľé živa po dobu až3 mesiacov. V znečistených a tmavých ustajňovacích pľiestoľoch preŽíva aŽ 6 mesiacov.
Prežije cykly Zmrazovaniaarozmrazovania,pľičom sajeĹo viľulenciá znižuje.

Epizootológia a patog enéza:
Moľbidita v endemických oblastiach dosahuj e 70 až 90oÁ, mortalita v endemických oblastiachje 5-10Vo, pričom u dovezených zvieľat môŽe dosiahnut' až lOO %' Na chorobu sú vnímavé
všetky plemená domácich a voľne Žijúcich oviec a kôz, hoci väčšina kmeňov vírusu spôsobuje
záuažný klinický pľiebeh choľoby len u jedného dľuhu. Pôvodné plemená v endómickýóh
oblastiach sú menej náchylné neŽ intľodukované plemená európsĹeho alebo austľálskeho
pôvodu, u ktorých môže moľbidita a moľtalita dosia}rnuť až 1O0%.
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Pľenos choroby je zvyčajne foľmou aeľosolu po kontakte zdravých zvierat s klinicky chorymi'
ktoľé majú zvredovatelé papuly na slizniciach. Nebo| zaznamenaný pľenos v štádiu pľed
vývoľením papúl. Zvieratá s mieľnymi klinickými príznakmi zriedka prenášajú chorobu. K
infekcii môže dôjsť aj pľostľedníctvom iných slizníc alebo odretej koŽe. K nepľiamemu
pľenosu dochádza prostľedníctvom kontaminovaného náradia, vozidlami, kľmivom,
podstielkou. Pľenosu hmyzom (mechanický vektor) bol zistený' avšak nezohráva ýznamn'Ú
úlohu v epizootológii tejto choroby.Zdrojom víľusu sú zvredovatelé papuly na sliznici pľed
nekrótizáciou, kožné lézie s chľastami, ktoré obsahujú vel'ké množstvo víľusu, sliny, nosové a
očné sekréty, mlieko, moč, výkaly. Pľenos semenom a embryami nebol potvrdený.

Výskyt:
Vyskyt choľoby je endemický v Afľike seveľne od rovníka, Strednom východe, Tuľecku,
Iráne,Iľaku, Afganistane, Pakistane, Indii' Nepále, Číne, Bangladéši' Vietname, Mongolsku,
av Azerbajdžane.
Klinické pľíznaky:

Inkubačná doba je 8-13 dní. Po experimentálnej infekcii ie kľatšia ako 4 dni

Klinické priznaky sa líšia od mieľnej až po t'ažkÝ pľiebeh v závislosti na hostiteľovi .Zisťujú
sa aj inaparentné infekcie.

Pľvé klinické pľíznaky
o teplota nad 40 o C
o tvoľba makúl 2.-5. deí, papuly na celom tele sa vyvíjajú z makul, ale môžu bý'

lokalizované na tľieslach, v podpazuší ahrádzke. Následne sa vytvoria pľuzgieľiki
naplnené tekutinou.

o Akútna ťáza: do 24 hodin po objavení sa generalizovaného stavu sa rozvínie nádcha,
zápal spojiviek a rozšírenie všetkých povľchových lymfatických uzlín, najmä
pľescapuláľnych lymfatických uzlín

. Papuly na očných viečkach spôsobujú zápal očneho viečka o ľôznej závažnosti

. paprrly na slizniciach očí a nosa ulcerujú, vytvárajú hlienohnisavé výoky
o sliznice úst' konečnika, apredkožky alebo vagína nekľotizujú
o namáhavé a hlučné dýchanie
Ak je zvlerapĺežije akútnu fazu:
o papuly nekľotizujú
o tvorba chrást v najbližších 5-10 dňoch' ktoré pretrvávaj'Ú po dobu aŽ 6 týždťlov, s

následnou tvoľbou jaziev
o sekundáľne pneumónie

odbeľ vzoľiek
Vzoľkv_ ktoľé sa unÔllzlval nĺi rĺiaonnsfiknwaní KoK

Virologické vyšetľenie - celková kľv, kľv s EDTA, vezikuly, vezikuláľna tekutina,
chľasty, nosové sekréty
Seľologické vyšetrenie - celková kľv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie materiálu

