Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie w sprawie zagtoienia
stad trzody chlewnej afrykafskim pomorem Swifi

Powiatowy Lekarz Weterynarii
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rozprzestrzenianiu sig afrykanskiego pomoru Swin, w szczegolnoSci u dzikow.
Do chwili obecnej choroba rozprzestrzeniLa sig na prawie calych terytoriach Litwy
(w 2Ol7 r. 175 przypadkow u dzikow), N.otwy (w 2Ot7 r. 278 przypadkow u dzikow),
Estonii (w 2OI7 r. 294 przypadk6wu dzikow) i Ukrainy (w 2017 r.61 ognisk utrzody
chlewnej).
Na terytorium Polski chorobg stwierdza sig glownie u dzikow (ok. 300 przypadkow,
z tego I4I w 2077 r.), na terenie powiatow: bialostockiego, sokolskiego, hajnowskiego,
siemiatyckiego, bielskiego, monieckiego, zambrowskiego i wysokomazotiteckiego
w wojewodzfire podlaskim oraz na terenie powiatu bialskiego w wojewodztwie lubelskim
i powiatu losickiego w wojewodztwie mazowieckim.
Szczegolny niepokoj budzi wystgpowanie ognisk choroby u trzody chlewnej na
znacznycl: obszarach Ukrainy. W zwtazku z licznymi przyjazdarti obywateli tego kraju do
pracy w Polsce istnieje bardzo d.u2,e zagroienie przeniesienia choroby praktycznie
w kaLdy rejon kraju, w szczegolnoSci za poSrednictwem prrywo2onej zyvmoSci
wyprodukowanej z migsa wieprzowego.
Afrykanski pomor S\MiA (ASF) jest nieuleczaln4 chorob4 wirusow4 wystgpuj4c4
wyl4cznie u Swin i dzikow. Choroba zwyKe przebiega w stadzie bardzo gwaltownie,
z objawami gor4czkt krwotocznej, bardzo licznymi wybrocz5rnami i wylewami krwawymi
na skorze, dusznoSci4, pienistym lub krwawym wyplywem z rrosa, czgsto krwawa
biegunk4 i SmiertelnoSci4 dochodz4c4 do 100 %. Do zaka2en dochodzi poprzez
bezpoSredni kontakt z choryr,"lri Swiniami lub dzikami oraz za poSrednictwem zakaionej
pas4, Sciolki, Srodkow transportu, sprzgtu do obslugi mvierz4| jak rownie2 zywnoSci
wyprodukowanej z migsa wieprzowego.
W miwl<tt z zagroLeniem przeniesienia choroby na obszar wojewodztwa
dolnoSl4skiego hodowcy trzody zobowi4zani s4 do stosowania zasad bioasekuracji
okreSlonych w zal4czonych ulotkach, w celu ochrony wlasnych stad przed zakaLeniem
oraz do ntezwLocznego zglaszania zwigkszonych zachorowan i upadkow Swin do
najbLiZ,szej Leczntcy dla zuieru4t lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Dzier2oniowie.
Ze wzglgdu na to, 2e dziki sa bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu sie
wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczegoln4
ostroznoSi powinni zachowae mySliwi uczestniczacy w polowaniach na te zvtterzgta.
MySliwi powinni zurrocic uwage na zwiekszone padniecia w lesie dzikow i poinformowai
o tym fakcie powiatowego Lekarza weterynarii, przestrzegac zasad higieny po zakonczeniu
polowania oraz unlkae wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac rwiapanycll
z obslug4 Swin minimum przez 48 godzin od zakonczenia polowania.
W zwiazku z sytuacj4 epidemiolo$czn4 w zakresie choroby Inspekcja
Weterynar5rjna pobiera proby od kaZdego padlego w lowisku oraz odstrzelonego chorego
dzika, w tym rownte? od dzikow zabitych podczas wypadkow drogowych i innych
zdarzeh.
Dodatkowe informacje mo2na uqyskai w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w
Dzier2oniowie, ul Batalionow ChlopskichT lub pod tel. Nr 748312809 i748324657

gowoduie wvlacznie duze stratv w hodowli trzodv chlewnei.

