
 
POWIAT SŁAWNO W REGIONIE WOLNYM 

OD WIRUSA CHOROBY AUJESZKYEGO 
 

Aktualny stan zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu sławieńskiego. 
 
Dnia 2. 04. 2013 r. Główny Lekarz Weterynarii zamieścił na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ (w zakładce zdrowie i ochrona zwierząt, 
zwalczanie chorób zakaźnych, choroba Aujeszkyego) zaktualizowany wykaz regionów 
uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.  
Cały obszar województwa zachodniopomorskiego podzielony na 4 regiony znalazł się na tym 
wykazie, co jest równoznaczne z tym, iż powiat Sławno znajduje się w regionie wolnym od 
wirusa choroby Aujeszkyego. 
 
W regionie wolnym nadal będą prowadzone badania monitoringowe w kierunku tej choroby 
według poniższego schematu: 
   1. Corocznemu badaniu podlega 100% stad w powiecie w okresie minimum 2 lat od     
        momentu uzyskania  status regionu wolnego od wirus choroby Aujeszkyego. 
   2. Ilość próbek, którą lekarz pobierze z danego stada określa klucz zawarty w  
       Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia   
       programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (poz. 1440 z 2012r.),  
   3. Świnie będą wybierane do pobierania krwi losowo przez lekarza pobierającego,  
   4. Badaniu nie podlegają świnie poniżej 12 tygodnia życia,  
   5. Lekarz może odstąpić od pobierania krwi od loch na 11 dni przed porodem i na 48 godzin      
       po porodzie. 
 
W trakcie stałego monitorowania choroby w regionie wolnym, w celu ochrony przed 
przeniesieniem wirusa choroby Aujeszkyego,  posiadacz świń oraz osoba mająca z nimi 
kontakt przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych ma obowiązek 
powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii o zaburzeniach rozrodu u loch takich 
jak poronienia, powtarzanie rui, mumifikacja płodów rodzenie się martwych lub żywych 
słabych prosiąt. Lochy wykazujące takie objawy podlegają dodatkowemu badaniu  
serologicznemu w kierunku choroby Aujeszkyego, badanie przeprowadza się w ramach 
programu. 
 
Przemieszczanie zwierząt pomiędzy stadami i do rzeźni na terenie kraju: 
 

1. Do regionu wolnego mogą być wprowadzane świnie oraz materiał biologiczny 
(nasienie) ze stad i centrów pozyskiwania nasienia o statusie „urzędowo wolne od 
wirusa choroby Aujeszkyego” położonych na terenie regionów wolnych. 

2. Jeżeli świnie pochodzą z regionów na terenie których prowadzony jest program, czyli 
nie uznanych za wolne to przed wprowadzeniem ich do regionu wolnego muszą być 
poddane dwukrotnemu badaniu w kierunku choroby Aujeszkyego w odstępie 30 
dni, przy czym drugie badanie powinno być wykonane nie później niż 15 dni przed 
transportem (wysyłką). W przypadku prosiąt w wieku do 12 tygodni życia badania 
powyższe nie obowiązują.  

3. Jeżeli materiał biologiczny pochodzi z centrum pozyskiwania nasienia, które położone 
jest w regionie prowadzącym program, to może być wprowadzone do regionu 
wolnego pod warunkiem, że będzie transportowane do stada przeznaczenia 
bezpośrednio  z centrum lub  przez podmiot zajmujący się przechowywaniem, 



obrotem lub wykorzystaniem materiału biologicznego znajdujący się pod nadzorem 
Inspekcji Weterynaryjnej. 

4. Na terenie kraju wszystkie przesyłki świń, które wprowadzone będą do stad, punktów 
skupu, punktów kopulacyjnych, na targi, pokazy, wystawy i konkursy zaopatruje się w 
świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Po takie 
świadectwo zgłosić się należy na co najmniej 24 godziny przed wysyłką do 
najbliższego lekarza weterynarii, który prowadzi działalność na terenie gminy. 

5. Nie wymaga się świadectw zdrowia dla przesyłki świń, która będzie przemieszczana 
bezpośrednio z gospodarstwa lub punktu skupu do rzeźni! 

6. Każdy, kto zakupi świnie na targu lub od innego hodowcy czy to z terenu powiatu 
Sławno czy każdego innego powiatu na terenie Polski, ma obowiązek posiadać 
świadectwo zdrowia potwierdzające pochodzenie świń. 
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