Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
-Управа за ветеринуБрој: 323-07-7292/2005-05-1
20.03.2007. године
Београд

На основу члана 44. Закона о државној управи (Службени гласник Р.С. број 79/05)
директор Управе за ветерину доноси:

ДИРЕКТИВУ
О НАЧИНУ УЗИМАЊА И УПУЋИВАЊА УЗОРКА, ПОТРЕБНОГ ЗА
ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ НА ПРИСУСТВО ТРАНСМИСИВНЕ
СПОНГИОФОРМНЕ ЕНЦЕФАЛОПАТИЈЕ (ТСЕ)
Овом директивом престаје да важи директива број 323-07-7292/2005-05 од
30.06.2006. године.
1) ОПРЕМА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА
За узимање узорка за лабораторијско испитивање, неопходна је следећа
опрема:
1. Довољан број заштитних хируршких рукавица,
2. Посуде ваљкастог облика (чаше) запремине 100-150 мл са поклопцем који
обезбеђује сигурно затварање и онемогућава цурење садржаја,
3. Самолепљиве налепнице довољне величине да може да се испише потребан
текст за идентификацију узорка (налепница се лепи на посуду),
4. Два ручна фрижидера за преношење узорака до лабораторије,
5. Постоља са лежиштима за фиксирање посуда/чаша,
6. Посебно обликована кашика за узимање узорка,
7. Заштитна одећа и опрема (маска, наочари).
2) ПОСТУПАК
УЗИМАЊА
ПОТРЕБНОГ
ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ

МАТЕРИЈАЛА

ЗА

У поступку обезбеђивања приступа делу који се узоркује за лабораторијско
испитивање, потребно је главу одвојити од тела у атлантоокципиталном зглобу и
поставити вентралном површином навише. Medula oblongata (мождано стабло)
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мора бити видљива кроз foramen magnum, кроз који се вентрално, између
можданог стабла и dura mater, посебно обликована кашика, благо притиснута
према костима, увлачи око 7 сантиметара, чиме се избегава оштећење можданог
стабла. Уз пажљиво окретање на леву и десну страну, у потпуности се прекидају
кранијални нерви. Потискивањем кашике на ниже, одваја се мождано стабло, а
кашика се у истом положају повлачи уназад и узорак се извлачи кроз foramen
magnum, водећи рачуна да при изласку кашике из форамена не дође до прскања
ткива према лицу особе која узоркује. Узорак се ставља у претходно обележену
посуду и затвара, а затим поставља у лежиште постоља од нпр. „стиропора“.
3) ПАКОВАЊЕ И СЛАЊЕ УЗОРАКА
Свака посуда (чаша), у којој се узорак доставља на лабораторијско
испитивање,
обележена је самолепљивом етикетом на којој су подаци:
идентификациони број животиње и број упута којим се узорак доставља на
анализу. Чаше се се слажу у постоље ручног фрижидера. Постоља са узорцима се
стављају у ручни фрижидер.
Ручни фрижидер и два примерка попуњеног Упута за лабораторијско
испитивање на присуство ТСЕ, најбржим начином се доставља овлашћеној
лабораторији.
Узорак за лабоарторијско испитивање који је узет од животиња са
клиничким симптомима у објекту за клање животиња или објекту за узгој и
држање животиња, угинулих/убијених или принудно закланих у објекту за
узгој и држање животиња упућује се Факултету ветеринарске медицине,
Катедри за патологију, Лабораторији за дијагностику трансмисивних
спонгиоформних енцефалопатија у Београду. Узорак узет од закланих,
угинулих/убијених или принудно закланих животиња у објекту за клање
животиња, упућује се у лабоарторију која је за округ одређена Посебним
програмом за достављање узорака узетих од животиња из редовног клања
(Факултет ветеринарске медицине или НИВС „Србије“).
Факултет ветеринарске медицине, Катедра за патологију, Лабораторија
за дијагностику трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија у Београду,
прима узорке сваког радног дана од 8 до 19 часова. Резултати извршене
лабораторијске анализе за узорке достављене до 14 часова су истог дана а за
узорке достављене после 14 часова наредног дана.
Нучни институт за ветеринарство „Србије“ у Београду, прима узорке
од понедељка до четвртка од 8 до 20 часова, а петком од 8 до 14 часова.
Резултати извршене лабораторијске анализе за узорке достављене до 14 часова
су у року од 24 часа а за узорке достављене после 14 часова у року од 48 часова.
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Примерак упута на коме је од стране дежурне особе, овлашћеној
лабораторији, потврђен пријем узорака, враћа се ветеринарском инспектору који је
доставио узорке на испитивање.

4) ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА
Документ који прати сваку пошиљку узорака је УПУТ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО
ИСПИТИВАЊЕ НА ПРИСУСТВО ТРАНСМИСИВНИХ СПОНГИОФОРМНИХ
ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА, дат у прилогу ове директиве и представља његов саставни
део.
Одговорно лице у објектима за клање животиња под контролом ветеринарског
инспектор, на дневном нивоу води евиденцију о узорцима упућеним на
лабораторијско испитивање на обрасцу у следећој форми:
ЕВИДЕНЦИЈА О УЗОРЦИМА УПУЋЕНИМ НА ЛАБОРАТОРИЈСКО
ИСПИТИВАЊЕ НА ПРИСУСТВО ТСЕ
Ред. Број

Датум

Број упута

Број резултата
анализе

Примедба

ДИРЕКТОР
Др Дејан Крњаић
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