
Менеджмент стада в контролі 
інфекційних хвороб тварин

Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні

Київ-2019.11.28

Завідувач кафедри епізоотології 
та організації ветеринарної справи НУБіП України 

д.вет.н.,  професор НЕДОСЄКОВ В.В.

Выступающий
Заметки для презентации
Я не держслужбовец и не парламентарий. Я –фахівець, тому дозвольте с ціей позиции представити материалі аналізу в рамках заданной теми



Ветеринарна медицина – важливий  
механізм захисту  

Ветеринарна 
медицина

Здоров’я тварин

Здоров’я людини

Якість і безпека 
продуктів харчування

Безпечна торгівля

Зоонозні 
захворюван
ня тварин
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Ветеринарна
медицина

МЕБ – референс организація СОТ 
щодо стандартів здоров’я та благополуччя тварин



Planning Calving
Calving
After Calving Management
Management of cow in early, mid and late 

lactation.
Lactation Curve
Total Lactation Yield.
Calving Interval.
Heat Detection
Servicing

Dairy Herd Management



Possible Program Specifications for 
Flock Management

Outdoor 
access

Litter 
management & 
ammonia levels

Space 
allowances 
(roosting & 

range)

Sleep period 
requirement

Catching birds 
for transport



БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИН

Про велич нації і її моральний прогрес можна судити
по тому, як вона поводиться з тваринами.

Махатма Ґанді



Благополуччя 
тварин
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Выступающий
Заметки для презентации
В Коде наземних тварин серед низки розділів
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Выступающий
Заметки для презентации
Представлені матеріали  по публичному здоровью (6 сеціия) и по благополуччю тварин (7 секція)
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здоров'я тварин,

благополуччя тварин,

охорона здоров'я

Выступающий
Заметки для презентации
Таким чином здоровье тварин, добробут тварин та охорона здоровья складают основу сентецыы одна професия, одне бачення, один голос



здоров'я тварин,

благополуччя тварин,
охорона здоров'я

Выступающий
Заметки для презентации
Отже, добробут тварин



Благополуччя тварин означає не тільки
контроль за хворобами, але й стабільність
навколишнього середовища, здатність
задовільнити потреби тварин.

Багато ветеринарних проблем обумовлені 
благополуччям тварин. 

Благополуччя тварин – комплексний
термін, який дає нам уявлення про стан
тварин на поточний час з позиції тварини, і
залежить від багатьох факторів



Три  складових благополуччя тварин

After Appleby, M. C. (1999) and Fraser et al. (1997)

Здоров’я Емоційний 
стан

Природнє 
середовище 

існування



Визначення благополуччя тварин

“……. тварина знаходиться в поганому благополуччі
тільки тоді, коли її фізіологічні системи порушені до 
такого ступеню, що порушується можливість
виживання або розмноження”

(McGlone, 1993)

“Благополуччя тварини - це стан, в якому тварина 
здатна існувати у навколишньому середовищі”

(Broom, 1986)

«......... Благополуччя залежить від того, що 
відчуває тварина» 

(Duncan, 1993)

Выступающий
Заметки для презентации
Самые ранние определения касались того як животное может справиться со стрессом и как организм реагирует на стресс физиологически – єто определение профессор Дон БрумаА МакГлоун (McGlone, 1993) предложил, по-моему  более экстремальную точку зрения: плохое благосостояние єто когда тварина на межі виживання або розмноження.



Етичний підхід:

БТ - це можливість тварини жити за своєю природою,
відповідно до природних поведінкових тенденцій.

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН

Ветеринарний підхід:

БТ – оцінка здатністі тварини взаємодіяти
(впоратися) з оточуючим середовищем.



Правовий підхід:
БТ - визначає тварин суб'єктами, яким має бути
забезпечено право на життя, здоров'я і благополучне
існування.

Психологічний підхід:
БТ - це сукупність фізичного і психологичного стану
тварини, а також ступеня прояву його природних
поведінкових тенденцій.



Загальна декларація про благополуччя тварин
(UDAW) Організації Об'єднаних Націй

- … визнати тварин живими істотами, здатними
відчувати біль і страждання, та визнати, що благополуччя
тварин є важливим питанням в рамках соціального
розвитку країн світу.



