Mikrobiologiseen seurantaan ja
valvontaan (MIBS) liittyvien
tutkimustulosten toimittaminen
Eviraan
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KUTI 2 B‐projekti, MIBS‐osuus
Tavoitteena luoda mm. riskinarviointia ja epidemiologista seurantaa varten
kansallinen tietovaranto elintarvikeketjun zoonoosipatogeenien seurannan
aineistoille.

Projektissa selvitetty mahdollisuuksia kerätä tietovarastoon
sähköisesti näytekohtaisia tietoja mm. seuraavista näytteistä:
– Valvontaohjelmat (salmonella, EHEC ja kampylobakteeri)
– raakamaitoasetuksen mukaiset näytteet
– elintarvikkeiden patogeeninäytteet (nykyinen patogenix)
– Positiivisten näytteiden jatkotutkimustulokset ja niiden
yhdistyminen alustaviin tuloksiin
KUTI‐YHTI ‐työpaja

31.5.2016

Patogenix/elintarvikenäytteet
Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava zoonoosien seurantaan ja valvontaan
liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista Eviralle (elintarvikelaki 40 §) . Tällä hetkellä
tiedot tallennetaan Patogenix ‐järjestelmään.
Tiedot sisältävät elintarvikkeiden omavalvonta‐ ja viranomaisvalvontanäytteiden
mikrobiologiset analyysit (salmonella, EHEC‐bakteeri, kampylobakteerit, listeria ja
patogeeniset yersiniat).

Toteutetaan syksyllä 2016 Evirassa / Mitpassa
 Eviraan uusi tietovarasto ko. näytetiedoille
 Paikat tulosten ja näytetietojen siirtämiseksi analyysitietojen
siirtopalvelun kautta uuteen tietovarastoon
 Tarvittavat uudet koodistot
 Laboratorioille mahdollisuus korvata näytetietojen syöttäminen
patogenixiin analyysitietojen siirtopalvelun kautta toimitettavilla
näytekohtaisilla tiedoilla
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Elintarvikkeet omavalvontanäytteet,
toimitettavat tiedot
Pakolliset tiedot

Vapaaehtoiset tiedot



Näytenumero



Näytteenottopaikka (teollisuus tai
vähittäismyynti)





Näytteen alkuperä (maa, EU, ei‐EU)
Kohdejärjestelmäkoodi
Näytemateriaali (esim. Foodex‐
luokittelu)
Tutkittava muuttuja (vain tietyt mikrobit)
Näytteenottoaika (pvm)
Omavalvontanäyte / viranomaisnäyte
Tutkimus aloitettu (pvm)
Analyysimenetelmä
Raportoiva laboratorio
Näytetulos

 Eränumero (esim. tuote‐erä,
parasta ennen, viimeinen
käyttöpäivä)
 Tuotteen valmistajan tai pakkaajan
sijaintimaa
 Luomu: Kyllä/ei
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EHEC‐ ja kampylobakteeriohjelmien
sekä raakamaitoasetuksen näytteet










EHEC
– Teurastamon valvonnasta vastaavan ELL:n on ilmoitettava asetuksen mukaisista
tutkimuksista ja niiden tuloksista Eviralle. Tällä hetkellä tiedot tallennetaan
Patogenix –järjestelmään.
→ ei suuria ongelmia edonkeruussa tällä hetkellä Eviran näkökulmasta
Kampylo
– Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava asetuksen mukaiseen valvontaan
liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksista Eviralle. Tällä hetkellä tiedot
tallennetaan excel‐taulukoihin (kampylo).
→ ei suuria ongelmia tiedonkeruussa tällä hetkellä Eviran näkökulmasta
Raakamaitoasetuksen mukaiset tutkimukset
– Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava tutkimuksista ja niiden tuloksista
Eviralle. Tällä hetkellä tiedot tallennetaan patogenixiin.
→ näytteitä on hyvin vähän
→ edot Eviran tarpeisiin nähden liian yleisellä tasolla (ei esim. pystytä
yhdistämään samalta tilalta otettuja näytteitä)
Eviraan tehdään 2016 uusi tietovarasto ko. näytetiedoille
Paikat tulosten ja näytetietojen siirtämiseksi analyysitietojen siirtopalvelun kautta
uuteen tietovarastoon, vuonna 2016
Laboratorioille mahdollisuus syöttää näytekohtaisia tietoja analyysitietojen
siirtopalvelun kautta
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Jatkokehitys
Tällä hetkellä lakisääteinen tiedonkeruu puuttuu kokonaan tai on
epäjärjestelmällistä mm:





