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Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia
Objawy
Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku
i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska. W zakażeniach wirusami
grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby:
1. Nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI - Low pathogenic avian influenza) - w przebiegu choroby może
dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków:
objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów
oddechowych;
śmiertelność waha się od 3% do 15%;
produkcja nieśna może spaść o 45%.
2. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI - Highly pathogenic avian influenza)
objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok
podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka,
objawy nerwowe;
gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez
skorup;
w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu
24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgłoszenie podejrzenia
Drób
Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot
świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów
klinicznych:
zwiększona śmiertelność;
znaczący spadek pobierania paszy i wody;
objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
duszność;
sinica i wybroczyny;
biegunka;
nagły spadek nieśności.
Ptaki dzikie
Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo
najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej
śmiertelności dzikich ptaków.
Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie
stanowi wykroczenie.
Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia przysługuje ze środków budżetu

państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na grypę ptaków zanim powiatowy
lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu. Więcej o środkach z budżetu państwa
przeczytasz tutaj.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków - co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu
zobowiązany jest do:
izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności
mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