Všetky odobraté vzoľky určené na laboľatórne vyšetľenia sú odobraté do vzorkovníc
(skúmavka, odbeľový kontajneľ). Na odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
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povrchu vzorkovníc sa pouŽíva dezinfekčný roztok napľ. vhodný je 0.2% ľoztok kyseliny
citľónovej, alkohol. Vzoľkovnica sa označí druhom materiálu, dátumom a miestom odberu,
druhom a identifikáciou zvieraťa, ktoĺému bol materiál odobratý. Vzorkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloženó do chladiaceho boxu, ktoý je potľebné
tiež dezinfikovať' Sprievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboľatóľne vyšetľenie'
ktorá je zabalená v priesvitnom plastovom obale'
Vzoľky sú dopravené, najvhodnejšie poslom a čo najqýchlejšie do Národného referenčného
laboľatóľia' Náľodné ľeferenčné laboľatórium musí byt' oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopľed. Počas tľanspoľtu nie je vhodné vzoľky mrazit'.
Ziadanka na veteľináľne laboratóľne vyšetrenie musí obsahovať anamnestické údaje o chove'
pľĺpadne epizootologické údaje, ktoľé sú k dispozícii a ak je to možné aj pľavdepodobný zdroj
infekcie a dátum introdukcie.
Náľodným refeľenčným laboľatóľiom pľe KoK je Štátny veteľinárny a potravinoý ústav,
Veterinárny ústav vo Zvolene, Pod Dľahami 918, 960 86 Zvolen(VÚ Zvolen).
odbeľ vzoriek pľi podozľení na ohnisko nákazy vykoná pracovník YIJ Zvolen v spolupráci
s miestnym centľom pľe tlmenie nákaz.
Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboratóľne
vyšetľenia, ktoľé vyžadujú prácu so Živým vírusom a lykonáva diagnostiku úľovne
pomocného laboľatóľia (auxiliary' resp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu Y|) Zvolen vykonáva virologické vyšetľenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu ľeal-time PCR metódou a serologické vyšetľenie pľe dôkaz pľítomnosti
pľotilátok pľoti pôvodcovi ELISA testom.
Vzoľky určené na viľologické vyšetľenie je dopoľučené inaktivovať pľiamo pľi odbeľe vo
vzorkovniciach s lyzačnýmroztokom. Lyzaéný ľoztok napožiadanie poskytuje VÚ Zvolen'
Priestorové, prístrojové, personálne, finančné zabezpečenie, kapacitu viľologických
a seľologických vyšetľení a udľžiavanie odbornosti ýchlej diagnostiky v konkĺétnej rovine
defi nuj e Nákazový plán národného referenčného laboľatóľia.
Pľi pľimárnych ohniskách a prípadne aj z iných ohnísk (podl'a zváženia skupiny odborníkov),
sú vzorky odoslané Naĺodným ľefeľenčným laboľatóriom do ľeferenčného laboratóľia EU -
IAH Pirbright Laboľatory, ASH Road' Piľbright, Woking, Suney, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfirmačného vyšetrenia' typizácie a genetického vyšetrenia víľusu podl'a
univeľzálnej poštovej konvencie a s požiadavkami príslušného dopľavcu.

Difeľenciálna diagnóza :

Klinické príznaky kiahní oviec a kôz sú veľmi charakteľistické. Avšak pri miernej foľme
môŽu bý' zamenené s inými infekčrrými chorobami, pľípadne so Žihl'avkou, alebo masívtrym
bodnutím hmyzom.
o mušec oviec a kôz
o masívne bodnutie hmyzom
C katarálna lrorúčka oviec (BT)
. moľ malých preŽúvavcov
o fotosenzitivita
o dermatophilóza
o pľúcna čeľvivosť
o kazeozna lymfadenitída / pseudotubeľkulóza
o svrab

Pľevencia a kontľola
Pľi tejto choľobe sa nevykonávažiadnaliečba.
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o Zabitie nakazeného stáda pokial' je to možne
o Ak zabijanie nie je možné, lzo|ácia infikovaných stád a choých zvierat po dobu najmenej
45 dní po zotavení.
o Spľávna likvidácia kadáverov - spaľovanie alebo zakopávanie je často používaný spôsob
. Čistenie a dezinfekcia hospodárstva a vybavenia
o Kaľanténa prisunutých zvierat pred zaradením do stáda
o Kontľola pohybu vozidiel v rámci inťrkovaných oblastí
o Ak je choľoba ľozšíľená väčšom územi vakcinácia môžeb7,ť zváŽená.

Pľe kontľolu kiahní oviec a kôz boli použité žive a inaktivované vakcíny. Existuje niekoľko
atenuovaných vakcín pre podkoŽnú alebo intradeľmálnu aplikáciu. Inaktivované vakcíny však
navodia len kľátkodobú imunitu.
V súčasnej dobe nie sú dosttrpne žiadne komeľčné ľekombinantné vakcíny pľe kiahne oviec a
kôz.

