MASF-DS
INSTRUKCJA REJESTROWANIA FORMULARZA ASF DZIKI STRZELONE W SYSTEMIE
VETLINK

Każdy formularz rejestrujemy na chłodnię, z której pobierane są próby od dzików
strzelonych.
Przed rozpoczęciem pracy należy do podmiotu, którym są Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne,
przypisać nowe stado – chłodnie a do każdej chłodni przypisać gatunek – dzik. Wszystkie chłodnie,
z których będą pobierane próby do badań ASF, należy przypisać do odpowiedniego Inspektoratu w
następujący sposób: CH(dwucyfrowy kod województwa)(dwucyfrowy kod powiatu)(kolejny numer
chłodni w danym powiecie) np. CH220201

Rejestracja formularzy pobrań
Jest to jedyny formularz ASF, do którego nie ma możliwości wydrukowania formularza w wersji
papierowej. Na formularz w wersji elektronicznej przenosimy dane z formularza DDE.
Wchodzimy w zakładkę vetlink i wybieramy polecenie rejestracja formularzy:

Następnie, wybieramy zarejestruj nowy.

Wybieramy:
1. rodzaj formularza MASF-DS (Monitoring dzików strzelonych)
2. Zaznaczamy akcję.
3. W pozycję Numer stada wpisujemy numer chłodni, z której pochodzą próby do badania ASF
4. Przypisujemy lekarza, który pobierał materiał do badań wpisując pierwsze litery nazwiska
(podpowie nam się lista lekarzy) lub wciskając * (pojawi nam się lista lekarzy, którzy mają
uprawnienia na wskazanym terenie)
5. Klikamy OK

System przenosi nas do wersji elektronicznej formularza MASF-DS.
Formularz, standardowo, podzielony jest na dwie części:
1. Lewa strona – drzewko informacyjne:
• Dane formularza
• Dane WNI/chłodni
• Dane obwodów/stad
• Pozycje formularza
• Wyniki badań – treść pojawi się po przesłaniu wyników z ZHW
• Sprawozdania – sprawozdania pojawią się po wygenerowaniu z
2. Prawa strona – treść, istotna dla każdej z funkcji
DANE FORMULARZA - uzupełniamy datę i godzinę pobrania, ewentualnie dodajemy numer
dokumentu powiązanego (np. dokumenty DDE) i komentarz. Edycja tego okna jest dostępna po
ówczesnym wciśnięciu Zmień dane.
DANE WNI/CHŁODNI – w tej zakładce znajdują się wszystkie dane dotyczące chłodni, na którą
jest rejestrowany formularz i informacja o PIW, do której chłodnia jest przypisana
DANE OBWODÓW/STAD – ta zakładka prezentuje wszystkie obwody łowieckie, z których
pochodziły strzelone dziki w ramach otwarcia chłodni i zarejestrowania na jednym formularzu.
Obwody będą uzupełniać się w momencie dodawania pozycji do formularza.
Próbki pochodzące z różnych kodów terytorialnych odstrzału przynależnych do jednego obwodu
łowieckiego należy rejestrować na oddzielnych formularzach.
POZYCJE FORMULARZA – zakładka, w której należy dodać próby od dzików strzelonych
poprzez wciśnięcie Dodaj pozycje. Pojawi nam się okno dodawania pozycji:

Automatycznie zaznaczona jest autoinkrementacja, czyli zwiększanie identyfikatora zwierzęcia o 1
przy wpisywaniu następnej próby. Można tę opcję wyłączyć poprzez usunięcie zaznaczenia.

Wpisujemy kolejno:
1. Identyfikator zwierzęcia
2. Data urodzenia/wiek – można wpisać wiek w następujący sposób : 3 l (3 lata), 2 m (2 miesiące),
3 t (3 tygodnie), wciskając kalendarzyk
i wybierając konkretną datę z kalendarza lub strzałkami
3. Status: Odstrzał sanitarny/ Polowanie wg planu łowieckiego
4. Płeć – wybieramy z listy rozwijanej
5. Przelatka, można oznaczyć stawiając znak w polu obok.
6. Obszar ASF – wybieramy z listy rozwijanej
7. Zaobserwowane objawy przed zabiciem – wybieramy z listy rozwijanej
8. Masa
9. Kody kreskowe, którymi oznaczone są próby skanujemy w odpowiednie miejsca w zależności od
pobranego materiału:
Kod próbki krew (oznaczamy metodę badania PCR/ELISA lub obie)
Kod próbi krew pełna
Kod próbki, narząd ( z listy rozwijanej wybieramy jakiego narządu dotyczy pobrana próba)

10. Data i godzina odstrzału – wciskamy

i dopasowujemy odpowiednią datę i godzinę

11. Dane GPS – po wejściu w pole do edycji pojawi nam się mapa, na której możemy zaznaczyć
miejsce odstrzelenia dzika.
Dane GPS mogą być uzupełnione wg dwóch formatów:
N00°0ʹ00.00″;E00°0ʹ00.00″ albo N00.00000;E00.00000
Po uzupełnieniu danych w formacie dziesiętnym i kliknięciu raz jeszcze na pole Dane GPS na
mapie pojawi się pineska odpowiadająca wpisanym danymi GPS.
12. Imię i nazwisko myśliwego, który odstrzelił dzika
13. Obwód łowiecki – wpisujemy nazwę OB…. I wciskając klawisz ENTER przywołają nam się
dane dotyczące danych adresowych wskazanego obwodu i dane koła łowieckiego, do którego
przypisany jest obwód. Dane zostaną automatycznie przywołane z kartoteki o ile wpisany obwód
łowiecki widnieje w wykazie stad/podmiotów w bazie vetlink.
14. Kod terytorialny odstrzału – uzupełnia się automatycznie po wpisaniu numeru obwodu
łowieckiego, kod terytoralny przywołuje się z kartoteki stad jako kod terytorialny pod jakim
widnieje dany obwód łowiecki.
UWAGA! W przypadku, gdy rejestrujemy na jeden obwód łowiecki próby pochodzące z różnych
miejsc odstrzału (kod teryt) powinny być one rejestrowane na osobnych formularzach. W
przypadku zmiany kodu terytorialnego odstrzału lub innych danych dotyczących obwodu
łowieckiego przy zapisywaniu kolejnej próby na formularzu, zmianie ulegną wszystkie próby
przypisane do danego obwodu łowieckiego na rejestrowanym formularzu.
Po uzupełnieniu wszystkich pól kończymy rejestrację prób dla jednej sztuki dzika, wciskając OK
lub rejestrujemy próby dla następnego dzika w obrębie danego formularza czyli otwarcia danej
chłodni poprzez klawisz Zapisz i dodaj następną. Możemy także skorzystać z opcji Wyczyść pola –
spowoduje to wyczyszczenie wszystkich pól w otwartym oknie dodawania pozycji.
Rejestrację kończymy wciskając klawisz Wyślij i zamknij.
Wracając do zarejestrowanego formularza możemy także wydrukować „Protokół pobrania
próbek/pismo przewodnie do laboratorium badania w kierunku MASF-DS”. Z listy
zarejestrowanych formularzy, wybieramy ten, dla którego chcemy wydrukować protokół. Z pozycji
Dane formularza, klikamy Protokół i generuje się protokół w wersji pdf, który możemy
wydrukować i przekazać do laboratorium wraz z próbami.

