Образец ЗХОЖ – 95 / Утвърден със Заповед № 11-990/23.09.2013 на изпълнителния директор на БАБХ
КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА АКТИВЕН КЛИНИЧЕН НАДЗОР И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ БОЛЕСТТА
КЛАСИЧЕСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В БЪЛГАРИЯ №.........
/ № се състои от седем цифри като първите две цифри са кода
на областта, другите пет са пореден номер/

Код на областта:

Община:

Селище:

Живот. обект с вет. рег. №

Брой на отглежданите свине:

Свиневъдния обект е:
вписан в инф. система Вет ИС на БАБХ
регистриран по реда на чл. 137 от ЗВД
не е вписан в инф. система Вет ИС на БАБХ
не е регистриран по реда на чл. 137 от ЗВД

В т.ч. свине-майки и нерези:
Брой на неидентифицирани свине:

Да

Води ли се дневник за отразяване на движението на животни (ЗХОЖ – 69)
Категория на свиневъдния обект:

Не

Дата и час на ветеринарната проверка:

Индустриална ферма
Фамилна ферма тип A
Фамилна ферма тип B
Стопанство “заден двор”
Източно-балкански свине

Ден

Месец

Година

Час

Минути

Собственик на жив. обект/гледач или упълномощено лице:
Име и фамилия:
І Проверка, относно прилагането на разпоредбите на чл. 15, пар. 21 буква б), второ тире и от четвърто до седмо тире
на Директива 2001/89
Да
Свиневъдният обект е ограден с
ограда, която се поддържа в
изправност и не позволява достъпа
на други животни в т.ч диви свине.
Помещенията за отглеждане на
свинете не позволяват достъпа на
други животни в т.ч диви свине.
Не се използват материали и
инвентар при отглеждането на
свинете в обекта, които биха могли
да имат контакт с диви свине
Входа на свиневъдния обект е
оборудван с подходящи съоръжения
за дезинфекция на влизащи МПС и
хора,

Не

Да

Не

На входовете на помещенията за свине
са поставени подходящи съоръжения за
дезинфекция на влизащите лица, които
се поддържат в изправност
Работещите в обекта лица не са ловци и
не са имали никакъв контакт с диви
свине
Влизащите в обекта външни лица
декларират, че не са имали никакъв
контакт с диви свине
В свиневъдния обект е наложена
забрана за внасяне на части и продукти
от свине в т.ч. диви свине, както и на
материали, които биха могли да бъдат
контаминирани с вируса на КЧС

ІІ Обследване на свиневъдния обект съгласно насоките от глава ІІІ от диагностичното ръководство за КЧС, Решение
2002/106 ЕС
През последните 40 дни, предхождащи проверката:
1 Са наблюдавани свине, показали следните клинични признаци:
Засегната от болестта
Клинични симптоми
Да
Не
категория свине
Треска, увеличена заболеваемост и смъртност
Температура с хеморагичен синдром
Температура с неврологични симптоми
Температура с неустановен произход, която не спада от
антибиотично лечение
Аборти с чести проблеми с раждаемостта през
последните три месеца
Конгенитален тремор при малките прасета
Хронични заболявания на животните
Забавен растеж при младите животни / кахектични /

2 Са наблюдавани свине, показали следните патологоанатомични изменения :
Патологоанатомични изменения

Да

Не

Засегната от болестта
категория свине

Петехии или хеморагични кръвонасядания, особено на лимфни възли,
бъбреци, далака, пикочния мехур и ларинкса
Инфаркти или хематоми, най-вече на далака
Наличие на дифтероидно – некротични изменения, особено близо до
илеоцекалната клапа / бутони /
3 Са взети и изследвани за КЧС проби от свине показали горните клинични признаци и патологоанатомични изменения
Засегната от болестта категория
Вид и брой на пробите
свине
Кръв
Вътрешни органи
Брой проби
Брой проби

