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Rhinopneumónia u koní _ infoľmácia

Y ážene pani ľiaditeľky, ľiaditelia,

V súvislosti s nepľiaznivou epizootologickou situáciou v šíreníchoľoby
koní ( RHV-l)' ktorú spôsobuje equinný heľpesvíľus1. wádzame

ľhinopneumónie u
nasledovné

Vostatnom období je

od

chovateľov koní aúčastníkovľôznych konských sllťaži
oznamovaný výský herpesvíľusovej infekcie, ktorá sa prejavuje rôznymi poruchami
zdravotného stavu ako ľespirátorne pľoblémy, neuľologicke priznaky či aborty( dokonca aj
úhyny koní). Väčšievypuknutie nákazy bolo hlásené v Španielsku v jazdeckom areály vo
Valencii vmesiaci febľuáľ 202I ,kde viac ako 50 koní prejavuje vyššieuvádzaní kliniku
a ďalšie kone ostávajú v kaľanténe' aby sanákaza nešírilaďalej.

V zmysle platnej legislatívy nie je nákaza povinná hláseniu, čo však pľáve v súčasnej
situácii môŽe predstavovať uľčitériziko šíľeniavo vnímavej populácii v prípade

pľemiestňovania koní a nedodľŽovaniazákladnýchzásalktoré môžu zabrániť šíľeniunákazy.

Šírenienäkazy môže byť pľiamo alebo nepľiamo

(

kontaminovaným zariadenim,
kĺmivom, vodou, semenom' atď. Vylučovanie víľusumôŽe byť aj viac ako 14 dní, pľičomnie
všetky nakazené kone pľejavujú aj klinické priznaky. Liečba je väčšinousymptomatická a to
podľa wáženia ošetľujúcehoveteľináľneho lekáľa podľa aktuálne zdľavotného stavu koňa.
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V tejto súvislosti v záujme zniŽeniarizikaprenosu odpoľúčame:

o
o
o
o
o
o
o
o

Neoľganizovať športovépodujatia rep. výstavy do 3 I '3.202|
Sledovať zdravotný stav koní najmä tých ktoré sa v pľedchádzajucom období
zúčastniliľôznych akcií aj mimo územia SR, byt' v kontakte so súkľomnými vet.
lekáľmi ( meranie telesnej teploty, sledovanie možných klinických príznakov , atď')
Dodržiavať štandardy chovu koní a hygieny prostľedia
DodrŽiavať karanténu koní ktoľéptichádzaju do nového prostľedia - odporúčame
2I dní, aby nepľišli do styku s inými koňmi
Kobyly, ktoré abortovali _ izolovať
odporúčamevakcináciu koní pľoti herpesvíľusovej infekcii
Pľe organizovanie špoľtových podujatí a výstav koní _ stanoviť podmienky na ich
konanie pokiaľ ide o dodľŽanie podmienok zďravia zvierat' ktoľéminimalizujú
riziko pľenosu (kontrola a potvrdenie zdravotného stavu, vakcinácie, vyšetľenia
koní)
Vystopovateľnosť pohybov koní z pohľadu možnéhokontaktu z infikovanými
jedincami

V prípade potvrdenia nákazy v chove bezodkladne informovať príslušnúRVPS o zriaclení
karantény .

ostávame s pozdľavom
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pľof. MVDľ. Jozef Bíreš,DľSc
ústredný ľiaditeľ Švpssn
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