Англійські переселенці на території
сучасного штату Массачусетс (колонія
Массачусетса) ще 1641 р. прийняли закон, за
яким (ст. 92) «ніхто не має права здійснювати
тиранію або жорстокість по відношенню до
тварин, що оточують людину».



Парламент Великобританії був змушений
прийняти в 1911 р спеціальний закон «Акт 
захисту тварин».

Выступающий
Заметки для презентации
Включено в законодавство (1911 р.) з метою запобігання жорстокості та страждань, яких можна уникнутиВідповідальність Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів влади



«Тварини –Машини» (1964) 
Р. Харісон

Нова критика и вислови, что 
фермери наносять шкоду 
природі та тваринам

(Carson, Silent Spring, 1962)

http://www.goodreads.com/book/photo/2314316.Animal_Machines_The_New_Factory_Farming_Industry




РАКУРС
• До 1960-х років ключовими факторами були

захист власності, жорстокість, страждання та
людяність до тварин

• С 60-х років зміна ракурсу
відношення до тварин (положення
Брамбелла 1965) з боку
«благополуччя тварин»



Wmin [‘жорстокість’]

Продуктивність худоби
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Конфлікти між благополуччям тварин і продуктивністю 
(McInerney, 2004).

Выступающий
Заметки для презентации
John McInerney  в своей книге «Благополуччя тварин, экономики и политики»  Animal Welfare, Economics and Policy
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Конфлікти між благополуччям тварин і продуктивністю 
(McInerney, 2004).
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"природне"
благополуччя 

“максимальне "
благополуччя 

"мінімальне 
благопол

“бажане/
відповідне"

благополуччя 

Конфлікти між благополуччям тварин і продуктивністю 
(McInerney, 2004).



Концепція П'яти свобод



Свобода від голоду і спраги

Выступающий
Заметки для презентации
Потребности и правильное питание животных должны быть энергичными. Хорошо питающееся животное лучше думает, чем голодное.Вода очень важна для всех. Удостоверьтесь, что у домашних животных всегда есть вода.



Свобода від дискомфорту

Выступающий
Заметки для презентации
Удобное животное  - жизнерадостое животное.



Свобода від болю, травм або
хвороб 

Выступающий
Заметки для презентации
Покажіть малюнки, на яких лікар піклується про тварину. Ви завжди повинні перевіряти або перевіряти собаку для ветеринарів. Не бійтеся вартості, це дорожче, якщо тварина хвора. Отримайте щеплення. (Поясніть, що таке вакцинація.) Дайте дегельмеров (поясніть), дайте вітаміни (чому це важливо)



Свобода від страху і стресу

Выступающий
Заметки для презентации
окажіть речі, які побоюються тварин. Які ще відволікаючі діти роблять діти з домашніми тваринами? Чому вони не повинні боятися? Страх тварин можна вкусити, тому що вони не знають, що робити з ним і захищати себе, вони можуть вкусити



Свобода природної поведінки

Галатюк О.Є., 2018

Выступающий
Заметки для презентации
Наведіть приклади, які можна зробити, щоб зробити природну поведінку Собака, вправи, біг Лев, хоч і обмежений зоопарком, повинен мати іграшки, іграшки Обмежені тварини мають стереотипи. Звички, які не є хорошими і цінними, але шкідливі для тварин. Поясніть, що відбувається з свинями, які перебувають у в'язниці.



П'ять свобод



Прояв соціальної 
поведінки

Гарнї відносини 
між людиною та 

тваринами

Прояв іншої 
поведінку

Жага

Темпера-
турний 
комфорт Комфортна 

територія 
наволо

Легкість 
пересуван-
ня

Відсутність 
хвороб

Позитивний 
емоційний 
стан

Голод

Жодних 
травм

Немає болісних 
процедур 
управління

Якість 
добробуту

Linda Keeling (Swedish University of 
Agricultural Sciences)



Чому це важливо???





1 Сертифікація

2 Маркетинг

3 Інновації



Законодавча база 
• Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection 

of animals kept for farming purposes
• Council Directive 2008/119/EEC of 18 December 2008 laying down 

minimum standards for the protection of calves 
• Council Regulation 1099/2009 of 24 September 2009 on the 

protection of animals at the time of killing
• Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004, on the 

protection of animals during transport and related operations and 
amending Directives 

• Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum 
rules for the protection of chickens kept for meat production

• Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum 
standards for the protection of laying hens 

• Council Directive 2008/120/EC laying down minimum standards for 
the protection of pigs.



