
A járványvédelem objektív nyomon követése (1/2) 

A járványvédelem objektív nyomon követését szolgáló új megközelítések és technológiák 

csökkentik a nem megfelelőség vagy a hibázás kockázatát az alkalmazás során. 

A járványvédelem általában a protokollok szubjektív megfelelésén alapul, amelyeknek való 

megfelelés azonban soha nem garantálható teljesen. Ma ezeket az elméleti ellenőrzési 

intézkedéseket kiegészíthetik olyan új megközelítések és technológiák, amelyek csökkentik a 

be nem tartás vagy a végrehajtás elmulasztásának kockázatát. 

A járványvédelem fontossága 

A járványvédelem a kórokozók bevitelének és elterjesztésének kockázatát csökkentő 

intézkedésként határozható meg. Fenntartják az egészségügyi státuszt és csökkentik az 

antibiotikumok szükségességét. 

Csapatunkban, amikor járványvédelmi auditokat végzünk, az egész világon nagyon hasonló 

hibákat találunk a protokollok megsértésével vagy az elfogadhatatlan eltérésekkel 

kapcsolatban, mivel ezeket általában nem kísérik figyelemmel a járványvédelemért felelős 

vezetők. Ezenkívül a felelős személy munkáját bonyolítja az objektív eszközök hiánya az 

ellenőrzött paraméterek mérésére. Az ilyen típusú értékelésen kívül eddig nem volt más mód 

a vállalat vagy a telep járványvédelmi szintjének objektív mérésére. 

Új típusú adatok létrehozása 

A járványvédelmet az jellemzi, hogy a termelés minden területét érintő koncepció, és ez 

rendkívül összetetté teszi hatékony ellenőrzését. Ezért nagyon hasznos minden olyan 

rendszer, amely segít objektíven, számszerűsíthetően és automatikusan nyomon követni (1. 

ábra). 

 

 

1. ábra: Járványvédelmi monitoring rendszer. 

  



A szubjektív monitoring magában foglalja az eddig alkalmazott klasszikus megközelítést, 

amely a telepek adatgyűjtésén, felméréseken és a megállapított feladatok ellenőrzési listáján 

alapul. Ennek az ellenőrzésnek az optimális végrehajtásához a következő két lépést 

javasoljuk: 

1. Standardizált felmérés készítése, amely áttekintést nyújt a telep helyzetéről a 

járványvédelmet érintő minden fontos terület szempontjából. Javasoljuk a Genti 

Egyetem Biocheck-jével való együttműködést, amely lehetővé teszi, hogy 

összehasonlítsuk magunkat a világ több mint 2000 telepével. Ez lehetővé teszi 

számunkra, hogy előzetes képet kapjunk a telep helyzetéről. 

2. Járványvédelmi audit. Célja a telep helyzetének mélyebb megértése az elvégzett 

felmérés és a helyben végzett ellenőrzés alapján. 4 lépést tartalmaz: 

a. Különleges információk gyűjtése, beleértve legalább a telep részletes térképét, 

egészségügyi státuszát, a süldő akklimatizációs protokollt és általános 

járványvédelmi protokollokat. 

b. A fentiek feldolgozása, integrálása a kapott felmérési eredményekkel. 

c. Teleplátogatás, hogy lássuk a tényleges helyzetet, és összehasonlítsuk a kapott 

információkkal. Ez magában foglalja a dolgozókkal való kommunikációt is. 

d. Az összes összegyűjtött információ integrálása és cselekvési terv készítése 

annak biztosítására, hogy azt később konkrét és strukturált rövid, közép- és 

hosszú távú terv részeként rendszeres értekezletek tartásával valósítsák meg. 

Csak így lehet fenntartani az érdeklődést. Következetesnek kell lenni az 

erőfeszítésekben, és megakadályozni a túlterheltséget az első szakaszban. 

Másrészt az objektív kontroll nyerhető a digitális technológiákból. Számszerűsíthető adatokon 

alapul, amelyek képesek mind a külső, mind a belső járványvédelemmel kapcsolatos 

információk pontos rögzítésére és tárolására. 

 

2. ábra: Objektív adatok a járványvédelem ellenőrzéséhez. 

  



Bár valószínűleg a külső járványvédelem a legszigorúbb a telepeken többségénél, kevés adat 

áll rendelkezésre. Ennek a hiányosságnak a megoldására két lehetőség van: 

• Elektronikus látogatói napló: Helyettesíti a hagyományos papírnaplót, amely túl sok 

időt igényel az adatok kézi kereséséhez. Ehelyett egy elektronikus napló lehetővé teszi 

az adatok azonnali feltöltését az internetre és hasznos azok információkká 

alakításában. 

• Beléptető rendszer: ezek kifinomultabb módszerek, és komplex üzleti struktúráknál 

vagy magas szintű genetikával rendelkező telepeknél jellemzőek. Ez a rendszer 

azonnali riasztásokat generálhat és nyomon követheti a vállalati szabályoknak való 

megfelelést. Természetéből fakadóan néha bonyolítja a mezőgazdasági személyzet 

áramlását és mozgását. 

Hamarosan meglátjuk, hogyan lehet objektíven figyelemmel kísérni a belső járványvédelmet, 

amelynek fő célja, hogy megakadályozzuk a telepen már előforduló betegség átterjedését más 

területekre. Meglátjuk azt is, hogy milyen adatok keletkeznek és hogyan tudjuk azokat 

felhasználni. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/objective-monitoring-of-biosecurity-on-pig-farms-1-

2_16981/ 
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