REFERAT
_________

Møde om Ektopisk Ureter 11. april 2019
Deltagere:

Afbud:
Referent:
1. Orientering om
baggrunden for
ønsket om at
indføre screening for EU
(DMK)

Dansk Münsterländer Klub (DMK): Rune Riishøj og Kirsten Rübner-Petersen
Bedømmer: Ulrik Westrup
KU-Sund: Merete Fredholm
DKK: Helle Friis Proschowsky (HEPR) og Britta Sørensen (BRSO)
Britta Sørensen
Tyskland begyndte at undersøge for Ektopiske Ureter med en del påviste hunde og da disse linjer også er i de danske, ønskede man også
at undersøge de danske.

Action:

I DK er scannet: 63 A – 67 B – 3 C
Hund scannet med C i DK – ny scanning og bedømmelse i Tyskland,
fik den A el. B.
I Tyskland er ca. 10% scannet med C
DMK fastholder den 3 årige forsøgsperiode.

2. Praktisk gennemførsel af
screeningen,
herunder:

A: Uddannelse af godkendte dyrlæger
Ulrik fremsender liste til DKK over godkendte dyrlæger som må udføre scanning

ULWE

B: Registrering i DKK
Udarbejde rekvisition til brug for undersøgelsen og oprettelse af undersøgelsen i systemet, skal DKK bruge 14 dage til.

BRSO

Registrering i DKK kan først påbegyndes, når der er indsendt liste
over godkendte dyrlæger og udarbejdet et diagnosekort/status attest med de nødvendige oplysninger. DMK/ULWE står for dette.

DMK/ULWE

Rekvisitionen skal følge scanningsbillederne og indsendes til registrering i DKK sammen med diagnosekortet/status attest.
DKK fremsender ikke diagnosekort til ejer, men registrerer kun resultatet i Hundeweb. Diagnosekortet kan ikke offentliggøres direkte på
hundeweb pga. GDPR regler, så der skal findes en løsning for hvordan ejer får tilsendt dette.
Samme regler for genundersøgelse som for HD, både hvad angår tid
(min. 6 måneder fra første scanning) og at undersøgelsen skal foregå
i samme land som den oprindelige undersøgelse.

2.

.

Når alt er på plads og rekvisitionen frigives, skal der købes rekvisition
før undersøgelsen udføres. Pris for rekvisition bliver 102,00 for DKK
medlemmer og 184 for ikke DKK medlemmer.

C: Graduering
DMK ønsker resultaterne registreret som Fri/Påvist. Da der ikke er
nogen indikationer på, at der rent klinisk er forskel på A og B hunde,
vil det af hensyn til avlen (+ for at lette forståelsen), være mest hensigtsmæssigt at hundene registreres som Fri/Påvist i Hundeweb, hvilket Merete Fredholm og Ulrik Westrup er enige i.
Den præcise afstand mellem urinledernes udmunding og blærehalsen angives på diagnosekortet/statusattesten, med tydelig forklaring
til tolkning af afstandene skal fremgå. (kan have betydning for
hunde, som evt. skal bruges til avl i udlandet)



Håndtering af tvister
Uafklaret, DKK påtager sig ikke opgaven at håndtere tvister.

DMK/ULWE

Ejerskab af resultater/arkivering
Arkivering af diagnosekort vil være enten hos KU Sund/Merete Fredholm alt. hos Ulrik Westrup, da disse skal kunne
bruges i forskningsøjemed.

Der skal optimalt være 2 bedømmere. Ulrik + en mere, evt. KU-Sund

ULWE/HEPR

D: Anbefalinger i forhold til avl
Hunde med påvist status, må ikke bruges i avl.
3. Indsamling af
DNA (Merete
Fredholm)

4. Plan for det videre forløb

5. Evt.

99 blodprøver modtaget – Rune sender opdateret liste til Merete, så
de kan kobles op med EU status.

RURI

Der skal være nok godkendte dyrlæger til scanning, så der ikke opstår flaskehalse og der skal findes yderligere bedømmer, til løsning
af evt. tvister.

ULWE/DMK

Fremsendelse af diagnosekort til ejer?

ULWE/DMK

Der skal findes en løsning på hvordan allerede udførte undersøgelser
bliver registreret.

BRSO/DMK

DMK generalforsamling 13. maj

