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Vi har ikke kværke i Sakskøbing Rideklub
Dette nyhedsbrev handler kun om den forløbne uge, hvor vi har ventet på det dyrlægen vurderede var en
afkræftelse på en prøve for kværke. Vi kan nu konstatere at vi ikke har kværke i stalden – men vi en beslægtet
bakterie falsk kværke, som foreskriver samme forebyggende hygiejniske forholdsregler som kværke for at
undgå smitte .
I stalden har vi fulgt de forholdsregler som dyrlægen foreskrev under forløbet, og bestyrelsen har været i tæt
kontakt med dyrlægen under hele afklaringsforløbet.
Vi har gjort de samme erfaringer som andre klubber der har fået taget prøver for kværke. Nysted dyreklinik kan
nikke genkendende til lignende erfaringer fra andre forløb. Vi har forskellige tænkemåder om sådan et forløb
dyrlægen, stævnerytteren, ejeren af hesten, bestyrelsen og de omkringliggende stalde har alle hver især deres
indfaldsvinkel til den udfordring det er at være i en undersøgelse for kværke. Det er rigtig svært at se tingene
objektivt fra alle vinkler.
Vi har forsøgt, så godt vi kunne, at besvare spørgsmål undervejs – og sikre dialog og gode beslutninger for de
som blev nært berørt af situationen.
Det har været en stor opgave at tilgodese alle med interesse i forløbet. Ud fra dyrlægens anbefalinger har vi
prioriteret at gøre indsatsen i stalden, og samtidig sikre at der ikke kom nye heste i stalden. Meldingen var
hele tiden ingen grund til panik og ingen karantæne.
Vi er klar over at nogen af jer kan føle jer mindre tilgodeset i den forløbne uge, og ville have ønsket et opslag
på hjemmesiden. Vi er blevet klogere som bestyrelse, og i bagklogskabens lys, skulle vi selvfølgelig have
skrevet at vi ventede på en afkræftelse lige som vi gjorde i stalden.
Status er nu at vi ikke har kværke, men der er konstateret at vi har falsk kværke. Ligheden til kværke er at det
også er en streptokokbakterie, og at symptomerne og behandling er temmelig ens. Men den er ikke så
voldsom ved hestene og i øvrigt mindre smitsom.
Følgende information er fra Nysted dyreklinik som har været med i hele forløbet:
”Der er kommet svar på svaberprøve udtaget d.1. maj, og der er fundet bakterier ved navn;
Streptococcus Zooepidemicus, i almindelig tale; Falsk Kværke.
Falsk kværke har samme symptomer som kværke, som er forårsaget af bakterien, Streptocucoccus Equi.
Ved falsk kværke bør udvises samme hygiejniske forholdsregler som ved kværke, og derved opretholdes
karantæne indtil fredag d. 13. maj 2011.
I bør fortsat holde øje med heste der udvikler symptomer med feber, tykt gulligt/grønt næseflåd, hævede
lymfekirtler ved kæbegrene, nedsat appetit samt nedstemthed. MVH Dyrlæge Heidi Pyndt.”
Ryttere både fra stald og udefra må godt ride på baner og i ridehus, men husk de hygiejniske forholdsregler.
Heidi Pyndt forventer ikke flere udbrud, da de plejer et komme ”som perler på en snor”, hvilket ikke er tilfældet
på SAR. Men vi følger det løbende.
Hvis du vil læse mere om Falsk kværke/kværke, kan følgende link måske have din interesse:
http://horseconsult.com/articles/showarticle.asp?ArtID=283
http://www.lst.se/_sodermanland/amnen/djurhalsa/hast/sjukdomar/kvarka.htm
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