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Rada Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając na
podstawie art. L0 ust. L pkt 5 w zw.z ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia21 grudni a 1,990
roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz'U'201'4'1'509 tj.J, vvyraża swoje zaniepokojenie sytuacją zaistniałą
w gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń, które zna|azłysię w obszarach
objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem w ostatnim czasie kilkunastu
ognisk afrykańskiego pomoru świń [AsF) na terenie województwa podlaskiego
i lubelskiego .

Sytuacja ta spowodowała, ze wokół ognisk choroby zostały utworzone
obszary zapowietrzone i zagrożone, w których do chwili obecnej Wstrzymany jest
obrót zwierzętami. Na terenach tych znalazły się wielkotowarowe gospodarstwa
utrzymujące trzodę chlewną, w których lekarze weterynarii już dokonali kontroli
i pobrali krew do badań w kierunku obecności wirusa ASF. Szacunkowa liczba
świń nawfw obszarach wynosi kilkadziesiąt Ęsięcy sztuk.

W chwili obecnej największym problemem jest przepełnienie obiektów
W których znajdują się w/w zwierzęta. Najgroźniejsza sytuacja Występuje
w hodowlach wielkotowarowych gdzie przebywa od kilkuset do kilku tysięcy
świń' Należy przy tym podkreśli ć, że liczba świń w niektórych gospodarstwach
ciągle wzrasta z powodu norłrylch urodzeń. W pozostałych zaś gospodarstwach
świnie dochodzą do wagi rzeźnej, co powoduje nadmierne przepełnienie chlewni.
|eśli sytuacja ta będzie się przedłużała nastąpi zachwianie dobrostanu zwierząt,
co moze spowodować zwięksZoną śmiertelność świń oraz moŻliwość pojawienia
się innych chorób zagrażających zdrowiu zwierzątiludzi.

Nadmieniamy, że są to gospodarstwa przestrzegające zasad bioasekuracji
i stosujące się do wydanych nakazów i zakazów administracyjnych w oparciu
o rozporządzenia Wojewodów oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Badania
laboratoryjne przeprowadzone do tej pory potwierdz ają,żeprzebywające w nich
zwierzęta są zdrowe, nie stwierdzono bowiem obecności wirusa ASF.



My jako lekarze weterynarii, biorący czynny udział w zwa|czaniu
i zapobieganiu ASF, doskonale rozumiemy problemy związane z tą chorobą
tj. etiologię, możliwości rozprzestrzeniania, zagrożenie epizootyczne oraz
mozliwe straty gospodarczo-ekonomiczne. |ednak uważamy, że nie można
pozostawić właścicieli w/w zwierząt bez wsparcia i pomocy Państwa
Polskiego, gdyż narastaiący problem iuż ich przerasta, a wkrótce zaistniała
sytuacia może wymknąć się spod iakieikolwiek kontroli.

Rozładowanie zagęszczenia zdrowych świń poprzez ich uśmiercanie oraz
utylizację w rejonach o intensywnej hodowli i duzym pogłowiu nie jest

rozwiązaniem słusznymz wielu przyczyn. Nadmieniamy, że to rozwiązanie jest
równiez niekorzystne z przyczy\ ekonomicznych, poniewaz koszt uśmiercenia
i utyl i za cj i kil kukr o tn i e p rz e wy ższa w arto ś ć zdr ov,ly ch zw ier ząt.

Naszym zdaniem iedynym rozsądnym wyiściem w obecnei sytuacii
iest dokonanie przez Państwo Polskie w trybie natychmiastowym
interwencyinego skupu świń z gospodarstw, w których przebywaią zdrowe
zwierzęta, po cenach rynkowych. Dokonać tego na|eży z zachowaniem
wszelkich zasad bioasekuracii, z iednoczesną rekompensatą ewentualnych
strat poniesionych przez za|<łady, które podeimą się uboiu tych zwierząt
orazprzetwórstwa mięsa z nich pozyskanego.

Tak poważna d'ecyzia, wg naszej oceny, powinna być podjęta na
szczeblu rządowym. obawiamy się, Że brak w /w działafi lub innych
skutecznych rozwiązań w niedalekiei przyszłości doprowadzić może do
niepokoiów społecznych, szczegó|nie wśród hodowców trzody chlewnei.
Stan taki, może spowodować eskalacię istnieiącego problemu i poważnych
strat wizerunkowych oraz ekonomicznych naszego kraiu.

Proponując povvyŻsze rozwiązania Rada Północno-Wschodniej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej jest gotowa do udzielenia wszelkiej pomocy mającej na
celu rozwiązanie w / w problemu.
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6. Krajowa lzba Lekarsko-Weterynaryjna
7. Krajowa lzba Rolnicza
B. Główny Lekarz Weterynarii
9. Wojewoda Podlaski
10. Marszałek Województwa Podlaskiego
11. Posłowie i Senatorowie Województwa Podlaskiego
12. Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych

z wystąpieniem przypadków ASF
13. okręgowe|zby Lekarsko- Weterynaryjne - wszystkie
14. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
15. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
16. Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
17. Podlaska Izba Rolnicza
18. Powiatowi Lekarze Weterynarii - województwo podlaskie
19. ODR Szepietowo
20. Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej


