
Awareness raising campaigns about ASF

О
сновна	мета	програми	—	
подати	інформацію	про
стою	 мовою,	 щоб	 ті,	 хто	
взяв	 участь	 у	 зустрічах,	

могли	легко	переказати	її	сусідам	і	од
носельчанам.	 Акцент	 зроблено,	 на
самперед,	на	трьох	базових	аспектах:	
як	не	допустити	потрапляння	вірусу	
до	свиней,	як	розпізнати	захворюван
ня	та	що	робити	у	випадку	підозри.	

Головна	мета	–	максимальне	по
ширення	 інформації	 серед	 влас
ників	свиней.	Зрозуміло,	що	коли	
майже	половину	поголів’я	в	Укра
їні	утримують	у	присадибних	гос
подарствах,	 де	 ідентифікація	 тва
рини	–	не	норма,	а	радше	виняток	
із	 правил,	 ризик	 поширення	 АЧС	
істотно	зростає.	При	цьому	рівень	
знання	про	проблему	–	чули	назву	
та	знають,	що	в	разі	спалаху	вете
ринарна	 служба	 забере	 свиней	 у	
селі,	 щоб	 спалити.	 Населення	 не	

сприймає	 АЧС,	 як	 проблему	 дер
жавного	масштабу,	не	усвідомлює,	
які	 збитки	 спричиняє	 кожен	 спа
лах.	 А	 найгірше	 –	 не	 усвідомлює,	
що	 основне	 джерело	 занесення	
захворювання	 –	 людина:	 коли	 не	
змінює	 взуття	 та	 хоча	 б	 верхній	
одяг,	заходячи	в	сарай	зі	свинями,	
коли	 згодовує	 термічно	 необроб
лені	 відходи,	 коли	 впускає	 у	 при
міщення	 з	 тваринами	 сторонніх	
тощо.

Захворювання	присутнє	в	Укра
їні	 з	 2012го,	 проте	 далеко	 не	 всі	
фахівці	ветеринарної	служби	зна
ють	про	особливості	прояву	гено
типу	 ІІ.	 Хоча	 нині	 ставлення	 до	
АЧС	 стало	 серйознішим.	 Так,	 із	
початку	року	майже	всі	області	та	
райони	провели	засідання	ДНПК.	
Один	 із	 результатів	 –	 масова	 де
популяція	 диких	 свиней.	 І	 хоча	
це	 шлях	 найменшого	 супротиву,	

оскільки	 основні	 ризики	 поши
рення	 захворювання	 –	 неконтро
льоване	 перевезення	 неіденти
фікованих	 свиней	 та	 людський	
фактор,	 –	 усе	 ж	 добре	 вже	 те,	 що	
контроль	проявляється	в	діях,	а	не	
лише	на	папері.

Звинувачувати	 лише	 службу	 в	
неефективності	 –	 неправильно.	
Візьмімо	 для	 прикладу	 області,	
які	утримують	лідерські	позиції	за	
кількістю	спалахів,	–	Полтавську,	
Одеську,	Миколаївську.	За	резуль
татами	 перевірок,	 до	 80%	 підпри
ємств	не	мають	дезбар’єрів,	близь
ко	 70%	 працюють	 у	 відкритому	
режимі.	 А	 все	 тому,	 що	 власники	
свиней	 не	 розуміють	 серйозність	
проблеми,	 перекладають	 відпові
дальність	на	компетентний	орган.	
Хоча	 здоров’я	 тварин	 на	 фермі	 чи	
у	дворі	–	це	відповідальність	того,	
хто	їх	утримує!

Програма підвищення 
обізнаності щодо АЧС

Олександр 
Рєвнівцев, 
Національний  
консультант ФАО
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Останніми роками поширення АЧС в Україні призвело до серйозних соціально-економічних наслідків. Важли-
вим етапом у боротьбі з хворобою є запровадження програм щодо поліпшення проінформованості населення. 
Отже, про що йдеться у програмі Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні?



