OIE (Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos) ir CIC (Tarptautinės medžiojamosios ir laukinės
gyvūnijos apsaugos tarybos) jungtinė tarptautinė konferencija dėl Afrikinio kiaulių maro
ankstyvojo nustatymo ir prevencijos ir kitų gyvūnų sveikatos problemų laukinės gyvūnijos,
gyvulių augintojų ir žmonių sąsajose
Paryžius, 2014 m. birželio 30 – liepos 1 d.

Susitikime buvo svarstoma ir aptarta:
1. Afrikinis kiaulių maras, nuo tada, kai buvo aptiktas tarpkaukaziniame regione 2007 m.,
paplito kai kuriose Rytų Europos dalyse ir šiuo metu ši liga laikoma endemine tuose
regionuose;
2. Afrikinis kiaulių maras iš esmės kelia didelę grėsmę kiaulių sveikatai ir potencialiai įtakoja
biologinės įvairovės ir šernų populiacijų valdymą skirtingose Europos dalyse;
3. Daugelis laukinių gyvūnų rūšių vaidina svarbų vaidmenį epidemiologijoje, pernešant ligų
patogenus, įskaitant zoonozes;
4. Glaudus bendradarbiavimas tarp veterinarų ir medžiotojų bei kitų, susijusių su laukinės
gyvūnijos apsauga, yra labai svarbus ankstyvam AKM ir kitų ligų nustatymui ir stebėjimui;
5. Turi būti palaikomas ir skatinamas visų suinteresuotų šalių ir asmenų, susijusių su
medžiokle ir laukine gyvūnija, informavimas ir parengimas;
6. Laukinių gyvūnų populicijos ir jų ligų dinamika yra sudėtinga, reikalaujanti geresnio
ištirtumo;
7. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp daugelio sektorių vyriausybiniu lygmeniu yra
būtinas nustatant, kontroliuojant ir likviduojant ligos židinius;
8. OIE mokslinės laboratorijos ir bendradarbiavimo centrai vadovauja tarptautiniams
tyrimams, koordinuoja diagnostinę veiklą, teikia mokslinę paramą ir dalinasi patirtimi.
Šio susitikimo dalyvių rekomendacijos:
1. Veterinarijos tarnyboms ir nacionalinės valdžios institucijoms, atsakingoms už medžioklę ir
laukinę gamtą, susitarti ir pradėti oficialią bendradarbiavimo veiklą, susijusią su AKM ir
kitų specifinių laukinių gyvūnų susirgimų aptikimu, stebėjimu, kontrole ir likvidavimu.
2. Veterinarinėms tarnyboms nacionaliniu lygmeniu organizuoti informavimo ir lauko
apmokymų programas, skirtas medžiotojams ir kitiems asmenims, susijusiems su laukine
gyvūnija, apie ankstyvąjį nurodytų ligų atpažinimą, skerdienos patikrinimą ir tinkamą vidaus
organų atliekų laidojimą.
3. CIC ir OIE, padedant OIE laukinės gyvūnijos darbo grupei, bendrai parengti ir išleisti
praktinę atmintinę dėl AKM, skirtą medžiotojams ir kitiems, susijusiems su laukine
gyvūnija.
4. Taisykles, susijusias su esminėmis biologinio saugumo priemonėmis, mėginių ėmimu,
skerdienos ir vidaus organų tvarkymu, turi įgyvendinti atsakingos nacionalinės institucijos.
Jos privalo griežtai stebėti visas suinteresuotas šalis.

5. CIC ir toliau turi siekti užbaigti derybas, kad įsteigtų savo mokymo centrą su moksline OIE
parama medžiotojams, skirtą praktiniams užsiėmimas dėl laukinės gyvūnijos ligų
prevencijos.
6. Gerinant ir stiprinant tarptautinį bendradarbiavimą valstybinių institucijų lygmeniu
skirtinguose Europos regionuose, OIE organizuoti tolimesnius jungtinius susitikimus dėl
AKM ir kitų laukinės gyvūnijos susirgimų.
7. OIE mokslinėms labaratorijoms ir bendradarbiavimo centrams tęsti mokslinius tyrimus apie
laukinių gyvūnų populiacijas ir jų ligų dinamiką, plėtoti neinvazinius mėginių paėmimo
būdus, nustatinėti šernų populiacijos tankio įtaką ligos pernešimui ir plitimui, ieškoti
galimos vakcinos ir antivirusinių vaistų kovoti su AKM.

