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Orálna vakcinácia líšok proti hcsnote - jesennú kampaň 201 6 - info rmácia 

tátna veterinárna a potravino\'á správa lo\'enskej republiky organizuje 34 sezónnu 
kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom. ktorý zodpo\·edú 
kritériám WJ 10 (Medzinárodná zdra\'otníckn organjzácia). 

Program stanovuje cieľ optilovne dosiahnúť štatút lo\'cnskej republiky ako krajiny 
bez V)'skytu besnoty a tým minimalizm·ať ,Jda\'ky štátneho rozpočtu. ktoré sú ")'nakladané 
na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárst\'a a zdra\'otníct\'a . .Jesenná kampaň 
2016 orálnej vakcinácie proti besnote bude spolu(inanco\'aná Európskou úniou na základe 
Rozhodnutia o finančnom príspevku (grante). schvaľujúce národné orgán~ a pridruzcné 
financovaniedo v)°·šky 75% nákladov na laboratórne testy a nákup a distribúciu očkovacej 
látky a jednorázovú platbu za voľne žijúce Z\ iera. 7. ktorého a odobrala vzorka. 

Ďalšie spolupracujúce organizácie sú Ministerstvo pôdohospodárst\'a a rOZ\'Oja vidieka 
SR. Slovenský pol"ovnícky zväz a jeho územné organizácie. Ministerstvo zdravotníctva SR. 
orgány miestnej samosprávy SR. 

Dodá\'ateľskou organizáciou pre jesennú kampaň 2016 orálnej ,·akcinácic líšok proti 
besnote na celom území SR je 13io\'eta K. spol. s r.o .. Nitra. 

Organizačn é zabezpečenie or á lne j vakcinácie \' okresoch Čadca a Kysucké Nové M esto 
j eseň 201 6: 

1. Termín orá lnej vakcinácie : l O. októbra 2016 až 30. októbra 2016 (posun je 
možn)' podľa vývoja počasia) . 
2. Rozloženie ná vnad : letecké poklada nie . 
3. Vakcinačná náYnada - va kcína L YSVULPEN por. a .u.v. obsahuje modifikovaný 
oslabený vakcinačný kmeň vírusu besnoty SAD Bern. antibiotiká a stabi l izačné médium. 
Očkovacia látka načervenalej farby je naplnená do plastiko\'ých toboliek (blistrov) 
s \-~·straz.n~·m označením .. Pozor - vakcína proti besnote:· Blister je obalený návnadovou 
hmotou. ávnada je čiernohnedej farby. guľatého alebo hranatého tvaru. pevnej 
konzistencie. 



-L Kontrola účinnosti orálnej vakcinácie - ,1·konanie kontrolnfch vyšetrení: 

• uží\'atelia porm ných revíro\' podľa pokynov ŠVPS SR , ykonajú odstrel líšok. ktoré 
sú určené na kontrolu účinnosti jesennej kampane 2016 orálnej , akcinácie líšok pmti 
besnote: nevyhnutné je dodať na laboratórne vyšetrenie najmenej 1 líšku z kazdého 
por o, ného združenia. do odstrelu nebudú zahrnuté jedince mliečnym chrupom. 
Do monitoringu budú zaradené aj ,·šetky ulo,·ené p·ík) medvcdiko\'ilé. 

• termín ukončenia kontroly účinnosti orálnej vakcinácie proti besnote určí 
Štátna veterinárna a potravinová správa R samostatným pripi om, 

• ulovcnú líšku je potrebné zabaliť do d\'och igelitových \'ľÍcc. medzi ktorými je 
sací materiál a dopra,· iľ do 48 hodín na Regionálnu veterinárnu a potra,·ino,·ú 
správu v Čadci. Táto dopraví materiál na v tátn) veterinárny a potravina, ý 
ústa\' Doln) Kubín. 

• pri manipulácii s ulO\ enou líškou je potrebné dodriia\'ať zásady stanovené pre 
prácu s infekčn)·m materiálom. Použí, ať ochranné ruka\'ice. ktoré je potrebné 
po použití zničiť späkním. 

5. Manipulácia s vakcinačnými náYnadami a bezpečnostné opatrenia - pre člo\'eka 
je \'akcinačná návnada neškodná. Určité potenciálne nebezpečenstvo predstavuje iba 
priamy konlakt očkovacej látk) so sliznicou očí. úst. nosa a pod. 

Je potrebné dodržať tieto bezpečnostné opalrenia: 
• pri kontakte rúk s očkorncou látkou jl! potrebné ruky dôkladne umyť vodou a 

mydlom, prípadne dezinfikovať akýmkoľvek dostupn)'111 dezinfekčn)°·m 
prípravkom. 

• ak sa očko\'acia látka dostala do kontaktu so sliznicou úst. nosa. očí alebo 
forstvým poranením kože. je potrebné \')'hľadať lekárske ošetrenie. 

• ,. prípade nálezu ,akcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s 
ňou a ur)·chlcnc opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovcj stopy. 
ktorá by mohla líšku odradiť od prijmu vakcinačnej návnady. 
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