
Prognozy rozwoju sytuacji w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w 

Polsce. 

W przypadku wystąpienia HPAI na terytorium Polski, prognozy dotyczące dalszego 

rozwoju sytuacji obarczone są dużym marginesem niepewności, ze względu na znacznego 

stopnia nieprzewidywalność, która z natury rzeczy cechuje zdarzenia epidemiczne. Jednak na 

podstawie doświadczeń z epidemią grypy ptaków H5N1 z ubiegłej dekady, jeśli następna fala 

epidemii pojawiała się w Eumpie w kolejnym roku, miała zazwyczaj mniejsze rozmiary od 

epidemii roku poprzedzającego. Tak było w latach 2006/2007 oraz 2007/2008. Istnieje więc 

prawdopodobieństwo, że ze względu na odporność nabytą przez ptaki dzikie w poprzednim 

sezonie, wirus nie będzie szerzył się u nich w takim stopniu, jak przed rokiem, co w 

konsekwencji może skutkować wystąpieniem mniejszej liczby ognisk pierwotnych. Należy 

jednak podkreślić, że kiedy wirus zostanie wprowadzony do populacji ptactwa domowego, 

szczególnie do stada zlokalizowanego na obszarze o dużym zagęszczeniu produkcji 

drobiarskiej (jak to miało miejsce w powiecie gorzowskim w ubiegłym roku), dalszy rozwój 

sytuacji uzależniony jest już głównie od poziomu bioasekuracji gospodarstw i zachowania 

tzw. czynnika ludzkiego. Dlatego najistotniejszym elementem prewencyjnym w tym 

momencie jest wznowienie kampanii informacyjnej w zakresie metod zapobiegania 

wystąpieniu grypy ptaków, zarówno wśród lekarzy weterynarii, jak też hodowców. Dotyczy 

to zarówno drobiu fermowego jak i przyzagrodowego. 

Wychodząc naprzeciw spodziewanej sytuacji epidemiologicznej w zakresie grypy 

HSN8, oprócz monitorowania obecnej sytuacji w Europie i wykazywania gotowości w 

zakresie przygotowywania aktualnych opinii i ekspertyz czy terminowego wykonywania 

badań, jesteśmy przygotowani kolejny raz do przekazania wiedzy w zakresie istotnych 

zagadnień epidemiologicznycb i tych związanych z bioasekuracją rolnikom, hodowcom, czy 

też przedstawicielom inspekcji weterynaryjnej. Realizacja tej ostatniej deklaracji będzie 

konferencja naukowa, którą pod honorowym patronatem Pana Ministra, organizujemy 13 

października br., z udziałem europejskich epidemiologów: Timma Hardera z Niemiec i Erica 

Niqueux`a z Francji. Wymienieni wykładowcy zajmowali się bezpośrednio zwalczaniem grypy 

HSNS w Niemczech i we Francji w ostatnim sezonie jej występowania. Dodatkowo, 

zaprosiłem poprzez Pana dyrektora Jacka Węsierskiego specjalistów z CDR w Brwinowie, do 

współorganizowania konferencji jak również do bezpośredniego udziału specjalistów od 

szkoleń, tak aby mogli otrzymać od nas prezentacje i poprzez struktury ODR docierać do 

rolników i hodowców. 
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