Vorm KKsiga 01-2018

KAASKIRI SIGADE PROOVIDE LABORATOORSETEKS UURIMISTEKS
Andmed loomaomaniku kohta:

Andmed uuringute tellija kohta:

Nimi:

Nimi:
 farmi teenindav loomaarst

Aadress:

 VVA  JVA  loomaomanik

Aadress:

E-post:

E-post:

Telefon:

Telefon:

Loomaomaniku
esindaja:

Allkiri:

Andmed karja kohta:
Ehitise nr. PRIA

Uurimistulemuste teatamine*:

registris:

 loomaarstile

 loomaomanikule

paberoriginaal
 tullakse laborisse järele
 postiga
Koopia (e-posti aadress):

Farmi nimi:
Maakond:

e-post
 digiallkirjastatud uurimisteade
 skaneeritud koopia

Vald, asula:
Proovivõtja (kui erineb tellijast):

Uuringute eest tasub:
 loomaarst
 loomaomanik
 RLTP, riigieelarvest

 farmi teenindav loomaarst

 lepinguline proovivõtja

 VVA

 JVA

Proovide/uurimismaterjali /sigade andmed

Uurimise eesmärk:

Sigade arv

 RLTP
 dgnRLTP
 muu (täpsusta):

Sigade arv
 aju

Uurimismaterjal
organid (täpsusta)

 kops

 süda

 maks

 pangakaardiga

Arve tasuja registrikood /
isikukood:

 loomaomanik

Uurimismaterjal
veri
korjus
loode
koproproov

 sularahas
 arvega

 diagnostiline  müük

 karantiin

 KTU

Proovivõtmise kuupäev, kellaaeg:

 neer

 põrn  tonsill  peensool  jämesool  muud organid
(täpsusta)
tampooniproov (täpsusta)
 lümfisõlm (täpsusta)

Proovid võetud ___________ loomalt, kokku ____________ proovi
Haigestumise aeg:
Surma/hädatapmise aeg:
Anamneesi andmed, kliiniline pilt, lahanguleid

SAK kahtlus:
 jah
Sea/sigade vanus/vanusegrupp:

 ei

Vaktsineerimised/ravi:

Sigade/proovide nimekiri ________ lehel
Uuringu liik:
 seroloogiline

 viroloogiline

 bakterioloogiline

 mükoloogiline

 parasitoloogiline

Täpsusta haigus / uuring (märgi ära või kirjuta proovi number):
Haigus
Uuring
Haigus
Sigade kompleksuuring vastavalt RLTP
punktile 2.2.1
SAK

 AK  PCR

 histoloogiline

 antibiogramm

 lahang

Uuring

Haigus

Uuring

Parvoviirus

 AK

Lawsonia

 histol

Leptospiroos

 AK

Brachyspira

 isol
 AG

 AK  PCR

Brutselloos

 AK  isol

Kõhulahtisuse tek. kompl. (rota,
E.coli F4 (K88),F5 (K99),Cryptosp.

Aujeszky haigus

 AK

Epideemiline diarröa
(PED)

 AK  AG

Aerooobne külv

 isol

Sigade
transmissiivne
Sigade
resp.-repr.
gastroenteriit
Sündroom
(TMGE) (PRRS)
Sigade
vesikulaarhaigus

 AK

Tsirkoviirus

 AK  PCR  histol.

Anaeroobne külv

 isol

 AK

Nakkav atroofiline
riniit

 AK  isol

Mikroaeroobne külv
(Actinobacillus, Haemophilus)

 isol

 AK  PCR

Mükoplasmoos

 AK  isol

Sigade gripp

 AK

Salmonella spp.

 isol  PCR

SKK

Proovide saabumine (täidab laboratoorium):
Kuupäev ja kellaaeg:

Vastuvõtja nimi ja allkiri:

Proovi(de) reg. nr.
Ei ole nõus, et uuringust alles jäänud proovi kasutatakse isikuandmeteta teadusuuringute või meetodite valideerimise eesmärgil

Märkused:

* Erisus RLTP proovidele, uurimistulemuste teatamine on VTL ja VTA vahel kokku lepitud
Lühendid: JVA – järelevalveametnik, VVA – volitatud veterinaararst, RLTP – riiklik loomatauditõrje programm, dgnRLTP – diagnostiline RLTP (RLTP lisauuringud), KTU – karja
tervise uuring, SAK – sigade Aafrika katk, SKK – sigade klassikaline katk, AK – seroloogiline uuring, AG – antigeeni uuring, PCR – polümeraas ahelreaktsioon

Lk nr________(________)