• Конституція України;
• Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та

якості харчових продуктів»;
• Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»;
• Закон України «Про основні засади державного нагляду

(контролю ) у сфері господарської діяльності»;
• Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської

діяльності»;
• Закон України «Про адміністративні послуги»;
• Закон України «Про молоко та молочні продукти»;
• Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову

продукцію з них»;
• Закон України «Про бджільництво»

Законодавча база 



• Закон України «Про побічні продукти тваринного походження не 
призначені для споживання людиною»;

• Закон України «Про відходи»;
• Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 

знищення або подальше використання неякісної та небезпечної 
продукції»;

• Постанови та розпорядження Кабінету  Міністрів  України,  накази  
Міністерства аграрної  політики та продовольства України, інші  
акти  законодавства  України,   доручення   Президента України та 
Міністра.

• Law Ukraine 2498-XII On veterinary medicine
• Law Ukraine No. 3447-IV On prevention of cruelty against animals

Законодавча база 



Кодекс
здоров’я
наземних 
тварин



Міжнародні норми МЕБ
Terrestrial Animal Health Code – mammals, 

birds and bees
Зоо-Санітарний Кодекс Наземных Тварин –

ссавці, птахи та бджоли
Aquatic Animal Health Code – fish, molluscs 

and crustaceans
Зоо-Санітарний Кодекс Водних Тварин –

риби, молюски, ракоподібні

Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals
Керівництво з діагностичних тестів для 

водних тварин

Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for 
Terrestrial Animals

Керівництво з діагностики та вакцинації 
для  наземних тварин

Выступающий
Заметки для презентации
Comments (with copyright) / Commentaires (soumis au Copyright) : �









Благополуччя тварин в освіті
cамостійна наукова дисципліна, яка викладається майбутнім
біологам, зоотехнікам і ветеринарним лікарям протягом останніх 40
років в університетах
Великобританії,
Німеччини,
Данії,
Скандинавії,
США,
Австралії,
Нової Зеландії.
Створені самостійні інститути, факультети, коледжі та кафедри, які
займаються науковими розробками в цій області і викладанням
студентам дисципліни «благополуччя тварин», що включає
елементи психології, нейрофізіології, генетики, імунології, етології,
поведінкової екології та ряду інших напрямків.

Федерація Ветеринарних 
лікарів Европи (44 
організації в 38 країнах)
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Ке́мбриджський університе́т, Велика Британія



Оксфордський університет, Велика Британія



Единбу́рзький університе́т, Велика Британія



Університет Глазго, Велика Британія



Інститут інфекцій та глобального здоров’я, Ліверпуль, Англія



Ноттінгемский університет, 
Англія



55

Центр ветеринарних наук, Ірландія



Віденський ветеринарний університет, Австрія



Університет ветеринарії та фармацевтики в Брно, Чехія



Хельсинський університет,
Фінляндія



Гентський університет, 
Бельгія

Льєзький університет, 
Бельгія



Копенгагенський 
університет, Данія

Шведський університет 
сільськогосподарських наук



Бристольский університет,
Велика Британія

Вільний університет 
Берліна, Німеччина



Університет Святих Кирила і 
Мефодія, Македонія

Автономний університет 
Барселони, Каталонія



Університет Британської 
Колумбії, Канада

Мессінський університе́т , 
Італія



Іллінойський університет,
США

Університет Міссурі,
США



Вайомінгський університет, 
США

Аризонський університет,
США



THE AMERICAN COLLEGE OF ANIMAL WELFARE 

напрямкі, включені  до програми коледжу:

• Основні поняття і історія добробуту тварин - 10%
• Етичні питання - 12,5%
• Міркування по оцінці добробуту тварин - 15%
• Середовище для тварин - 10%
• Роль ветеринарної професії в покращенні благополуччя -

10%
• Взаємодія  людини, тварин, навколишнього середовища -

10%
• Правила, політика і керівні принципи - 7,5%
• Сучасні проблеми захисту тварин - 20%

The American College of Animal Welfare 
(ACAW) 



Наукові
дослідження 

Благополуччя
тварин

Інформація 
та тренінги

Ветеринарна складова
благополуччя тварин

Ветеринарна 
практика

Законодавство
та міжнародні

проекти



Пріоритетні наукові
напрямки благополуччя тварин

1)Відчуття тварин

2)Оцінка ступіня благополуччя тварин?

