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W pierwszych miesiącach 2001 r. doszło w Wiel-
kiej Brytanii do epidemtipryszczycy uzlxlierząt, o nie-
spoĘkanym w tym kraju przebiegu. Wszystko zaczę-
ło się dość niewinnie od stwierdzenia rv jednej zterę-
nowych rzeźni domnieman ęgo przypadku pryszczycy
u krowy, Początkowo sądzono, ze jest to mylna diag-
noza terenowego lekarza wet. Nie przypuszczano bo-
wiem, aby w Wielkiej Brytanii, kraju o nadnvyczaj
restrykcyjnych przepisach i postępowaniach w przry-
padkach chorób zakaźnych zwierząt, mogło się to
wy dar zy c, Zw i er zęc e choroby zakaźne występuj ą j ak
to z pewną wyższością niejednokrotnie uprzednio
wypowiadano, zwykle we Wschodniej Europie. A jed-
nakzdarzyło się to i w Wielkiej Brytanii.

Po pewnym czaste potwierdzone zostało .jednak
ognisko pryszczycy, które początkowo starano się za-
taić i lokalnie zlikwidować. Pewność siebie i brak do-
świadczenia w postępowaniach z epidemiami zwie-
rzęclłni byĘ powo dem rczprzestrzenienia się choro-
by na cŃy h,raj. Syfuacja stała się w krótkim czasie
bardzopoważna, a do tego opublikowana i nagłośnio-
na w całym świecie. Władze Wielkiej Brytanii zdecy-
dowĄ się wówcza9 ujawnić wszystkie fakĘ związa-
ne z rozwojem epidemti pryszczycy. Podjęte zostaĘ
równocześnie szęroko zakroj one decyzje zahamowania
rozprzestrzenianiuchorobypoprzez|ikwidacjęwszyst-
kich chorych i potencjalnie zarażonych zwierząt.

A oto stan sytuacji w wyniku Ęch działań zkońca
kwietnia 200I r., według oficjalnych danych bryfyj-
skich:

-Itczba stwierdzonych ognisk pryszczycy - 146I
Iiczb a nv ler ząt z akw ali f,rkowanych do likwi dacj i

- 2206 tysięcy
- ltczba zwierzątpoddanych uboj owi do 24.04.0 I r.

- 1914 tysiące
- Iiczba mv ierząt chorych poddanych utyltzacjt 662

tysiące
- Iiczba bydła poddanego ubojowi - 362 Ęsiące

-liczba owiec poddanych ubojowi - 1507 Ęsięcy
-Itczba świń poddanych ubojowi - 104 tysiące.
D o zw alczania pry szczy cy zmobilizowana zo stała

cała państwowa służba weterynaryjna. Nie j est onallcz-
na, gdyż stanowi ĘIko 220 pełnoetatowych lekarzy
węt. Zwrocono się w tej sytuacji o pomoc do wolno
prakĘkujących lekarzy wet. Zgłosiło się wielu, a do
Ńcji zaangaz owano tys i ąc wo 1 ontariu s zy . Każdy z nich
otrzymuj e dzienną di etę, okre śloną po cz ątkowo na 1 60
funtów ang. dziennie, ale późnlejpodwyższonądo 250
funtów. Organizacjeweterynaryjne określiĘ, żę dzien-
ne przychody z wolnej praktyki weterynaryjnej wyno-
szą 400 funtów, a zgoda na niższąodpłatnośc j est wy-
razęm dobrej woli wolontariuszy.

Władze zwroclĘ się także do placówek naukowych
i Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego z proś-

i komunalne, a także emerytowani lekarze wet, oraz
studenci wydziałów weterynaryjnych,

Epidemia pryszc^Jcy w Wielkiej Brytanii i to na taką
skalę będzie dobrym egzaminem sprawności bryfyj-
skiej weterlmait, a także impulsem dla przyszĘch i
bardziej doskonaĘch postępowań w działalności za-
wodowej i naukowej. Jest jednak godnym uwagi, ze
w opinii bryĘjskich lekarzy wet. ok. 65ońnegaĘwnie
oc enia or ganizacj ę zsłv alczanta pry szczy cy.

Wydarzenia w Wielkiej Brytanii sązarazęmpewną
przestrogąi dla polskiej inspekcji weterynaryjnej oraz
władz administracyjnych. Sytriacje kryzysowe w za-
p ob i e ganiu i zw alczaniu ep idemii zw ier zęcy ch wynra-
gają bowiem, co warto przypomnieć, podejmowania
nie spektakularnych decyzji, ale rozsądnych działan
opartych na dobrym doświadczeniu zawodowym, a
zwłaszcza na rzetelnej wiedzy.
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