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Attykul prueglądowy

W polityce Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochro-
ny zdrowia zwierza! szczegóIna rola przypada zapobie-
g an iu i zw alc zantl chorób zakńny ch i zar aź\ rv,ry ch. S pra-
wy te stały się przedmiotem duzego zainteresowania
w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście wystapienia
w Europie epizootii pryszczycy, klasycznego pomoru
świń, influenzy ptaków, aprzede wszystkim BSE, ktore
spowodowaŁy olbrzy mie straty go sp odarcz e or az p ow aż-
ne zaMócenia w handlu międzynarodowym. Strategia UE
w tym zakresie obejmuje eradykację najwazniejszych
chorób zakażnych umieszczonych na liście A O.I.E.,
atakżę kontrolę lub eradykację innych chorób o duzym
znaczeniu dla zdrowia ludzi, zwierząt i handlu między-
narodowego, które podlegają krajowym programom
zw alczania. w sp ołfi nans owanym pr zez IJE. W re aliza-
cji tej strate gliważnąrolę odgrywa koncepcja ,,regiona-
Itzacjl",mającałagodzić skutki zakłóceń w handlu, a tak-
ze spójne, komputerowe systemy rejestracji gospodarstw,
identyf,rkacj i zw ierząt, weterynaryj nej kontroli wymo -

gów zdrowotnych dla zwierząt i produktów pochodze-
nlazwleTzęcego w ramach profilaktyki imporlowej, nad-
zoru nad sytuacją zdrowotną w krajach członkowskich
UE, p ro c e dur ami zw a\c zani a chorób zakaźny ch or az pr a-
cą laboratoriów zapewniaj ących unifi kacj ę wykonywa-
nych badań (7).

Review

W UE w ostatniej dekadzie w zakresie chorób zakaż-
nych trzody chlewnej szczególnąuwagę przywiązuje się
do zwa7czania klasycznego pomoru świń (kpś) oraz cho-
roby Aujeszky'ego (chA). W przypadku kpś wydana
w 2001 r. Dyrektyważ001l89lF,C (5) precyzuje bardziej
rygorystyczne zasady zgłaszanta przypadków kpś, kon-
troli choroby na obszarach duzego zagęszczenia świń,
tworzenia procedur zwalczania, w tym takze mozliwoś-
cilżycia szczepionek znakowanych w populacjach świń
domowych i dzików. W Polsce sytuacja epizootyczna
w zakresie kpś od latjest bardzo korzystna (17), w od-
roznieniu od chA, której zwalczanie w skali kraju, w kon-
tekście bliskiego wejścia do UE, wymaga podjęcia ra-
dykalnych, natychmiastowych działah.

Chorob a Auj e s zky' e go, wlłvo\rvan a pr zez H erp e s v i -

rus suis typ l (SHV- 1), nadal stanowi powazny problem
ekonomiczny dla producentów świń w wielu krajach.
Straty z tego tytułu w krajach zachodnich oraz w USA
zostały dobrze udokumentowane i wynikają z wysokiej
śmierlelności prosiąt, zaburzeńw rozrodzie u loch i knu-
rów, zmniejszenia przyrostów masy ciała, gorszego wy-
korzystania paszy i nasilenia występowania zakażęń
oporlunistycznych u warchlaków i tuczników oraz ko-
nieczności ich leczenia, dllżych kosztów zwalczanla,
o graniczeń w międzynarodowym obrocie trzodąchlew-



n% a takżę zagrożenia dla innych gatunków zwierząt -
bydła, owiec, psów, kotów tmvierząt futerkowych (8, 11).

W epizootiologii chA trzoda chlewna odgrywa rolę
szczególną ponieważ stanowi główne żródło zakażęnia
i rezerwuar SHV-I. U innych gatunków zwierzątprze-
bieg.choroby.jest zwykle śmiertelny, dlatego jej zwa|-
czanie ograniczone jest wyłącznie do populacji świń
domowych, aczkolwiek badania prowadzone w wielu
krajach, w tym takżę w Polsce, ujawniają znacznę Toz-
przestrzentenie SHV-1 w populacji dzików i świń wol-
no żyjapych,tzw. feralpigs, co moze komplikować pro-
gramy zwa|czania (9, 12, 30, 3 1).

Sytuacja epizootyczna chA zaczęła się gwałtownie
p o gar szać w r az z intensyfi kacj ą pro dukcj i trzo dy chl ew-
nej w latach 70. ubiegłego stulecia w wielu krajach Eu-
ropy, Azji i w USA. Jako przykładmożna podać byłą
RFN, gdzie w latach I976-1987 liczba ognisk wzrosła
ponad lOO-krotnie, osiągając w l987 r, liczbę prawie
2000 ( 1 5 ). Z inny ch czynników spr zyjających wymienia
się koncentrację ferm w pewnych regionach, niedosta-
Ie czną k ontro lę nad obrote m tr zo dą chlewną spr zy jaj ą-
cąrozprzestrzenianiu się SHV-l za pośrednictwem świń
zakażony ch latentnie lub bezobj awowo, a także poj awi e -
nie się bardziej zj adliwych szczępow wirusa (ż3 , 27) .

W Polsce kompleksowa ocena sytuacji epizootycznej
i strat powodowanych przez chA nie została dotychczas
w skali całego kraju dokonana. W latach 60.-80. ubieg-
łego wieku prowadzono wyrywkowe badania serologicz-
ne w gospodarstwach drobnotowarowych i fermach prze-
mysłowych w rożnych województwach, stwierdzając
rózne odsetki zakażęi SHV-1 (0,37%-18,9%). Szersze
badantaprzeprowadzone pod koniec lat 80. w byĘm woj,
olsztyńskim wykazały wysoki poziom zapowietrzeni a
(57p%) i zakażenia stad (70,4%o) w fermach wielkoto-
warowych, natomiast znikomy (0,7%) w gospodarstwach
indywidualnych (25). W latach 1992-1997 wspołczyn-
nik zapowietrzenia ferm wielkotowarowych w tym re-
gionie określono na 30, |oń, natomiast znacznie wzrósł
(9,5%) współczynnik zapowietrzęniagospodarstw indy-
widualnych (26). Rozpoczęte w 1990 r. w Zakładzie
Chorób Swiń PIWet. w Puławach monitoringowe bada-
nia serologiczne również wskazują na rosnącąliczbę
seroreagentów w gospodarstwach indywidual ny ch or az
ltrzymywanie się SHV-I w regionach o duzym zagęsz-
czeniu świń (13, 18, l9). Uzyskane wyniki sązgodne
z panującąopinią iż występowanie i rozprzestrzenianie
się chAjest wprost proporcjonalne do gęstości popula-
cji i intensywności produkcji świń w danym regionie.
Po 1998 r. zaobserwowano nie tylko wzrost liczby woje-
wództw zapowietrzonych w kolejnych latach (7 z 49
w 1998 r., 7l z 16 w 1999 r. i I2 z 16 w 2000 r.), ale
także wzrostliczby nowych ognisk chA (3 w 1998 r., I2
w 1999 r. i24 w 2000 r.) oraz ich pojawianie się w tych
województwach, w których choroba nie była dotychczas
notowana (10). W 2001 r. zanotowano w kraju 18 ognisk
chA. Dane te wskazują na szerzenie się choroby w kraju
i mogą sugerować nadal istniejący, nie kontrolowany
obrót trzodą chlewną z fęrrn o nie rozpoznanym statusie
epizooĘcznym. Dowodzi to pilnej konieczności doko-
nania kompleksowej oceny sytuacji epizootycznej oraz

podj ęci a działań o gr aniczaj ący ch r ozpr zes trz en i a n i e s i ę
SHV-1 w populacji świń w naszym kraju, co ma szcze-
gólne znaczenie w przypadku fe produkujących ma-
tęriał zarodowy i reprodukcyjny.

Pogarszająca się sytuacja epizootyczna oraz rosnące
straty ekonomiczne doprowadziły w latach 80.-90. ubieg-
łego wieku do wpisania chA w większości państw euro-
pejskich i w USA na listę chorób objętych obowiązkiem
zgłaszania. Mimo umieszczeniajedynie na liście B 0.I.E.
w wielu państwach podjęto realizacjęprogramów zwal-
czania przy lżycitl róznych metod, które prowadzone
przęz wiele lat spowodowały zlaczle ograniczenie
rozmi arow choroby, ale p oza nielicznymi wyj ątkami (Da-
nia, W. Brytania) w pozostałych rezultatu w postaci zwal-
częnia chA nie osiągnięto. Nalezy jednak podkreślić, ze
powodzenie akcji w ww. krajach wynikało z korzystne-
go połozeni a geograftcznego, niskiego stopnia zapowie-
trzenia (10%) oraz wczęśniejszego nie prowadzenia
szczepieh, co umozliwiło zastosowanie radykalnych
metod administracyjnych.

W Polsce do chwili wejścia w zycie ustawy z24 kwiet-
nia 1997 r, ,,O zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt,
badaniu zwierzątrzeżnych i mięsa oTaz o Inspekcji We-
terynaryjnej" (33) chA nie była objęta obowiązkiemzgła-
szania,.co powodowało całkowitą dowolność w postę-
p owaniu pr ze ciw epizootycznym, ski erowany m z r e guły
na ograniczanie strat bezpośrednich. W Polsce zwalcza-
nie, a w zasadzję kontrola chA oparta byławyłącznie na
prowadzeniu 3-letniego lub krótszego cyklu szczepień
całego stada lub częściej tylko podstawowego, przy lży-
ciu żywej atenuowanej szczepionki Suivac A, opartej na
szczeplę TK 900ĄVa, po którym często dochodziło do
nawrotów choroby, aczkolwiek cel w postaciogranicze-
nia zachorowań i padnięć prosiąt był zwykle osiągany.
Pewnym wyjątkiem w owym czasie były wydane w la-
tach 1986-1 987 zarządzenia Wojewodzkiego Lękarza
Weterynarii w Olsztynie w zakresie rozpoznania sytu-
acji epizootycznej oraz ścisłej kontroli nad obrotem trzo-
dąchlewną które szybko doprowadzlły do radykalnego
spadku Liczby ognisk chA w były- woj. olsztyńskim.
Poprawi e sytuacj i epizo oty cznej or az b ar dziej komplek-
sowemu podejściu do spraw zwalczania chA miały słu-
życ: opracowany pTzęz Janowskiego i wsp. (6) projekt
instrukcji zwalczania chA u świń oraz podjęte przezPej-
saka i wsp. (20) próby ujednolicenia metod zwa|czania
chA w kraju, które, niestety, nie znalazły odzwierciedle-
nia w praktyce, ponieważwowczas ta problematyka nie
stanowiła przedmiotu większego zainteresowania. Do-
piero w załącznlku do ustawy z |997 r. (33) chA umiesz-
czono ją w wykazie chorób podlegających obowia2ko-
wi zgłaszania i zwalczania, niestety nie na długo, ponie-
waż w nowelizacji ustawy z 25 lipca ż00I r. zakwalift-
kowano ją do chorób podlegających jedynie rejestracji.

W ostatnich 20-30latach programy zwalczania chA
realizowane w róznych krajach oparte były na likwida-
cji całych bądż części stad, ich uzdrawianiu metodami
oddzielnego wychowu prosiąt lub badań serologicznych
i e liminacj i s erore agent ów, zakazie prowadzeni a szczę -
pieibądż masowych szczepieniach świń różnyml Ępa-
mi szczepionek, którym towarzyszyło stosowanie kla-



sycznych mętod sanitarno-weterynaryjnych. Celem
wszystkich tych programów, mimo róznorodności me-
tod, była eliminacja SHV-1 ze stad (regionów, państw),
co jest przedsięwzięciem bardzo trudnym, drogim, pra-
co- i czasochłonnym, wymagającym unifikacji stosowa-
nych metod i środków w skali międzynarodowej, Zróż-
nicowanie dotychczas stosowanych metod wynikało
z pewnych odmienności w poszczególnych krajach,
związanych z różną sytuacją epizootyczną wielkością
pogłowia i systemami chowu, strukturą systemu sanitar-
nego, połozeniem i wielkością danego kraju, atakże po-
siadaną bazą diagnostyczną i sytuacją ekonomiczną.