3)Наукові підходи підвищення благополуччя

тварин на практиці

4) Імплементація законодавства в практику

Выступающий
Заметки для презентации
Що відчувають тварини?2) Як можна оцінити ступінь благополуччя тварин?3) Що може дати наука для підвищення благополуччя тварин на практиці?



ОЦІНКА БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИНЗабезпечення кадрами               Інспектування

Свобода пересування Утримання тварин поза 
приміщеннями

Будівлі та акомодація
Автоматичне та механічне 

обладнання
Корм, вода                

Лікувальні та інші 
препаратиРозведення

Транспортування 
живих тварин Здоров’я тварин та 

біобезпека



Порушення благополуччя тварин


Диаграмма1
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Біологічна безпека 

Выступающий
Заметки для презентации
Я не держслужбовец и не парламентарий. Я –фахівець, тому дозвольте с ціей позиции представити материалі аналізу в рамках заданной теми

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://animalszooguru.blogspot.com/2011/02/black-horses-black-horse-wallpapers-for.html&ei=NOXGVN-QIrffsAS14IK4Aw&bvm=bv.84349003,d.cWc&psig=AFQjCNGIeO7Hyjmip-8yY2BknK-HeTD47g&ust=1422407355807139


There is no where in the world from which we 
are remote and no one from whom we are 

disconnected

Кожні 25 секунд 1 людина перетинає кордон

Глобалізація як швидкість

Выступающий
Заметки для презентации
Тренд глобализации мае тенденцію зростання. Кожні 25 сек 1 людіна………………………. И є джерелом трансферу ментальніх…. Матеріальнмх фізічних та інших цінностей



Забруднення
навколишнього

середовища

Викиди
промисловості

Проблеми 
харчування

Фактори
глобалізації

Епідемії та 
епізоотії

Глобальне
потепління Бідність



Епідемії
Із 1407 відомих патогенів людства

816 (58%) мають зоонозне походження
(61% в 2018 р.)

Woolhouse, J Emerging Infectious Diseases11:2017

Выступающий
Заметки для презентации
В 2001 році я був Представником уряду по скотарству в Ирландии. Я чув сленговий вираз биологічна та продовольча безпека, але не придавав ему того значення, які мі владаем зараз в нього.До речі, ми горди були чіткой вертикалю ветеринарної службою  яка тоді чітко реагувала на всі виклики гідно.Тому шо на день закоханних в Англии почався ящур и кожен ранок фиксували 3,5,9 віпадків, знаете, что дойшли до 3600 ……Чому були горди? Тому що готови були вітдати голову на отсечение, что у нас , при четкой вертикали ветеринарной служби такого не буде……….



3rd Symposium 2016, Africa preparedness for merging viral 
infections:lessons from HIV/AIDS and EBOLA and outlook for ZIKA & LASSA

Brucellosis

E Coli O157

Multidrug resistant Salmonella

Plague

Cryptospporidiosis

Leptospirossis

Lyme Borreliosis

Ebola and CCHF

Influenza H5N1

Hantavirus

Lassa fever

Monkeypox

Nipah Hendra

vCJD

Rift Valley Fever 

SARS-CoV

VEE

Yellow fever

West Nile

Courtesy of Dr Angela Merianos
CDS/CSR/ARO, WHO Geneva

Поширення зоонозів у Світі

Выступающий
Заметки для презентации
Матеріали симпозиума 2016 року - - - -- - хантавірусРаніше чіткє розуміння по проблемнім інфекціям. Мі намагалися провести аналіз скількі и які актуальні



Інфекційні хвороби

Факторні



Класичні



Емерджентні



Інфекційні хвороби

Факторні

Класичні

Технологии и 
индустрия

Международные
путешествия
Урбанизация

Биомедицинские
манипуляции

Вторжение людей
Ex situ контакт
Экологические манипуляции

Перемещения

Вторжения

Интродукция

Симпатрия и обратная 
Симпатрия

Интенсификация 
сельского хозяйства
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Клас А

