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Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesennú kampaň 2015- informácia 

Štátna veterinárna a potravinová správa lovcnskej republiky organizuje 32 sezónnu 
kampaň orálnej vakcinácie \ OI'ne žijúcich Wok proti be note spôsobom. ktor)• zodpovedá 
kritériám WHO (Medzinárodná zdravotn ícka organizácia). 

Program stanovuje ciel' opätovne dosiahnúť štatút lovenskej republik) ako krajin) bez 
\ ýsk)tu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu . ktoré sú vynakladané na 
prevenciu a tlmenie besnoty " rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva. Jesenná kampaň 20 l5 
orálnej vakcinácie proti besnote bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe 
Rozhodnutia Komisie SA TE P/20 15/ K/S 12.70083 1 do výšk~ 75% náklado\ na 
laboratórne testy a nákup a distribúciu očkovacej látky a jednorázo\'Ú platbu za orne žijúce 
zviera, z ktorého sa odobrala \'Zorka. 

Ďalš ie spolupracujúce organizácie sú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
R. lovenský pol'ovníck) zväz a jeho územné organizác ie. Ministerst, ·o zdravotn iCL\ a SR. 

orgán) miestnej amosprávy SR. 
Dodávatel'skou organizáciou pre jese nn Ll kampaň 2015 oráln~j vakcinácie líšok proti 

besnote na celom území SR je Bioveta K. spol. s r.o.. i tra. 

Organizačné zabezpečenie orálnej vakcinácie v okresoch Čadca a Kvsucké Nové Mesto 
jeseň 2015: 

l. Termín orálnej vakcinácie - 12. októbra 2015 až 23. októbra 2015 (posun je 
možn) pod l'a v)·voja počas ia) . 
2. Rozloženie oávnad : letecké pokladanie . 
3. Vakcinačná návnada - vakcína L YSVULPEN por. a. u.v. obsahuje modi likovan) 
oslaben)' \akcinačn~ kmeň vírusu besnot) AD Bern. antibiotiká a s tabilizačné médium. 
Očkovacia látka načervenalej farby je naplnená do plastikových toboliek (bli strov) 
s výstražn}m označením .. Pozor - vakcína proti besnote." Bl ister je obalen)· návnadovou 
hmotou. ávnada je čiernohnedej farby. gul'atého alebo hranatého tvaru, pe\'nej 
konzistencie. 

4. Kontrola účinnosti orálnej vakcinácie- '1'konanie kontroln)·cb vyšetrení: 

• užívatelia pol'ovných re\ íro' podl'a pokynov ŠVPS SR vykonajú odstrel líšok. ktoré 
sú určené na kontrolu účinno ti jesennej kampane 20 IS orálnej \ akc inácie líšok proti 
besnote: nevyhnutné je dodať na laboratóme \)šetrenie najmenej l líšku z každého 



poľovného združenia. do odstrelu nebudú zahrnuté jedince s mliečnym chrupom. 
Do monitoringu budú zaradené aj 'šetk) ulov ené psík~ medvedikovité. 

• tennín ukončenia kontrOl) účinnosti orálnej \ akcinácie proti besnote určí 

Štátna Yeterinárna a potravinová sprha SR samostatn~·m prípisom. 

• ulovenú líšku je potrebné zabaliť do dvoch ncpriepustn)·ch obalov (napr. PVC 
vrecia). medzi ktor) mi je sací materiál a dopraviť do ~8 hodín na Regionálnu 
'eterinárnu a potravinovú sprá' u v Čadci. Tá to dopra\ í materiál na · tátny 
veterinárn) a potravinov) ústa\ Dolný Kubín. 

• pri manipulácii s ulovenou líškou je potrebné dodržia\ ať Lásady stanovené pre 
prácu s infekčným materiálom. Poui.Í\ ať ochranné rukavice. ktoré je potrebné 
po použití zničiť spálením. 

5. Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia - pre č loveka je 
vakcinačná ná vnada neškodná. Určité potenciálne nebezpečenst\ o predstavuje iba 
priam) kontakt očkovacej látky so sliznicou očí. úst. nosa a pod. 

Je potrebné dodržať tieto bezpečnostné opatrenia: 
• pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne um~ ť vodou a 

mydlom. prípadne dezinfikovať ak~mkoľvek dostupným dezinfekčn)·m 

prípra\ kom. 
• ak sa očkovacia látka dostala do kontaktu so sliznicou úst. nosa. očí alebo 

čerstv)'ITI poranením kože. je potrebné vyh l'adať lekárske ošetrenie. 
• ' prípade nálezu vakcinačnej ná' nad) je potrebné sa 'yvarovať manipulácii s 

ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pacho\ ej stopy. 
ktorá by mohla líšku odradi( od príjmu vakcinačnej návnady. 
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