
  

Priloga 15 

 

FUNKCIJE IN NALOGE NACIONALNIH LABORATORIJEV 

 

Funkcije in naloge nacionalnih laboratorijev za SIP ter druge vezikularne bolezni iz 66. člena 

so naslednje: 

1. Vsi nacionalni laboratoriji, ki ravnajo z živim virusom SIP, morajo delovati pod strogimi 

varnostnimi pogoji, predpisanimi v »Minimalnih standardih za laboratorije, ki delajo z 

virusom SIP in vitro ter in vivo« (Evropska Komisija za obvladovanje slinavke in parkljevke – 

26. zasedanje v Rimu leta 1985, kakor je bil spremenjen z Dodatkom 6(ii) k Poročilu s 30. 

zasedanja v Rimu leta 1993). 

2. Nacionalni laboratoriji morajo zagotavljati neprekinjeno diagnostiko vezikularnih virusnih 

bolezni ter biti ustrezno opremljeni in strokovno usposobljeni za hitro postavitev začetne 

diagnoze.  

3. Nacionalni laboratoriji morajo hraniti zalogo inaktiviranih referenčnih sevov vseh serotipov 

virusa SIP in imunske serume proti ustreznim virusom, ter vse druge reagente, potrebne za 

hitro diagnostiko. Ustrezne celične kulture morajo biti nenehno na voljo za potrditev 

negativnih rezultatov diagnostičnih preiskav. 

4. Nacionalni laboratoriji morajo biti opremljeni in strokovno usposobljeni za izvajanje 

velikega števila seroloških preiskav. 

5. Pri vsakem sumu primarnega izbruha je potrebno zbrati ustrezne vzorce in jih v skladu s 

predpisanim protokolom hitro dostaviti v nacionalni laboratorij. 

Nacionalni laboratorij mora zagotoviti potrebno opremo ter pripomočke za zbiranje in prevoz 

vzorcev, ki mora bit v vsakem trenutku na voljo v nacionalnem laboratoriju. 

6. Za vse viruse, ki se na novo vnesejo na ozemlje Skupnosti, se izvede tipizacija antigenov 

(genotipizacija) in karakterizacija genomov. To lahko izvajajo nacionalni laboratoriji, če so 

ustrezno opremljeni. V nasprotnem primeru mora nacionalni laboratorij kar najhitreje poslati 

vzorec virusa iz primarnega izbruha v Referenčni laboratorij Skupnosti v potrditev ter 

nadaljnjo karakterizacijo, vključno z izvedenskim mnenjem o antigenski povezavi med sevom 

s terena ter sevi v cepivih, shranjenih v Banki antigenov in cepiv Skupnosti. Enak postopek se 

izvaja v zvezi z virusi, ki jih nacionalni laboratoriji prejmejo iz tretjih držav, kadar 

karakterizacija virusa lahko koristi Skupnosti. 

7. Nacionalni laboratorij mora VURS posredovati podatke o bolezni. VURS mora te podatke 

posredovati naprej CRL. 

8. Nacionalni laboratorij mora v sodelovanju s CRL zagotoviti, da se lahko vsi veterinarji, ki 

bi lahko prišli v stik z živalmi okuženimi z virusom SIP, seznanijo s kliničnimi znaki SIP. 

9. Nacionalni laboratorij sodeluje s CRL ter drugimi nacionalnimi laboratoriji pri razvoju 

izpopolnjevanja diagnostičnih metod in izmenjavi ustreznih gradiv in podatkov. 

10. Nacionalni laboratorij sodeluje pri zunanji presoji zagotavljanja kakovosti in 

standardizacijskih postopkih, ki jih organizira CRL. 

11. Nacionalni laboratorij mora uporabljati preiskave in standarde, ki izpolnjujejo ali 

presegajo merila iz Priloge 13. Nacionalni laboratoriji Komisiji na njeno zahtevo predložijo 

dokazila, da uporabljene preiskave izpolnjujejo ali presegajo omenjene zahteve. 

12. Nacionalni laboratorij je pristojen za identifikacijo vseh virusov vezikularnih bolezni in 

virusa encefalomiokarditisa, da se preprečijo zamude v diagnostiki ter posledično pri ukrepih 

nadzora, ki jih izvaja VURS. 

13. Nacionalni laboratorij sodeluje z drugimi laboratoriji, ki jih VURS pooblasti za izvajanje 

diagnostike, na primer seroloških preiskav, pri kateri ni treba delati z živim virusom SIP. Ti 

laboratoriji ne smejo opravljati preiskav za dokaz prisotnosti virusa v vzorcih, odvzetih v 

primerih suma na vezikularne bolezni. Takim laboratorijem ni treba izpolnjevati standardov o 



  

biološke varnosti iz prve točke Priloge 12, vendar morajo imeti uvedene postopke za 

zagotavljanje učinkovitega preprečevanja morebitnega širjenja virusa SIP. 

Vzorce, ki pri preiskavah pokažejo nedoločne rezultate, je treba poslati v Nacionalni 

referenčni laboratorij na potrditev. 

 