W latach 80. ubiegłego stulecia, dzięki szybkiemu
postępowi w technikach biologii molekularnej i inży-
nierii genetycznej, pojawiły się nowe możliwości i per-
spektywy zwalczania chA. Poznanie technik mapowa-
nia genomu, określenie funkcji glikoprotein otoczkowych
SHV-1 oraz badania zmienności genomu szczepów
szczepionkowych pozwoliĘ na stworzenie tzw. mutan-
tów delecyjnych, tj. szczepów SHV-1 pozbawionych
niektórych genów, zwykle determinujących ich zjadli-
wośó, przy zachowaniu właściwości immunogennych
(21). Mutanty te, konstruowane ze zjadliwych szczepów
SHV-1, stanowiĘ podstawę opracowania nowego typu
zywych szczepionek, tzw. delecyjnych (znakowanych),
które umożliwiają serolo giczne róznicowanie świń szcze-
pionych od zakażonych specjalnymi testami ELISA,
poniewaz szczepione nimi świnie nie wytwarzająprze-
ciwciał przeciw glikoproteinom otoczkowym, których
ekspresję powodują usunięte z genomu geny (34, 35).
Mutanty delecyjne, stworzone technikami inzynierii ge-
netycznej, cechują się duzą stabilnością genetyczną nie
wykazując rewersji do zjadliwości oraz szerzenia się
w populacji świń, natomiast szczepionki delecyjne ogra-
niczająsiewstwo zjadliwego SHV-l i sąbezpiecznę dla
płodów.

Szczepionki delecyjne wraz z odpowiadającymi im
testami ELISA umozliwiły stworzenie programu ,szcze-
pienie - eliminacja" (,,vaccination-eradication program-
me") (36), ktory aktualnie w krajach lub regionach, gdzie
s top i eń r ozpr ze str zen i e n i a zakażeń S HV- 1 j e st znac zny,
uznawany jest za jedyną, mozliwą do przyjęcia i dającą
szanse powodzenia , na co już są liczne dowody, metodę
uwalniania populacji świń od SHV-1. Ta strategiazwal-
czania chA została przyjęta i jest realizowana bądż już
zostŃa zakończona z pozytywnym skutkiem w więk-
szości państw UE i w USA, na co wskazują informacje
zawarte w kolejnych decyzjach Komisji Europejskiej
z lat 200ż-2003 (1 6, 32).

Aktualna sytuacja Polski w przededniu wejścia do UE
wymaga zatęm jak najszybszego wdrozenia programu
zwa\czania chA w skali całego kraju, aby uniknąć re-
strykcji importowych ze strony państw wolnych od chA,
których liczba szybko wzrasta. Należy podkreślić, że
skuteczność programu ,,szczepienie - eliminacj a" zostaŁa
jlż w Polsce sprawdzona w latach 1993-1999 z pozy-
tywnymi rezlltatami (28, ż9). Wyrażane są jednocześ-
nie opinie, że wysokie koszty realizacji tego programu
mogą harnować jego wprowadzanie, jednak restrykcje
w handlu trzodą chlewną i produktami pochodzenia

zwierzęcego oraz sttaty z tego tytułu mogą być znacznie
wyższe niż koszty iprędzej czy póżniej wymusząrozpo-
częcrc plogramu zwalczania chA (37).

Na początku lat 90., równolegle z ji realizowanymi
bądź wprowadzanymi programami zwalczania chA
w krajach UE, opracowano nowe zasady obrotu zwie-
rzętami i produktami pochodzeniazwierzęcego. Po znie-
sieniu granic i utworzeniu Wspolnego Rynku w l993 r.

weszły w życle dwie Decyzje Komisji Europejskiej -
93l24lEEC (l) i 93l244lEEC (2), które, nie ingerujap
w programy zwa\czania chA w poszczegolnych pań-
stwach UE, dotyczyły:

a) okre ś leni a zasad obrotu zywyni świni ami, pr zęzna-
czonymi do hodowli, tuczll lub uboju, pomiędzy pań-
stwami (regionami) o różnym statusie zdrowotnym,

b) podziału UE na trzy regiony:
. oficjalnie wolne od chA (Dania, W. Brytania, Fin-

landia, płd.-zach. Francja, wsch. Niemcy);
. z zatw ięr dzonym przez UE pro gramem zw a|czania

chA (Austria, Luksemburg, Szwecja, pozostała część
Niemiec);

. pozostałe, w ktorych szczepienta i kontrola obrotu
są obowiązkowe (Belgia, Holandia), program zwalcza-
nia jest dobrowolny (Włochy) lub planująpodjąć zwal-
czanie (Grecj a, Hiszpan i a, Irlandia, Portugali a),

c) dopuszczenia do stosowania wyłącznie szczeprc-
nek delecyjnych - gE-ujemnych,

d) określenia listy diagnostycznych laboratoriów re-
ferencyjnych do spraw chA w poszczególnych pań-
stwach,

e) określeniawymagań odnośnie czułości i swoistoś-
ci róznicowych testów ELISA,

f) określenia zasad pobierania próbek krwi od świń
(wiarygodno ść statysty czna).

W 200l r. Decyzja Komisji ż00Il6I8lEC (3), znlę-
niająca dwie poprzednie, zapewniła dodatkowe gwaran-
cje w zakresie chA, dotyczące obrotu trzodą chlewną
w UE. Określono w niej m,in. kryteria dla świń prze-
znaczonychdo rozrodu, dalszego chowu lub uboju w kra-
jach lub regionach wolnych od chA, precyzujące, że
świnie muszą pochodzić zkrajl członka UE, gdzie chA
podlega obowiązkowi zgłaszania (wszystkie kraje UE
spełniaj ą to kryterium) or az r e alizowany j e st zaakc epto -
wany pro gr am zw a7czania, sp ełni aj ący okre ś l one wymo -
gi. Decyzja ta zawiera równiez wykaz laboratoriów
uprawnionych do kontroli jakości testów ELISA oraz
produkcji i standaryzacji surowic referencyjnych oraz
kryteria dostarczania informacji o występowaniu oraz
planach monitorowania j zwa7czania chA.

Generalnie program minimum zwa\czania chA w kra-
jach UE, oprócz ww. obowiązktlzgłaszania, obejmuje:
obowiązkowy udział w programie, wykonywanie badań
serologicznych według określonego schematu we wszyst-
kich stadach w kraju (regionie), zapewnienie skutecz-
nych badań epizootiologicznychw systemie obrotu zwie-
rzętami i kontroli stad, kompatybilność programu zwal-
czaniazprogramami zatwierdzonymi do realizacji w in-
nych regionach UE, stosowanie wyłącznie szczepionek
gE-uj emnych or az testow serologi cznych odpowi adaja.
cych przyjętym standardom (l4).



W świetle obu Decyzji z 1993 r. status państw UE
w 1995 r. obejmował:

- regiony oficjalnie wolne od chA - Dania (1992),
W. Brytania (1992), płn.-zach. Francja (l993), Finlan-
dia (1994),

- re gi ony z zatw ięr dzony m pr zęz UE pro gram ęm zw a7-

czania chA Austria, Luksemburg, Niemcy, Szwecja,
regiony pozostałe, w których szczepienta i kontrola

obrotu są obowiązkowe (Belgia, Holandia, pozostała
część Francji), program zwalczania jest dobrowolny
(Włochy) lub p lanuj ą p odj ęcie zw alczania (Grecj a, Hi sz-
pania, Irlandia, Portugalia) (14).

Analizując postęp w realizacji programów zwalcza-
nia chA w krajach UE należy stwierdzić, że najwcześ-
niej uwolniły swoje populacje świń Dania i W. Brytania
w l99ż r., wyłącznie metodami administracyjnymi,
bez szczepień. W Niemczech dopiero po zjednoczeniu
w 1989 r. wprowadzono obowiązkowe szczepientaszcze-
pionkami delecyjnymi, ograniczenia w obrocie trzodą
chlewną orazbadania serologiczne i eliminację serore-
agentów, co spowodowało spadek liczby ognisk chA
z ok. 2000 w 1987 r. do 15 w 1998 r. i 0 w 2001 r., spa-
dek odsetka fenn zapowietrzonych zż3oń w 1993 r., do
0,I3o/o w 1999 r. i odsetka seroleagentów do 0,1%
w 1998 r. i0,030ń w 1999 r. (15). W Belgii szczepionki
delecyjne i kontrolę obrotu wprowadzono nakazowo
w 1993 r., aod 1996r. prowadzone sąkontrohe badania
serologiczne. W Holandii po wprowadzeniu w 1993 r.

ob owiązkow y ch szczepleń świń s zc zep ionkami del e cyj -
nymi i rozpoczęciu od 1994 r. kontrolnych badań sero-
logicznych połączonych z eliminacj ą seroreagentów, a od
1996 r. ścisłego nadzoru nad obrotem, stopień zakażę-
nia populacji świń obniżył się z 67oń w 1993 r. do Ioń
(tuczniki) i 4% (świnie zarodowe) w 1997 r. (ż4).