11.7. Yezikuláľna stomatitída A/S

Vezikulárna stomatitída je vezikuláľna choroba koní, hovädzieho dobýka a pľasiat spôsobené
vírusom z čeľade Rhabdoviridae. Môžu bý' infikované aj male prežuvavce a voľne žijúce
zvieratá.

odolnost' vírusu:
Víľus je stabilný v pľostredí pH 4-10 a je citliqý na prítomnosť foľmaldehydu, éteľických
a iných organických ľozpúšťadiel oxidu chloričitého, formalínu (1%o),Io/o ch|ómanu sodného,
70Yo etanolu, 20Á glutaraldehyďu, 20Á uhličitanu sodného, 40Á hydroxidu sodného a 20Á
jódovych dezinfekčných pľostľiedkov. Vírus dlhodobo preživa pľi nízkych teplotách a je
inaktivovaný slnečným svetlom.

Epizootológia:
Vírus prenikáa cez kožu a sliznice. TaktieŽ bol zaznamenaný pľenos vírusu prostredníctvom
vektoľov parazitujircich na hospodáľskych zvieratách. Moľbiditabyva vaľiabilná až do 9O%o,

mortalita zvyčajne nízka.

Hostitelia
Koňovité (kone, somáre, muly), hovädzí dobytok, sviňovité, vol'ne žij,irce pľežúvavce.
ovce a kozy sú čiastočne ľezistentné s neýraznými klinickými pľíznakmi.

Zdroje víľusu
- Sliny, epitel vezikúl a obsah vezikúl
- Vektory (článkonožce)
- Suspektne rastliny a pôda

Klinické príznakv :

Klinické ptízĺaky sú podobné ako pri iných vezikulárnych chorobách, ako je slintačka a
kľívačka, vezikulárny exantém ošípaných a vezikulárna choroba ošípaných s ktorymi sú ľahko
zameniteľné.
- inapetencia, malátnosť' krívanie spojené s nechuťou k pohybu,
- hoľúčka ( 40 _ 41 oC),
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nechutenstvo,
tvorba vezikul na rypáku' pyskoch, jazyku a hlavne lokalizované na koľunkovom okľaji
papľčiek anapätkách,
kľívanie
úhyn veľmi zriedkavý

Klinické príznaky sa zvyčajne prejavia u l0-15%o zvierat v infikovaných stádach' pľevažne
u dospelých zvierut. Pľvým pľejavom ochorenia je zvyčajne nadmerné slinenie. Vezikuly sú
lokalizované:
- u koní najčastejšie na hornom povľchu jazyka, na povľchu pieľ a okolo nosných dieľok,
kútikoch pyskov, ďasien a na nohách
- u HD na jazyku, perách, ďasnách, tvrdom podnebí a niekedy okolo papule a nozdier, na
nohách a vemenách
- u ošípaných na rypáku, časté býva aj krívanie v dôsledku postihnutia končatín
Choroba b;fva často komplikovaná sekundárnou infekciou, v dôsledku čoho ďochádza
k zníženiuprodukcie u dojníc a k laminitídam u koní.
Klinické príznaky vymiznú zapér ďní až2týždne.

Post_mortem vyšetľenie:
Chaľakteľistické lézie pľi vezikulárnej choľobe sa dajú l'ahko pozorovato bez potreby otvárat'
kadáveľ. Zvieratá, ktoľé uhynuli, alebo ktoľé boli zabite z diagnostických dôvodov, by mali
byt' dôkladne r,yšetrené, avšak nie je potrebné otvárať kadávery.

Diagnostika:
Odbeľ vzoriek
Vzorky. ktoré sa používajú pľi diagnostikovaní VS:

Viľologické vyšetrenie _ celková krv, kľv s EDTA, epitel, vezikuly, vezikulárna
tekutina
Seľologické vyšetľenie _ celková krv bez antikoagulans

