Správna prax pri zhotovovaní a posudzovaní rentgenogramov pre posúdenie DBK/DLK
pre účely skríningu v plemenitbe
Správna prax pri zhotovovaní rentgenogramu

Správna prax pri posudzovaní röntgenogramu

1. Rentgenogram sa zhotovuje u psa, ktorý dosiahol vek
požadovaný SKJ alebo príslušným chovateľským
klubom (pre maďarské vyžly – 18 mesiacov).
2. Rentgenogram sa zhotovuje u psa v celkovej anestézii
s dosiahnutím plnej myorelaxácie.
3. Zhotoviteľ rentgenogramu je povinný odmietnuť
urobenie rentgenogramu v prípade ak objednávateľ
odmietne celkovú anestéziu zvieraťa.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonať identifikáciu psa na
základe porovnania čitateľného tetovacieho čísla
a/alebo čísla mikročipu s údajmi uvedenými v preukaze pôvodu psa (ďalej len „PP“).
5. Zhotoviteľ nemôže zhotoviť rentgenogram v prípade,
že identifikačné údaje psa nie sú zhodné s údajmi
v PP, zistenú skutočnosť oznámi predsedovi chovateľského klubu príslušného plemena.
6. Zhotoviteľ je povinný identifikáciu psa (zhodu identifikačných znakov psa s PP) potvrdiť v Potvrdení
o zhotovení a posúdení rentgenogramu na DBK/DLK
(ďalej len „Potvrdenie“).
7. Zhotoviteľ je povinný naexponovať na rentgenogram
zistené identifikačné znaky psa v rozsahu: skratka
plemena, tetovacie číslo a/alebo číslo mikročipu, ako
aj označenie pravej (DX,R) a ľavej (SIN,L) panvovej
končatiny.
8. Zhotoviteľ označí rentgenogram samolepkou s dátumom narodenia psa, menom psa podľa PP, dátumom
zhotovenia rentgenogramu, poradovým číslom zhotovenia röntgenogramu, odtlačkom pečiatky vydanej
KVL SR a svojim podpisom.
9. Objednávateľ zhotovenia a posúdenia rentgenogramu potvrdí svojim podpisom vo všetkých rovnopisoch Potvrdení správnosť na rentgenograme naexponovaných a na samolepke uvedených identifikačných znakov psa.
10. Zhotoviteľ urobí do príslušnej časti PP záznam o zhotovení rentgenogramu textom: „RTG na DBK/DLK“
s uvedením dátumu zhotovenia rentgenogramu, poradového čísla zhotovenia rentgenogramu, odtlačkom
pečiatky vydanej KVL SR a svojím podpisom.
11. Zhotoviteľ môže urobiť opakovaný rentgenogram
v prípade ak už v PP existuje záznam o zhotovení
rentgenogramu, iba na odôvodnenú výzvu posudzovateľa alebo pre účely odvolacieho konania.
12. Zhotoviteľ urobí do príslušnej časti PP záznam o zhotovení opakovaného rentgenogramu textom: „Opakované RTG na DBK/DLK“ s uvedením dátumu zhotovenia rentgenogramu, poradového čísla zhotovenia
rentgenogramu, odtlačkom pečiatky vydanej KVL SR
a svojím podpisom.
13. Zhotoviteľ vyplní pri zhotovení rentgenogramu
Potvrdenie v štyroch rovnopisoch.
14. Zhotoviteľ archivuje jeden rovnopis Potvrdenia 10
rokov.
15. Zhotoviteľ zasiela posudzovateľovi s rentgenogramom tri rovnopisy Potvrdenia a PP.

1. Posudzovateľ zaeviduje každý rentgenogram, ktorý
mu bol doručený na posúdenie a pridelí mu evidenčné
číslo podľa poradia v akom mu bol rentgenogram
doručený.
2. Posudzovateľ skontroluje identifikačnú správnosť
rentgenogramu, t.j. úplnú zhodu údajov uvedených
na rentgenograme, v Potvrdení a v PP.
3. Posudzovateľ skontroluje správnosť pozície a expozície rentgenogramu.
4. Posudzovateľ nemôže posúdiť rentgenogram ak nie je
identifikačne, pozične alebo expozične správny.
5. Posudzovateľ nemôže posúdiť rentgenogram psa,
ktorý nedosiahol vek požadovaný SKJ alebo príslušným chovateľským klubom daného plemena psa.
6. Posudzovateľ vyzve objednávateľa zhotovenia a posúdenia rentgenogramu na zabezpečenie zhotovenia
opakovaného rentgenogramu ak rentgenogram nie je
identifikačne, pozične alebo expozične správny; túto
výzvu s odôvodnením a popisom chýb rentgenogramu dá na vedomie aj zhotoviteľovi.
7. Posudzovateľ urobí záznam o posúdení do troch
rovnopisov Potvrdenia a do PP.
8. Posudzovateľ doručí jeden rovnopis Potvrdenia
a originál PP objednávateľovi zhotovenia a posúdenia
rentgenogramu.
9. Posudzovateľ doručí jeden rovnopis Potvrdenia
príslušnému chovateľskému klubu.
10. Posudzovateľ archivuje minimálne 10 rokov:
- rentgenogram
- jeden rovnopis Potvrdenia s poradovým číslom
posúdenia rentgenogramu a v prípade posúdenia aj
so záznamom o výsledku posúdenia
- kópiu výzvy pre objednávateľa zhotovenia a posúdenia rentgenogramu na opakované zhotovenie rentgenogramu
- kópiu PP so záznamom o výsledku posúdenia.
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