PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală mortală a porcilor
domestici și sălbatici. Este o amenințare la adresa sănătății porcilor
întru-cât nu există vaccin sau tratament împotriva acesteia. PPA
nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor dar poate
duce la consecințe socio-economice catastrofale pentru sectorul
de creștere al porcilor.

Ca medic veterinar, aveți un rol crucial în protejarea producției
de porci în fața acestei boli devastatoare.
RECUNOAȘTEREA PPA
Semnele clinice includ:

PPA poate semăna cu:

Temperatură
ridicată

Pierderea poftei de mâncare

Diaree

• P
 esta porcină clasică (PPC)
• S
 indromul reproductive și
respirator porcin (PRRS)
• R
 ujet

Înroșirea pielii,
a urechilor,
a râtului, a
extremităților,
pieptul și
abdomenul

Vomă

• S
 almoneloză (și alte septicemii
bacteriene)

Scurgeri
puternice
din ochi
și nas

• B
 oala Aujeszky (sau
pseudoturbarea )
• P
 asteureloză
• O
 trăvire
• D
 ermatită porcină și sindromul
de nefropatie (PDNS)

Respirație îngreunată
Creșterea mortalității

CONFIRMAȚI DIAGNOSTICUL
PRIN TESTE DE LABORATOR

CE SĂ FACI DACĂ SUSPECTEZI SAU
SE CONFIRMĂ PPA LA FERMĂ

Probele recomandate: sânge sau ser, organe, țesuturi (splina,
limfonoduri, tonsile, plămâni, rinichi si măduva osoasa).

ANUNȚĂ

Urmați cele mai bune practici cu probele dvs.:

Autoritățile sanitar veterinare
naționale cat se poate de urgent

ADUNĂ
Informațiile epidemiologice cheie
despre fermă și animale

TAG

Împachetați, sigilați, ambalați și
etichetați-l conform instrucțiunilor
de laborator

Manipulați atent pentru a evita
degradarea , contaminarea sau
vărsarea

CARANTINEAZĂ

Fermele suspecte sau infectate

ALERTEAZĂ

LAB

Fermierii învecinați

Expediați proba la laborator cat
mai rapid posibil

EVITĂ VIZITAREA
48

Altor ferme pentru cel puțin
48 de ore
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Colectați-le aseptic și spălați-vă
mâinile înainte și după recoltare

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Pesta porcină africană(PPA) este o boală mortală a porcilor
domestici și sălbatici. Nu există vreun vaccin sau vreun tratament
eficient împotriva ei.
PPA nu este un pericol pentru sănătatea omului, dar este
devastatoare pentru sectorul suin. Poți lua măsuri pentru a proteja
porcii tăi și ai vecinilor de această boala.

Cum să prevenim PPA

Implementarea măsurilor de biosecuritate
SEGREGARE

Construiți un adăpost
care să prevină
contactul
cu mistreții.

Izolați porcii nou-veniți
pentru cel puțin 30 de
zile și urmăriți semnele
clinice.

Limitați mișcarea
personalului și a
vizitatorilor în/din
fermă.

Permiteți accesul la
fermă doar vehiculelor
autorizate.

IGIENA
CÂND SUSPECTAȚI PREZENTA PPA
Atenție la semnele clinice:
Utilizați echipament
dedicat doar
adăpostului porcilor.

Plasați
dezinfectoarele de
mâini și de picioare
la intrările în
adăpost.

Faceți duș sau spălați mâinile
cu apă și săpun înainte și după
intrarea în adăpostul porcilor.

Dezinfectați toate obiectele
(vehicule, echipament de
lucru) cu produse autorizate.

Pierderea poftei de mâncare
Diaree

Înroșirea
pielii, a
urechilor,
a râtului, a
extremităților,
pieptul și
abdomenul

Temperatură
ridicată

Vomă

Scurgeri
puternice
din ochi
și nas

Creșterea mortalității

FURAJREA
CE SĂ FACI ÎN CAZUL UNEI
SUSPICIUNI PPA
Asigurați porcilor
apă curată.

Imediat raportați către
autoritățile veterinare
locale orice suspiciune a
prezenței virusului PPA.
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Dacă hrăniți porcii
cu resturi, totdeauna
fierbeți-le minim 30
de minute, răciți-le și
administrați-le.

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
Pesta porcină africană (PPA) ucide porcii.
Răspândirea acestei boli pe glob este responsabilă
de pierderile masive de porci și de consecințele
socio-economice dramatice. Producția de porci
este esențiala pentru siguranța alimentara si traiul
a milioane de oameni.
Cu toții avem rolul de a le proteja.

AFLĂ CUM SE RĂSPÂNDEȘTE PPA
CU CÂT ȘTIM MAI MULT, CU ATÂT PUTEM OPRI RĂSPÂNDIREA.

SĂNĂTATEA ta nu este
amenințată de PPA

Poți PURTA virusul PPA

Oamenii nu se
îmbolnăvesc de PPA.
Boala nu poate ﬁ
transmisă la
oameni prin
contactul cu porci
sau consumând
produse de porc.

Virusul PPA este
foarte rezistent.
Îl poți purta pe haine,
încălțăminte,
echipament și vehicule
dacă ai vizitat o zonă
contaminate sau dacă
aduci produse din porc.

• Evitați transportul produselor din carne de porc
când călătoriți sau declarați-le autorităților.
• Stați departe de ferme de porci și porci mistreți
• Nu hrăniți porcii cu resturi alimentare de la
bucătărie care conțin carne
• Aruncați la coșul de gunoi resturile alimentare
care conțin carne de porc
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• Raportați autorităților cazurile de porci
bolnavi sau morți