Клас В

АФРИКАНСЬКА ЧУМА СВИНЕЙ
Ауєскі,

Сальмонельоз,
РРСС, Хламідіоз,

Парвовірусна інфекція,
Грип,

Герпесвірусні інфекції,

хвороба Ньюкасла,
Сказ, Інфекційний бронхіт,
хвороба Гамборо,
ЦСВ-2, Туберкульоз

Лейкоз,
ВГХК Мит,

Мікоплазмоз,

ботулізм, бруцельоз, ринопневмонія, грип, інфекційна анемія, інфекційні енцефаломієліти,
лептоспіроз, мит, стахіботріотоксикоз, сказ, правець, трихофітія, мікроспорія, туберкульоз,
чума, епізоотичний лімфангіїт, параміксовірусна хвороба. Актиномікоз, вібріоз, вірусна
діарея, віспа, диплококова інфекція, злоякісна катаральна гарячка, інфекційний ринотрахеїт,
лейкоз, лептоспіроз, лістеріоз, некробактеріоз, парагрип, паратуберкульозний ентерит,
пастерельоз, перипневімонія, сальмонельоз, сказ, сибірка, трихофітія, туляремія, чума ВРХ,
емфізематозний карбункул, ящур.. брадзот, вібріоз, віспа овець, дизентерія, диплококова
інфекція, злоякісний набряк, інфекційна агалактія кіз і овець, інфекційний епідидиміт,
інфекційний мастит, інфекційна плевропневмонія кіз, колібактеріоз, контагіозний
пустульозний дерматит, копитна гниль, ензоотичний аборт, ентеротоксемія, бруцельоз, віспа,
вірусний гастроентерит, везикулярна хвороба, грип, дизентерія, диплококова інфекція,
злоякісний набряк, інфекційний атрофічний риніт, колібактеріоз, лептоспіроз, лістеріоз,
некробактеріоз, пастерельоз, сказ, сальмонельоз, бешиха, класична чума, ензоотична
пневмонія.

Выступающий
Заметки для презентации
Теория Ласта (1988 рік)



Транскордонні хвороби тварин
• Ящур

• Чума рогатої худоби

• Чума дрібних жуйних

• Класична чума свиней

• Африканська чума свиней

• Лихоманка Ріфт-Валлі

• Катаральна лихоманка

• Бруцельоз

• Венесуельський ЄЕ

81

• Пташиний грип

• Хвороба Ньюкасла

• Контагіозна пневмонія 

пневмонія

• віспа овець/кіз

• Африканська чума коней

• Заразний вузликовий 

дерматит

• Сказ

• Інші ЄЕ
… Нові хвороби або ті, що 

відновлюються

Выступающий
Заметки для презентации
Image from livestock for life



Транскордонні хвороби тварин
• Ящур

• Чума рогатої худоби

• Чума дрібних жуйних

• Класична чума свиней

• Африканська чума свиней

• Лихоманка Ріфт-Валлі

• Катаральна Лихоманка

• Бруцельоз

• Венесуельський ЄЕ
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• Пташиний грип

•Хвороба Ньюкасла

• Контагіозна пневмонія

пневмонія

• віспа овець/кіз

• Африканська чума коней

•Заразний вузликовий дерматит

• Сказ

•Інші ЄЕ

… Нові хвороби або ті, що відновлюються

Выступающий
Заметки для презентации
Image from livestock for life



НАЙНЕБЕЗПЕЧНІ !
ТРАНСКОРДОННІ, ЕМЕРДЖЕНТНІ 

ТА ЕКЗОТИЧНІ ІНФЕКЦІЇ 

в 2003 р. - губчата энцефалопатія
в 2005 р. - атипова пневмонія (SARS),
в 2007 р. - пташиний грип,
в 2009 р. - свинячий грип
в 2011 р. - хвороба Шмалленберга
в 2013 р. - cальмонельоз (Ge)
в 2015 р. - нодулярний дерматит
в 2017 р. – вірус Сенека
В 2019 р. - ???????……..

