Útmutató a 2216-os és 3316-os „FAGYASZTOTT EMBRIÓ MÓDOSÍTÓ LAPJA” űrlap ill. képernyő kitöltéséhez
A 2216-os számú űrlap és a 3316-os képernyő a fagyasztott embriók módosítására és törlésére, valamint már
regisztrált fagyasztáshoz történő bejelentésére szolgál. A fagyasztások technikai adatait a 2215-ös Embrió fagyasztás
módosító lapja űrlapon vagy a 3315-ös képernyőn lehet bejelenteni, módosítani illetve törölni. A bizonylatokat hazai
előállítású embriók esetén az embrió előállító állomás, import embriók esetén a tenyésztő szervezet tölti ki. A 2216-os
számú űrlapot a www.enar.hu-ról lehet letölteni, és a NÉBIH, TER, Budapest, 1537 Pf. 397. címre (telefon: (1) 3463472) kell küldeni.
Az űrlapon, a vastagon szedett rovatok kitöltése kötelező. A beérkezési és postázási adatok az űrlap számítógépes
feldolgozásához szükségesek, ezeket a rovatokat nem szabad kitölteni.
1. Tevékenység
A megfelelő tevékenység mezőbe X-et kell tenni. Az ’(1) Bejelentés már regisztrált fagyasztáshoz’ mezőt kell
bejelölni, ha a fagyasztást már korábban regisztrálták, vagy ha egy fagyasztáshoz tartozóan több mint 16 embrió
fagyasztása történt, és szükség van a 2212-es, ill. 3312-es ’Embrió fagyasztás bejelentőlapja’ bizonylat mellett
pótlólagos embrió bejelentésre, vagy ha a fagyasztást 2215-ön vagy 3315-ön jelentik be. A ’(2) Módosítás’ mezőt kell
beikszelni, ha a nyilvántartott adatok valamelyikének megváltozásáról van szó. A ’(3) Törlés’ mezőt kell beikszelni,
ha a nyilvántartott embriót törölni kell. Törölni csak olyan fagyasztott embriót lehet, mely még nincs átültetve. Ha a
regisztrált tartály azonosító hibás, vagy az embrió nem a megfelelő fagyasztáshoz tartozik, akkor az embriót törölni
kell, és újra feladni. Módosításnál, törlésnél a 3. blokk és a 4. blokkból a tartály azonosítója mező, az űrlapon még a 2.
és 5. blokk kitöltése kötelező. Módosításnál a többi mező módosításakor csak a módosítandó mezőt kell kitölteni. A
módosítandó mezőbe a mező új értékét kell beírni
2. Bejelentő adatai
Csak az űrlapon kell ezeket megadni, a képernyőn a rendszer írja ki azokat.
A bejelentő azonosítója rovatba hazai előállítás esetén a bejelentő embrió előállító állomás azonosítóját, import
esetén a tenyésztő szervezet azonosítóját kell megadni.
A bejelentő neve ellenőrzési célokat szolgál.
3. Fagyasztás adatai
A regisztrált előállító állomás import esetén kötelező.
A regisztrált programszám hazai és import esetén is kötelező. Csak regisztrált előállításhoz tartozó programszám
adható meg.
Ha az előállított embrió sorozat fagyasztása egyféle módon történt, akkor a regisztrált fagyasztási azonosító rovatba
1-et kell írni, ha nem, akkor a különböző fagyasztásokhoz tartozó azonosító sorszámot.
4. Fagyasztott embriók adatai
A tartály azonosítója kötelező, programszámon belül csak egyedi érték lehet.
Az embriók száma rovatba a tartályban levő embriók számát kell megadni.
A mosások száma rovatba az embriókezelések számát kell megadni.
Az embrió állapota csak kódtárban megadott érték lehet. 1=egy cella (egy napos), 2=kettő és 16 cella között (2-és 5
nap között), 3=korai szedercsíra (5-6 napos), 4=szedercsíra (6 napos), 5=korai hólyagcsíra (5-6 napos), 6=közepes
hólyagcsíra (7 napos), 7=kifejlett hólyagcsíra (7,5 napos), 8=kikelt hólyagcsíra (8-9 napos), 9=kifejlett kikelt
hólyagcsíra (9-10 napos).
Az embrió minősége (1) kiváló, (2) jó, (3) megfelelő, vagy (4) rossz lehet.
Az érintetlen zóna mezőnél az Igen mellett levő karikába kell X-et tenni, ill. a mezőt bejelölni, ha az embrió zónája
ép.
Az osztott mezőnél az Igen mellett levő karikába kell X-et tenni, ill. a mezőt bejelölni, ha az embrió differenciálódott.
Az ikresített mezőnél az Igen mellett levő karikába kell X-et tenni, ill. a mezőt bejelölni, ha a tartályban egy ikresített
embrió fele került behelyezésre.
5. Bejelentés aláírás
Az űrlapon a bejelentés dátumát ki kell tölteni.
Űrlapon küldött bejelentés csak aláírással érvényes.
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