W 2000 r. nastąpił znaczny postęp w zwalczaniu chA
w wielu kraj ach UE, gdzie obok kpś uzyskała ona szcze-
gólny priorytet, wyrażający się powołaniem przez Ko-
misję Europejską specjalnej grupy roboczej, której za-
daniem była ocena aktualnej sytuacji epizootycznej,
określenie dalszych planów zwalczania oTaz znaczl7e
przyspieszenie uwalniania obszaru UE od chA. Należy
podkreślić, że istnieje możliwość uzyskania dofinanso-
wania programu zwalczanja chA ze środków UE, jako
element stymulacji intensywności działan w tym zakre-
sie, po akceptacji Stałego KomitetuWeterynaryjnego UE.
Te działania spowodowały, że zgodnte zDecyzjąKomi-
sjl ż003lI30lEC z 26 lutego ż003 r. za wolne od chA
uznano dotychczas: Austrię, Danię, Finlandię, Anglię,
Szkocję, Walię, Szwecję, Luksemburg, Niemcy i79 de-
parlamentów we Francji. W Belgii, Holandii oraz dę-
partamencie Pas-de-Calais we Francji realizowane są
natomiast zatwietdzone programy zwalczania (a). De-
cyzję w sprawie uznania kraju (regioml) za wolny od
chA po dej muj e Komitet Weterynaryj ny złożony z r ępT e -
zentantów wszystkich krajów członkowskich UE, a kry-
ter ia uznaw an i a ob ej muj ą: o b owi ąz ek zgŁaszanta chA o d
wielu lat, brak epizootiologicznego dowodu obecności
S HV- 1, nadzór s ero lo gic zny daj ący staty styc zni e w ażne
r ezlltaty, br ak pr zy p adków kl ini c zny ch i s ero 1 o gi c zni e
dodatnich wynikow badań w kierunku chA, natomiast

system obrotu i badań świń musi zapewniac niemozność
ponownego zapowiettzenia terenów wolnych od chA
oraz ocenę ltrzymanta tego statusu poprzęz ciągĘ mo-
nitoring stad.

Wobec korzystnej, szybko poprawiającej się sytuacji
eplzootycznej chA w krajach UE oraz wejścia Polski do
UE w 2004 r. jak najszybsze rozpoczęcie programlzwal-
czania chA w naszym kraju jest nakazem chwili, tym
bardziej, że inne państwa kandydujące do UE bądż już
są wolne od chA (Czechy, Estonia, Litwa, Słowenia),
bądź wdro żyły ogó|nokrajowe programy zwalczania
(Słowacj a, Węgry). Konieczność podj ęcia zw a7czania
chA wynika zarówno z powodów stricte epizootiologicz-
nych (ocena sytuacji epizooĘcznej w skali kraju jako
baza do wprowadzenia programu) i gospodarczych
(zmniejszenie strat w hodowli ttzody chlewnej i praw-
dop odobny ch z tyllftu re strykcj i eksportowych), j ak i p o -
litycznych (koniecznośó dosto sowania kraj owej le gisla-
cji do unijnej w kwestii zwalczania chorób zakażnych
zw ier ząt). Trueb a p o dkre ś li ć, że wszystki e trzy powody
mają dla budżetu państwa, a7e także dla hodowców świń
i produc entów pro duktów pocho dzeni a zw ierzęcego duze
znaczęnle ekonomiczne, a korzyści w dłttższym prze-
dzialę czasowym z pewnością znacznię przevryższąkosz-
ty realtzacji programu zwalczania chA w skali kraju.

Taki cel przyświecał organizatorom konferencji na-
ukowej ,,Regulacje prawne Unii Europejskiej w ochro-
nie zdrowia świń", która odbyła się 21 listopada 2003 r.