4 Са отглеждани свине, които:
Да
Не
Са били в пряк или непряк контакт със свине от обект, където е доказано наличието на КЧС
Са от обект, от който са изнесени свине, които впоследствие са се оказали заразени от КЧС
Са майки, подложени на изкуствено осеменяване със семенна течност от съмнителен източник
Са били в пряк или непряк контакт с диви свине от популация, където е установена КЧС
Са държани на открито в зона, заразена от КЧС
Са хранени с нестерилизирани хранителни отпадъци
Са били изложени на риск от нерегламентирано влизане на външни лица и транспорт в обекта
ІІІ Клиничен преглед в съответствие с процедурите за клиничен преглед и вземанве на проби, изложени в глава ІV,
част А на диагностичното ръководство , Решение 2002/106 ЕС
1 Подбор на свинете, върху които ще бъдат извършени клиничните изследвания *
Наличие на:
Да
Не
Категория свине
болни свине, при които се наблюдава анорексия
свине, скоро излекувани от заболяване
свине, въведени скоро в свиневъдния обект и произхождащи от
заразени зони или други съмнителни местонахождения
свине, отглеждани в помещения, посетени неотдавна от външни лица,
които скоро преди това са били в близък контакт със съмнителни или
заразени с КЧС животни или са имали контакти с потенциален
източник на вируса на КЧС
свине, от които са вземани проби за серологично изследванеза КЧС и
тестовете не позволяват да се изключи наличие на КЧС, както и на
свинете в контакт с тях
* При наличие на такива свине клиничните прегледи трябва да обхванат тези свине и свинете, които се отглеждат заедно с
тези свине
* При липса на такива свине клиничния преглед трябва да обхване случайно подбрани свине
* Минималният брой свине, които се изследват трябва да позволи да се открие в помещенията наличие на болестта в 10% с
95% сигурност.При свине майки за разплод минималния брой животни за преглед трябва да позволи откриването на
заболяване при повече от 5% с 95 % сигурност. При нерези в центрове за получаване и съхранение на сперма се изследват
всички нерези
2 Резултати от клиничните прегледи
Брой свине
Брой прегледани свине
Брой взети кръвни проби
Свине в животновъдния обект
в т. ч. свине - майки
нерези
3 Са открити свине, показващи следните клинични признаци :
Засегната от болестта категория
Клинични симптоми
Да
Не
свине
Треска, увеличена заболеваемост и смъртност
Температура с хеморагичен синдром
Температура с неврологични симптоми
Температура с неустановен произход, която не спада от
антибиотично лечение
Конгенитален тремор при малките прасета
Хронични заболявания на животните
Забавен растеж при младите животни, кахектични

4 Намерени умрели свине и извършени аутопсии
Категория свине
Брой умрели свине

Брой извършени аутопсии (1)

Брой взети органни проби (2)

(1)

Аутопсираните умрели свине трябва да бъдат най- малко пет
Проби от умрели свине се изпращат, независимо от патологоанатомичната находка
5 Са открити свине, показващи следните патологоанатомични изменения:
Засегната от болестта
Патологоанатомични изменения
Да
Не
категория свине
Петехии или хеморагични кръвонасядания, особено на
лимфни възли, бъбреци, далака, пикочния мехур и
ларинкса
Инфаркти или хематоми, най-вече на далака
Наличие на дифтероидно – некротични изменения,
особено близо до илеоцекалната клапа / бутони /
ІV. Гаранции при изпращане на животни за клане *
*Преди изпращането на свине за клане се извършва клиничен преглед и се попълват т. ІІІ и т. ІV от контролния лист
:*Точка ІV се попълва само в случаите, когато се издава ветеринарномедицинско свидетелство за движение на свине за клане
от промишлени ферми, ферми тип «А» и ИБС
(2)

Да

Не

1. Предназначените за клане домашни свине са престояли
най-малко 90 дни в помещението, като през последните 30
дни в това помещение не са вкарвани нови животни
2. ИБС, предназначени за клане са престояли най-малко 30
дни в изолирано помещение
3. ИБС, предназначени за клане са изследвани 7 дни преди
изпращането им с PCR и са отрицателни за наличие на
вируса на КЧС, съгласно писмо № ........................................
Ветеринарен лекар: ..........................................................................
(име и фамилия)

...............................................
(Подпис и печат или щемпел)

Собственик/гледач на животновъдния обект: .............................................................
(име и фамилия)

..................
(Подпис)

Приложение
Клинични
Причина за вземане на
Взети
Причина за вземане на проби от органи
изсл. със
кръвни проби
кръвни
№
Ушен
задължително
проби и
Идентифипо
номер на
измерване на
номерация
Умрели
кационен №
(1)
(4)
ред
свинята
вътрешната
Рутинна
Подозрения Подозрения
(№ на вакуна органната
животни(5)
телесна
(3)
тейнера)
проба
(2)
температура
О
С
О
С
О
С
О
С
О
С
(1)
Ако свинята не е маркирана с индивидуална ушна марка, такава трябва да се постави преди вземането на кръвна
проба;
(2)
Прилага се във всички категории стопанства ( ферми );
(3)
– Вземането на кръвни проби се прилага в индустриалните ферми и във фамилни ферми тип А, тип Б, стада с
Източнобалкански свине и от свине, отглеждани в “заден двор“ (в случай на повишена температура или някакви
отклонения от нормалните клинични показатели);
(4)
Проби се вземат в животновъден обект, кланици, екарисаж или лаборатория;
(5)
Проби се вземат в животновъден обект, кланици, екарисаж или лаборатория.
Настоящият контролен лист се състави в 3 еднообразни екземпляра - по един за собственика на животновъдния обект или
упълномощеното от него лице, за ветеринарния лекар и един остава на кочана

№
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Взети
кръвни
проби и
номерация
(№ на вакутейнера)(3)

Причина за вземане на
кръвни проби
Рутинна

Подозрения

Причина за вземане на проби от органи

Подозрения

(4)

Умрели
животни(5)

Идентификационен №
на органната
проба

