3 dage med dyrlæge-besøg fra Spanien
Supervision, erfaringsudveksling, nye ideer, kollegialt samvær og hygge. Min spanske
kollega Ricardo besøgte mig onsdag, torsdag og fredag.
Det er naturligvis spændende at invitere en kollega indenfor i Pelsdyrrådgivningen.dk.
Da jeg hentede Ricardo og hans første kommentar var at: ”Det var da en usædvanlig
ren dyrlæge-praksisbil jeg havde” var grundlaget for et godt besøg jo absolut til stede.
Ricardo er mink-dyrlæge. Der er 40 minkfarme med ca 150.000 minktæver i Spanien.
Ricardo er dyrlæge på de 35 farme og er rådgiver den spanske foderproduktion. Han
har arbejdet med mink i ca 30 år, så her er reelt tale om erfaringsudveksling !
Ricardo har de seneste år arbejdet meget med plasmacytose og især
smittebeskyttelse i Spanien. Af de 40 farme er 80 % uden plasmacytose. Og Spanien
må derfor p.t. være det land i verden med mindst problemer med plasmacytose.

Ricardos tanker og arbejde omkring smittebeskyttelse handler især om undersøgelse
af; hvor i omgivelserne man finder plasmacytose-virus og hvordan man undgår at få
smitte bragt videre..........Dette er jo et rigtig fornuftigt bud på en løsning.

Der findes i dag metoder, der kan finde selv meget små mængder virus. Og Ricardo
har sammen med de spanske minkavlere arbejdet med at dokumentere risici omkring
smittespredning af plasmacytose. Disse arbejder har han præsenteret ved vores
internationale mink-dyrlæge-erfamøder ved flere lejligheder.
Ricardo har blandt andet påvist plasmacytose-virus på ”en ren farm” hvis medarbejder
også arbejdede på en smittet farm. Og dokumenteret, at der er risiko for overførsel af
smitte med plasmacytose på trods af tøjskifte, overtræksdragt, overtræksstøvler …...
Vi besøgte 4 farme, der har sundhedsrådgivningsaftale med Pelsdyrrådgivningen.dk
Tusind tak til de avlere, der straks sagde ”Ja” til at jeg måtte vise deres farm frem og
kunne bruge disse besøg som afsæt for vores diskussioner. ( Jeg spurgte ingen, der
sagde, nej ;-) )
Vi talte meget om smittebeskyttelse og hvordan man kan gøre. Ricardo var meget
tilfreds med hvad han så i de besøgte farme og med de tiltag for smittebeskyttelse jeg
tager ved besøg i besætningerne. Han pointerede; at der var stor forskel på den risiko
der er for at videreføre smitte fra farme med få reagenter og som var nysmittede i
forhold til besøg i farme, som fx i Spanien el. Holland, hvor mange farme er ca 100 %
inficerede og som har været det i lang tid.
Ricardo mener imidlertid, at vi i Danmark bør gøre meget mere for at finde
smitteveje og risikofaktorer. Formålet med dette er selvfølgelig at forberede
sig og dermed forhindre smittespredning. Jeg kan ikke være mere enig.
Vores problemer med smittespredning gennem foderet taler for sig selv og den risiko
som foderet udgør for vores minkfarme med plasmacytose såvel som andre
sygdomme skal selvfølgelig undersøges meget grundigere og forhindres.
Vi kørte forbi en fodercentral på vejen til Esbjerg og billedet viser vel med al
tydelighed, at man ikke tidligere har tænkt nok på fodersmitte og begrænsning af
risici:

Ivan Christiansen, minkdyrlæge