ЗА НАЙМЕНШОЇ ПІДОЗРИ НА АЧС ВІДРАЗУ Ж СПОВІСТІТЬ 

КОРОТКО ПРО АЧС

Смертність

 

СЯГАЄ  100%

Сприйнятливі тварини: 
ДИКІ І СВІЙСЬКІ 
СВИНІ

 

Симптоми:

МОЖЛИВІ АБОРТИ У СВИНОМАТОК

 

 

Ризики для людини —

 

ВІРУС АЧС 
НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ 
ЛЮДИНІ І Є БЕЗПЕЧНИМ 
ДЛЯ ЇЇ ЗДОРОВ’Я

 
Лікування: 
ВАКЦИНИ ТА ЛІКІВ 
ПРОТИ АЧС НЕМАЄ!  

Вірус АЧС

Домашні 
свині

Дикі кабани

Евтаназія

Свинина

Сало

Людина

Мисливець 

Взуття

Транспорт

Свиногоспо-
дарство

Ліс

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЯК ЗАПОБІГТИ

Утримувати свиней в 
закритих приміщеннях, 
не допускаючи їх 
вигулу та контакту 
з іншими тваринами.   

Обслуговувати 
тварин лише у 
змінному спецодязі, 
використовуючи 
окремі засоби 
догляду та інвентар.  

1. Свиня з’їдає заражене м’ясо або контактує з 
інфікованими секретами/екскретами, тушами 
свиней/зараженим м’ясом, кормами, 
транспортом, обладнанням, одягом/взуттям

2. Інкубаційний період

3. Інфіковану свиню забивають і продають на 
базарі чи утилізують з порушенням вимог, що 
сприяє поширенню АЧС

АЧС В УКРАЇНІ
Станом на квітень 2018-го

АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
ІНФЕКЦІЙНА ВІРУСНА ХВОРОБА ДИКИХ І СВІЙСЬКИХ СВИНЕЙ

Не згодовуйте свиням 
харчових відходів. 
Проте якщо в цьому 
є необхідність, 
обов’язково про-
кип’ятіть їх упродовж 
20–30 хвилин та 
охолодіть перш ніж 
згодовувати тваринам.

Найвища щільність 
господарств населення

Свиногосподарства

Свійські свині

Дикі кабани

Спалахи на свиногосподарствах
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З 2012 року в Україні 
зареєстровано 360 випадків АЧС:

262 — домашні свині, 86 —
дикі свині та 12 інфікованих об’єктів.

Із них 49 випадків у 2018-му
(станом на 20 квітня).

Найбільше випадків АЧС 
зафіксовано в Одеській та 
Полтавській областях.

З 2012-го уражено 54 свиноферми.
На найбільшій з них —
ПАТ «Агрокомбінат Калита» — 
через АЧС було знищено понад 
62 тис. свиней, а збитки 
підприємства сягнули 28 млн дол. 
США.

Не забивати хворих 
свиней та не 
переробляти туші 
захворілих тварин.

Не дозволяти відвіду-
вання господарства 
стороннім особам.

Не утримувати в 
приватному госпо-
дарстві свиней, якщо 
Ви полюєте на диких 
кабанів.

РАПТОВА ЗАГИБЕЛЬ СВИНІ БЕЗ ПРОЯВУ КЛІНІЧНИХ ОЗНАК

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА ДО 40,5-42°C

ВТРАТА АПЕТИТУ, СИЛЬНА СПРАГА

АПАТІЯ

СЛАБКІСТЬ ЧИ ПАРАЛІЧ ТАЗОВИХ КІНЦІВОК, ХИТКА ХОДА

ШВИДКЕ УТРУДНЕНЕ ДИХАННЯ, КАШЕЛЬ

БЛЮВОТА, ДІАРЕЯ (ІНОДІ З КРОВ’Ю), ЧАСТІШЕ ЗАПОР

КРОВАВІ ЧИ ГНІЙНІ ВИДІЛЕННЯ З ОЧЕЙ ТА НОСА

СИНЮШНІСТЬ ШКІРИ ТА ЧЕРВОНУВАТО-ФІОЛЕТОВІ ПЛЯМИ
ЧЕРЕВА, ПІДГРУДКА, МОШОНКИ, ВУХ, П’ЯТАЧКА ТА КІНЦІВОК


