
             Vorm KKsiga 01-2021 

KAASKIRI SIGADE PROOVIDE LABORATOORSETEKS UURIMISTEKS 

* erisus RLTP proovidele, uurimistulemuste teatamine on VTL ja PTA (Põllumajandus- ja Toiduameti) vahel kokku lepitud   
Lühendid:  RLTP – riiklik loomatauditõrje programm; dgnRLTP – diagnostiline RLTP (RLTP lisauuringud); KTU – karja tervise uuring; SAK – sigade Aafrika katk;  
SKK – sigade klassikaline katk, PRRS – reproduktiiv-respiratoorne sündroom     Lk nr. 1 (________lk-de arv) 

    

Loomaomanik: Uuringute tellija: 

Nimi:         Nimi:  

E-post:     
☐  farmi teenindav loomaarst       ☐  PTA          ☐  loomaomanik 

Aadress:  

Aadress:   

E-post:     

Telefon:   

Telefon:     
Andmed karja kohta: 

Ehitise PRIA nr:   Allkiri: 

Farmi nimi:         
Uurimistulemuste teatamine*: 

☐  loomaarstile                                        ☐  loomaomanikule 

Maakond:           
e-post 

☐  digiallkirjaga uurimisteade 

☐  skaneeritud koopia 

paberoriginaal 

☐  postiga 
Vald, asula:         

Proovide võtja  (kui erineb tellijast): Koopia (e-posti aadress):  

  

Proovivõtu aeg:  Uuringute eest tasumine: 

Kuupäev: Kellaaeg:  ☐  loomaarst   

☐  loomaomanik  

☐  RLTP, riigieelarvest 

☐  sularahas          

☐  pangakaardiga 

☐  arvega  Uurimise eesmärk: ☐  RLTP     ☐  dgnRLTP      ☐  diagnostiline    

☐  müük     ☐  karantiin     ☐  KTU        ☐  muu (täpsusta): 

 
Arve tasuja registrikood / isikukood: 
 
 

Proovid on võetud haigustunnustega/-kahtlusega loomadelt  
 

Haigestumise aeg: Surma/hädatapmise aeg: 

                            ☐  jah                                               ☐  ei    Kuupäev: Kuupäev: 

SAK kahtlus:     ☐  jah                                               ☐  ei Loomade vanus/vanuserühm: 

Proovid võetud________sealt , kokku _________proovi               

Anamneesi andmed, kliiniline pilt, lahanguleid: 

 

Vaktsineerimised/ravi: 

 

Uuringud 

Uuringu liik: ☐ lahang  ☐ bakterioloogiline   ☐ viroloogiline   ☐ histoloogiline   ☐ mükoloogiline   ☐  parasitoloogiline  ☐ antibiogramm  

Proovide 
jrk. 
numbrid 

Loomade 
arv 

Uurimismaterjal Uuring (kriipsuta liigne uuring maha või kirjuta juurde) vajadusel  kasuta 
LISALEHTE. 

  veri 
brutselloos,    leptospiroos,  SKK,    sigade vesikulaarhaigus,    PRRS,   Aujeszky haigus,   
SAK 

  
organid (täpsusta) ↓ 
 

SAK      SKK      muud (täpsusta siin või lisalehel)    
 

    

 LISALEHEL nr. _________________uuringud / loomade nimekiri  - kasuta uuringute tellimiseks kuni 30 loomal 
LISALEHEL nr. _________________loomade nimekiri (Vorm KKveri lisa 01-2016) – kasuta uuringute tellimiseks enam kui 30 loomal  

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 

  



            Vorm KKsiga 01-2021 

 

      

Lühendid: SKK – sigade klassikaline katk; AK – antikehade uuring, vajadusel mitme erineva testiga, ELISA – immunoensüümmeetod, agELISA – antigeeni uuring,  
BAK –bakterioloogiline uuring, HIST – histoloogiline uuring, MAT –mikroaglutinatsioonireaktsioon, PCR – polümeraas ahelreaktsioon, RBR – Rose Bengali test 

       Lk nr______(_______lk-de arv) 
 

 

LISALEHT: UURINGUD JA LOOMADE NIMEKIRI                         PROOVIDE REG.NR_________________________ 

Täpsusta haigus / uuring (märgi ära või kirjuta proovi number): 

Proov Haigus Uuring Proov Haigus / uuring Uuring 

 SAK ☐ ELISA  ☐ PCR  Hepatiit E viirus ☐ PCR 

 SKK ☐ ELISA  ☐ PCR  Bakterioloogiline uuring ☐ BAK 

 Sigade vesikulaarhaigus ☐ ELISA  ☐ PCR  Anaeroobide uuring ☐ BAK 

 Aujeszky haigus ☐ ELISA  Nakkav atroofiline riniit ☐ BAK+PCR 

 Brutselloos ☐ RBR  ☐ BAK  Lawsonia intracellularis ☐ HIST 

 PRRS ☐ ELISA  Brachyspira spp. ☐ BAK 

 
Transmissiivne gastroenteriit 
(TGE) 

☐ ELISA 
 Mastiidi/metriidi tekitajad ☐ BAK 

 Toksigeenne E.coli  ☐ BAK+PCR 

 
Epideemiline diarröa (PED) 
TGE/PED 

☐ ELISA 

☐ agELISA 

 Clostridium spp. ☐ BAK  

 C. perfringens toksiini geenid ☐ BAK+PCR  

 Sigade gripp ☐ ELISA  Campylobacter spp. ☐ BAK 

 Parvoviirus ☐ ELISA  Actinobacillus/Haemophilus ☐ BAK 

 Leptospiroos ☐ MAT 
 

Kõhulahtisus (rota, E.coli 
F4,F5,Cryptosporidium) 

☐ agELISA 
 Mükoplasmoos ☐ ELISA  ☐ BAK 

 Chlamydia suis ☐ PCR   Salmonella spp. ☐ BAK  ☐ PCR 

 Tsirkoviirus 2 ☐ ELISA     ☐ PCR   ☐ HIST    

 

Loomade nimekiri: 

Jrk nr Looma ID 
Vanus 
(kuu-
des) 

Sugu Päritolufarmi nr. Jrk nr Looma ID 
Vanus 
(kuu-
des) 

Sugu Päritolufarmi nr. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Proovide saatja/uuringute tellija :______________________________ Kuupäev:______________________________________
    nimi        allkiri  

 