Постійно з’являються нови таксони

Выступающий
Заметки для презентации
Хвороби с якіми працювали чи аналізували наши коллектіви



ЛЕПТОСПІРОЗ



СКАЗ



ХЕНДРА
Вірусні енцефаломієліти

Выступающий
Заметки для презентации
The most recent reported animal case is of a horse in Cairns in January 1999, which died. Subsequent serological testing for Hendra virus in human contacts of the three human cases were negative. Serology on more than 2000 horses and more than 5000 samples from 46 animal species in Queensland also failed to identify a single Hendra virus infection. A retrospective study of laboratory specimens was conducted in Queensland to determine if any of the cases were caused by Hendra; no cases were found. (Photo: USDA)

http://www.usda.gov/oc/photo/99c1386.jpg


Center for Food Security and Public Health, 
Iowa State University, 2008

Mortality 50-95%
Pulmonary form – up to 95%
Cardiac form – 50% or higher
Mixed form – 70-80%
Horsesickness fever - typically 
recover

Other Equidae
Mules: 50%
European or Asian donkeys: 5-10%
None in African donkeys and zebras

Африканська чума 
коней

Выступающий
Заметки для презентации
African horse sickness (AHS) is caused by a non-enveloped, double-stranded RNA virus (Family Reoviridae: Genus Orbivirus). There are nine serotypes of this virus, which are viscerotropic (having a predilection for the abdominal and thoracic viscera). Serotype 9, which has been responsible for the majority of outbreaks outside of Africa, is widespread in endemic regions. AHSV can survive in frozen meat, but is inactivated at temperatures greater than 140oF. The virus is destroyed at a pH less than 6, or pH 12 or greater; the virus is rapidly destroyed in carcasses that have undergone rigor mortis due to pH fluctuations. NOTE: AHS virus is comparable in morphology and molecular structure to bluetongue virus (which is considered the prototype virus of the genus Orbivirus). (Photo is electron micrograph of Reoviridae from The National Center for Biotechnology Information at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/60000000.htm)



БЛЮТАНГ



Schmallenberg Virus в Европі 



НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С ЯЩУРОМ

ЯЩУР



Ніпа



Передача вірусу Ніпа

Кажани

свині

людина



Емерджентні вірусні хвороби свиней

1978 Епідемічна (епізоотична) діарея
свиней, ТГС-подібні захворювання

Вірус епідемічної діареї свиней 
(ВЕДС),  
сем. Coronaviridae

Англія, Бельгія, 
Франція

1980 Рубулавірусна інфекція свиней, 
хвороба «блакитне око»

Рубулавірус свиней (РубВС,  сем. 
Paramyxoviridae Мексика

1986 Респіраторна коронавірусна інфекція Респіраторний коронавірус свиней 
(РКВС), сем.Coronaviridae

Бельгія, Франція, 
США

1988-
1990

Репродуктивно-респіраторний
синдром (РРСС), хвороба «синє вухо», 
таємнича хвороба

Вірус РРСС, 
сем. Arteriviridae

США, Канада 
Германія(1990)

1997 Цирковірусні хвороби свиней (ЦБС) Цирковірус свиней тип 2 (ЦВC-2)" Канада, США

1997
Безсимптомна інфекція Свиний вірус гепатиту Е (СВГЕ)

сем. Hepeviridae США

1997 Menagle-болезнь Menagle-вірус, 
сем. Paramyxoviridae Австралія

1998
Емерджентний вірус грипу свиней 
Н3N2,
сем. Orthomyxoviridae

США

1998-
1999 Респіраторно-неврологічний синдром Nipah-вірус, 

сем. Paramyxoviridae
Малайзия, 
Сингапур

1999-
2003 Лімфопроліферативне захворювання Лимфатропний герпесвірус свиней 

типи 1,2,3 США



Unit 2 - Pandemic Risk 
Assessment Slide 2-94

Хвороби диких 
тварин

Выступающий
Заметки для презентации
There are 2 ways we will look for the disease in FL – passive and active surveillance.  Passive surveillance involves the necropsy of any sick or emaciated deer – and will give us the best opportunity to detect the disease as we will be targeting sick deer.  The culling of these sick deer would also be the first small step in the management of the disease if it were to appear in FL.  Active surveillance involves more or less random testing of hunter-killed deer and will give us more broad statewide coverage – and it may also allow us to detect the disease before clinical signs are apparent – thus early detection.  This plan is similar to what most other states in the southeast are doing.  We’ll be distributing supplies for both active and passive surveillance today.  If more supplies are needed the phone numbers, catalog numbers, etc. are listed in the guidelines.