w Poznaniu. W świetle przedstawionych tam danych
i dyskusji Główny Lekarz Weterynarii podjął decyzję
o rozpoczęciu realizacji programu zwalczania chA w na-
szym kraju, Wojewódzcy |ekarze weterynarii otrzymali
zadanie jaknajszybszego dokonania ewidencji stad świń
celem r ozp o częcia badań monitoringowych. Określono
reprezentatywne liczby próbek surowic pobieranych
początkowo w chlewniachliczących powyzej 10 loch,
tuczamiach powyżej 50 tuczników oraz w stacjach una-
sienniania loch i SHiUZ. Do wykrycia z 95oń prawdo-
podobieństwem seroreagentów przy współc zynnlkll za-
każęnl,a stad > 30%o zkażdego budynku chlewni należy
pobrać 9 probek surowic. W PIWet. w Puławach rozpo-
częto równiez szkolenia wytypowanych z województw
osób w zakresie pobierania i przesyłania próbek do ba-
dań monitoringowych. Ustalono, że wzorempaństw UE
chA powinna być Llznana za podlegającą obowiązkowi
zgłaszanl,a i zwalczania (zał. 1 do ustawy z 1997 r.),
m,in. w celu nie dopuszczenia do nie kontrolowanego
obrotu trzodąchlewną i ta kwestia powinna być uregu-
lowana w pierwszej kolejności. Nakreślono równiez ra-
mowy proglam uwalniania Polski od chA, który powi-
nien być realizowany w ścisłej współpracy Państwowe-
go InsĘrtutu Weterynaryj ne go w Puławach, Wydziału Me-
dycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Głównego
i Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, przy wspar-
ciu, również finansowym, związków hodowców trzody
chlewnej i producentów produktów pochodzenia zwie-
rzęcego oraz samych hodowców w ich własnym, dobrze
poj ętym interesie. Opracowanie programu zw a7czania
chA i nadzór nad jego realizacjąnależałoby powierzyć
kilkuosobowemu zespołowi złozonemu z przedstawicieli
zainteresowanych stron.
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Ramowy program uwalniania Polski od chA mógłby
przebiegać w kilku etapach.

W pierwszym etapi e zo stanąpr zeprowadzo n e n i ezbęd-
ne procedury administracyjne - powołanie zespołu ko-
ordynacyjnego, ewidencja krajowych stad świń, okreś-
lenie zasad pobierania próbek do badań serologicznych,
wybór pracowni, testów i metod analizy wyników, oce-
na dotychczasowej sytuacji epizootycznej w wojewódz-
twach oraz opracowanie materiałow informacyjnych dla
lekarzy wet. i hodowców świń.

W drugim etapie zostaną wykonane serologiczne ba-
dania monitoringowe w całym kraju, które umożliwią
podział stad na kategorie: A (wolne od chA), B (zakażo-
ne SHV-l) i C (ogniska chA) celem wdrozenia odpo-
wiedniego postępowania przeciwep izootycznego. Zosta-
ną wyliczone współczynniki zapowietrzenia chA po-
szczegóInych województw l, zakaż, ,nia stad oraz sporzą-
dzona będzie mapa zapowiętrzenia chA całego kraju.

W trzecim etapie zostanie wdrozony program uwal-
niania kraju od chA. Stada (regiony) wolne będą chro-
nione przed SHV-I przez stosowanie przepisow san.-
-wet., badań kontrolnych i ścisłą kontrolę obrotu trzodą
chlewną.

W stadach zakażonych będzie wdrozony program
,,szQzeptenie - eliminacj a" przy uzyciu delecyj nej szcze-
pionki gE-ujemnej, dlatego nowelizacja Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz27lutego 2003 r.
(22), zakazująca szczepień świń przeciw chAprzy uży-
ciu szczepionek delecyjnych, powinna jak najszybciej
ulec znianie, poniewaz uniemozliwia realizację plogra-
mu ,,szczepienie - eliminacja", co jest sprzeczne z za-
sadami zwalczania chA w UE. Intensywne szczepie-
nia wszystkich świń, w połączeniu z badaniami serolo-
gicznymi i ekonomiczną elirninacją seroreagentow do-
prowadzą do uznania wojewodztw (regionow) za wolne
od chA iprzerwanle akcji szczepień, z da7szym okreso-
wym monitoringiem serologicznym dla kontroli utrzy-
mania tego statusu. Nalezy podkreślić, ze odmienna
wyj ściowa sytuacj a eptzooty czna woj ewództw (re gio-
nów) zróżnicuje czas uzyskania statusu ,,wolny od chA",
ale uznanie ostatniego znich za wolne będzie oznaczało
uwolnienie kraju od chA, co, niestety, jest przedsięwzię-
ciem drogim i czasochłonnym, częgo przykładem są
Ni emcy, gdzie zw alczante trw Ńo l 2 lat ( 1 5 ). Liczne przy -
kłady państw UE świadcząjednak o tym, że jest to zada-
nie realne do wykonania, a przede wszystkim konieczne
zuwagina mozliwe kłopoty w handlu międzynarodowym.
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