Balenie a odosielanie materiálu
Všetky odobraté vzoľky určené na laboratórne vyšetrenia sú odobľaté do vzoľkovníc
(skúmavka, odberový kontajner). Na odstránenie kontaminácie vírusom z vonkajšieho
povľchu vzorkovníc sa používa dezinfekčný roztok napľ. vhodný je O.2% roztok kyseliny
citľónovej, alkohol. Vzorkovnica sa označí druhom mateľiálu, dátumom a miestom odbeľu,
dľuhom a identifikáciou zvierat'a, ktoľému bol materiál odobľaty. Vzoľkovnice sú umiestnené
do priesvitného plastového obalu a následne uloŽené do chladiaceho boxu, kto4ý je potľebné
tiež dezinťtkovať. Sprievodným dokladom vzoľiek je Žiadanka na laboľatórne vyšetrenie,
ktoľá je zabalenáv priesvitnom plastovom obale.
Vzorky sú dopravené, najvhodnejšie poslom a čo najýchlejšie do Náľodného ľefeľenčného
laboratória. Národné referenčné laboratórium musí bý oboznámené s odoslaním vzoľiek
vopred. Počas transpoľtu nie je vhodné vzoľky mrazit,.
Ziadanka na veterinárne laboľatóľne vyšetrenie musí obsahovat' anamnestické údaje o chove,
pľípadne epizootologické údaje, ktoľé sú k dispozícii a ak je to moŽné aj pľavdepodobný zdľoj
inťekcie a dátum intľodukcie
Národným referenčným laboratóľiom pľe VS je Štátny veteľináĺny a potľavinový ústav,
Veteľinaľny ústav vo Zvolene, Pod Drahami 918, 960 8ó ZvolenffU Žvolen).
odbeľ vzoriek pľi podozrení na ohnisko nákazy vykoná pracovník YIJ Zvolen v spolupráci
s miestnym centrom pre tlmenie nákaz.
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Vzhľadom na požiadavky úrovne bio-bezpečnosti BSL, VÚ Zvolen nevykonáva laboratóľne
vyšetrenia, ktoré vyžadujú prácu so žiým vírusom a vykonáva diagnostiku úrovne
pomocného laboľatória (auxiliary' ľesp. contingency laboratory).
Z uvedeného dôvodu YIJ Zvolen vykonáva virologické vyšetrenie pre dôkaz nukleovej
kyseliny pôvodcu ľeal-time RT-PCR metódou a seľologické vyšetrenie pre dôkaz pľítomnosti
protilátok proti pôvodcovi ELISA testom.
Vzoľky určené na virologické vyšetľenie je dopoľučené inaktivovať priamo pri odbeľe vo
vzorkovniciach s |yzačnýmroztokom. Lyzačný ľoztok napožiad,anie poskytuje VÚ Zvolen.
Pľiestorové, pľístľojové, personálne, finančné zabezpečenie, kapacitu viľologických
a seľologických vyšetrení a udržiavanie odbornosti rýchlej diagnostiky v konkľétnej rovine
def,rnuj e Nákazoqf plán národného ľeferenčného laboratóľia.
Pľi pľimárnych ohniskách a prípadne q z iných ohnísk (podľa zváňenia skupiny odborníkov),
sú vzoľky odoslané Náľodným ľefeľenčným laboľatóriom do ľefeľenčného laboľatóľia EU -

IAH Pirbľight Laboľatory, ASH Road, Pirbright, Woking' Surľey, GU24ONF, Veľká Bľitánia
z dôvodu konfiľmačného vyšetrenia, typizácie a genetického vyšetrenia vírusu podl'a
univerzálnej poštovej konvencie.

Diferenciálna diagnóza:
SLAK
Vezikuláľna choľoba ošípaných
Vezikulárny exantém ošípaných
IBR
BVD
BT
Papulárna stomatitída hovädzieho dobytka
H1avnička
Mor HD
Infekčná pododeľmatitída
Popáleniny a poleptania chemickými prípľavkami

Pľevencia a kontrola:
Pľi ochoľení neexistuje špecifická liečba. Silná antibiotická liečba môže zabrŕníť sekundáľnej
infekcii.
Pri podozľení na VS je nevyhnutné zabrániť premiestňovaniu zvierat, vrátane karantény
infikovaných priestoľov, kým sa vykonáva potvrdzujúca laboľatórna diagnostika.
Po potvľdení sa tieto opatrenia musia aj nad'alej stľiktne dodržiavať a navyše sa musí
vykonávať dezinfekcia kontaminovanýclr pľedmetov a dopľavných pľostriedkov. Subklinicky
infikované zvieratá musia bý' izolované v inteľiéri ustajňovacích priestorov. TaktieŽ
dezinsekcia môŽe pomô ct' zabr ánit' š íľeniu choľoby.

Núdzová vakcinácia pľoti VS:
Komeľčne vyrábaná vakcína pľoti VS nie je v súčasnosti k dispozícii
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