Rehujen salmonellatutkimukset
Ilmoitettavien eläintautien tutkimukset (muut kuin valvontaohjelmat)
Vastustettavien eläintautien tutkimukset (muut kuin valvontaohjelmat)
Näiden tietojen toimittamista Eviraan tiedostoina tai rajapinnan kautta
suunnitellaan jatkokehityksenä 2017 →
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Sähköiset näytelähetteet

Näytelähete # 1
KUTI 2 B projektissa laaditaan salmonellavalvontaa varten sähköinen näytelähete,
jolla saataisiin ensikäden tietoa näytteenottopaikasta ja näytteenotosta. Nyt paljon
lähetteitä puutteellisin tiedoin ja lähetteiden tulkintavirheitä.

 Näytelähetepalvelu kevyellä tunnistautumisella (s‐posti)
 Näytelähetelomake, näytteenottaja täyttää
– Taustatiedot näytteenottopaikasta (tietoja ei haeta rekisteristä)
– Näytteenottoa koskevat tiedot
– Analyysiä koskevat tiedot (mitä tutkitaan)
– Näytetuloksen toimittamista koskevat tiedot (asiakas)
– Maksajaa koskevat tiedot
 Laboratoriolle mahdollisuus hakea tietoja lähetteeltä (=analyysitietojen
siirtopalvelusta) omaan järjestelmäänsä
 Tulosten syöttö laboratoriosta analyysitietojen siirtopalveluun lähetteen
yksilöivällä numerolla
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Ympäristöterveydenhuollon
näytelähete
Tarve ympäristöterveydenhuollon yhteiselle näytelähetteelle
→ toteute aneen VATI‐hankkeen yhteydessä
 Sähköiselle näytelähetteelle on tarvetta kunnallisen elintarvikevalvonnan
lisäksi terveydensuojeluvalvonnassa, erityisesti talousvesien valvonnassa.
– lähetteen toteutuksessa tulee huomioida laajemmin kuntien
ympäristöterveydenhuollon tarpeet.
– tarpeet tulevat määriteltäväksi alkavassa VATI‐hankkeessa
 Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojeluvalvonnan viranomaisnäytteet
– näytelähetteen tulee syntyä näytteenottotapahtuman perustamisen
yhteydessä
TAI
– näytteenottotapahtuman tulee syntyä näytelähetteen luomisen
yhteydessä
 Lähetettä ei haluttu ryhtyä toteuttamaan nykyisessä hajautetussa
järjestelmässä (Kuti ja kuntajärjestelmät), koska sen tuoma lisäarvo oli
kyseenalainen ja sisälsi paljon epävarmuustekijöitä
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Näytelähetteen jatkokehitys
Olemassa olevat salmonellan näytelähetteet ja lähetepalvelut – hyödyntäminen,
yhteistyö

 Munintakanaloiden kanava‐palvelu, tiedot tilasta,
näytteenotosta ja tuloksista Siipikarjaliiton järjestelmässä
 Nasevassa ja Sikavassa vastaava palvelu?
 Muita?
 Eviraan lähetettävät näytteet, näytelähete
– jatkotutkimuksiin lähetettävät kannat/näytteet
– Eläintautitutkimukset
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