❘❙❚ månadens epiztel

Denna gång handlar Epizteln bland annat om villkoren för införsel av sperma från bluetongue-drabbade
områden, zoonosrapporten på svenska samt rekommenderade rutiner för telefonkontakten med epizootijouren vid SVA. Epizteln är ett samarbete mellan
SVA och Jordbruksverket och är i det här numret sammanställd av Jens
Norberg, SVA och Jessica Dahlberg, Jordbruksverket.

SPERMA FRÅN OMRÅDEN DRABBADE
AV BLUETONGUE

SCRAPIE I DANMARK

Danmark rapporterade i mitten av oktober det
första fallet av scrapie. Det drabbade djuret var
ett mer än tio år gammalt får som undersöktes
i kategorin ”fallen stock”. Fallet rapporterades
som ”atypisk scrapie”, men en närmare klassificering är ännu inte klar.

➤
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EU-kommissionen har beslutat att införsel av
fryst sperma från djurslag mottagliga för bluetongue, främst idisslare, från områden drabbade
av sjukdomen kan tillåtas på vissa villkor.
Dessa finns angivna i bilaga II till beslut
2005/393/EG. Dessutom skall kraven i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67,
saknr J 21) vara uppfyllda. De länder som i
dagsläget är drabbade av bluetongue (serotyp
8) är Nederländerna, Belgien, Tyskland och

Frankrike. Dessutom cirkulerar bluetonguevirus av andra serotyper i Medelhavsländerna,
men några utbrott har inte setts på senare tid
som följd av vaccinationer.
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■ ■ Telefonnumret till
SVAs epizootologjour är
018-67 40 01.
■ ■ Detta nummer
kan enbart användas då
SVAs växel är stängd,
d v s utanför ordinarie
arbetstid. Epizootijouren
ger råd och hjälp till
veterinärer vid misstanke
om epizootisjukdom.
Provsvar eller allmänna
råd kan inte ges på detta
nummer.

ÖVERVAKNING AV FÅGELINFLUENSA

I skrivande stund har inga högpatogena fågelinfluensavirus påvisats inom de olika övervakningarna av vilda fåglar. Resultaten från
undersökningarna rapporteras regelbundet till
EU-kommissionen. Resultaten från de undersökningar som utförs vid SVA rapporteras
regelbundet på www.sva.se.
ZOONOSRAPPORTEN PÅ SVENSKA

För första gången utkommer en rapport om
zoonosläget i landet på svenska. Rapporten
innehåller information om förekomst av zoonoser och zoonotiska smittämnen på människa, livsmedel, djur och foder. Syftet är att illustrera zoonosläget i landet, beskriva historik
samt lyfta fram specifika händelser under året.
I stort sett grundar sig Svensk zoonosrapport
2005 på zoonosrapporteringen till EU.

TELEFONKONTAKT MED EPIZOOTIJOUREN VID SVA

För de veterinärer som kontaktar epizootijouren
vill vi påpeka att den som svarar inte kan se
varifrån man ringer eftersom detta är en vidarekoppling från ett SVA-nummer. Vi är därför
tacksamma om den som ringer återkommer till
oss och talar om hur utredningen/undersökningen utföll, i de fall där vi ber om detta.
Om det visar sig inte finnas skäl till epizootimisstanke, och om veterinären därför inte hör
av sig trots uppmaning, lägger den jourhavande
mycket tid på att lokalisera den som ringt för
att försäkra sig om att misstanken verkligen har
avskrivits. Veterinärkolleger är alltid välkomna
att kontakta jouren för diskussioner om smittsamma sjukdomar och det är bara i de fall där
vi uttryckligen ber om det som återrapportering krävs. ■
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