Unit 2 - Pandemic Risk 
Assessment Slide 2-95

АЧС



РІВНІ БІОБЕЗПЕКИ

І. Товарні господарства (повна, неповна перевірка)
ІІ. Приватний сектор
ІІІ. Дика фауна (пункти контролю)

Выступающий
Заметки для презентации
Биобезпека Профилактика ( 1 на 20)  служба повинна маті працювати на попередження+ страхування+ компенсация + взагали информованність населення+ законодавство, яке невдосконало



West Nile Virus Antibody Prevalence in Horses of 
Ukraine 



ruses 2013, 5, 2469-2482; doi:10.3390/v5102469



Unit 2 - Pandemic Risk 
Assessment Slide 2-99

Хвороби диких 
тварин

Выступающий
Заметки для презентации
There are 2 ways we will look for the disease in FL – passive and active surveillance.  Passive surveillance involves the necropsy of any sick or emaciated deer – and will give us the best opportunity to detect the disease as we will be targeting sick deer.  The culling of these sick deer would also be the first small step in the management of the disease if it were to appear in FL.  Active surveillance involves more or less random testing of hunter-killed deer and will give us more broad statewide coverage – and it may also allow us to detect the disease before clinical signs are apparent – thus early detection.  This plan is similar to what most other states in the southeast are doing.  We’ll be distributing supplies for both active and passive surveillance today.  If more supplies are needed the phone numbers, catalog numbers, etc. are listed in the guidelines.



10
0

Міжнародне епізоотичне 
бюро (МЭБ)



Штаб-квартира в
Парижі

5 регіональних
представництв

7 суб-регіональних
представництв і суб-
регіональних бюро

МЕБ – міждержавна організація, створена у 1924 році
для попередження поширення хвороб  тварин по 

всьому світу

101

Створення
міжнародного
епізоотичного

бюро МЕБ)

: Всесвітня
організація охорони
здоров’я тварин (МЕБ)

Створення
Організації

об’єднаних націй

1924 20031945



180 країн (2016 г.)

102

Africa 52 – Americas 30 – Asia, the Far East and Oceania 36 
Europe 53 – Middle-East 20

Выступающий
Заметки для презентации
МЄБ мае 180 країн членів в світі



МЕБ – референс организація Світової організації
торгівлі (СОТ) щодо стандартів здоров’я та
благополуччя тварин

З 1994 року Україна є країною-учасницею МЕБ.

При розробці ветеринарного законодавства
України обов’язково враховуються міжнародні
стандарти встановлені МЕБ (Санітарний кодекс
наземних тварин) (Terrestrial Animal Health
Code, OIE).

Выступающий
Заметки для презентации
Як постійний член МЕБ Україна одержує офіційну інформацію про епізоотичну ситуацію в інших країнах-учасницях МЕБ, якою керується при вирішенні питань міжнародної торгівлі об’єктами, підконтрольними державній службі ветеринарної медицини. 



Країни-члени МЕБ затверджують стандарти
якості для оцінки ветеринарних служб та
вказівки для оцінки ветеринарних служб, які є
міжнародними стандартами для країн у
відношенні нагляду,
попередження,
контролю та ліквідації хвороб тварин,
а також безпечної торгівлі тваринами та

тваринницькою продукцією.

Выступающий
Заметки для презентации
Кодекс наземних тварин е провідним документом.



стандарти якості для оцінки 
ветеринарних служб 

Terrestrial Animal Health 
Code, OIE

SECTION 3.
QUALITY OF VETERINARY SERVICES

Chapter 3.1. Veterinary Services
Chapter 3.2. Evaluation of Veterinary Services

Chapter 3.3. Communication
Chapter 3.4. Veterinary legislation

Выступающий
Заметки для презентации
Я вже казав, що я не держслужбовец, и як спеціаліст провів аналіз єфективности нашой служби (     по ряду критериев МЄБ

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vet_serv.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_eval_vet_serv.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_communication.htm
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vet_legislation.htm


ВИСНОВКИ

1. Гармонізація у відповідність до Кодексу (Угода 
СОТ, DCFTA, УГОДА З КАНАДОЮ)

2. Горизонтальне законодавство щодо
протиепізоотичних заходів із транскордоними
хворобами; 

3. Впровадження системи простежуваності
(самодекларування (із можливістю контролю в 
просторі та часі). 

4. Підвищення заходів із біологічної безпеки та 
збереження тваринництва в Україні;



Нове бачення
«Майже завжди 
буває так, що ми 
рідко керуємо 
подіями, але події 
ведуть нас за 
собою»

Вольтер



Дякую
за увагу
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