
1. VERSIJA

MEDĪBU HIGIĒNA

Noteikti izlasai visu tēmā iekļauto informāciju, lai varētu iegūt iespējami 
vairāk zināšanas! 



1. VERSIJA

MEDĪBU HIGIĒNA

Higiēna – pasākumu kopums, kas jāveic medniekam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu patēriņa
prasībām.

Transportlīdzeklī pārvadājot vairākus medījumus, izvairās no to sakraušanas kaudzēs.

Medījumu apstrādes vietu (dīrātavu) vēlams ierīkot kā atsevišķu telpu ar viegli nomazgājamām
sienām un grīdu. Jābūt pieejamam tīram ūdenim.

Medniekiem apstrādājot medījumu jāizmanto dzeramais ūdens. Dīķa vai grāvja ūdenī var būt
daudz baktēriju un pat slimību ierosinātāju.

Pēc dzīvnieka nonāvēšanas pēc iespējas ātrāk ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts. Kuņģa un zarnu
izņemšanas laikā ar gremošanas saturu notraipītās nomedītā dzīvnieka ķermeņa vietas nogriež ar
tīru nazi.

Medījuma apstrādē ir svarīgas tīras rokas un tīri darba instrumenti.

Nomedīto dzīvnieku ķermeņi to uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāpasargā no
piesārņojuma, ko var radīt insekti, grauzēji un citi dzīvnieki.

Medījuma apstrādes procesā, lai rokas pasargātu no netīrumiem, saskares ar medījuma asinīm un
citiem ķermeņa šķidrumiem, var lietot gumijas cimdus. Dažkārt arī izmanto auduma cimdus.

Pēc nomedītā meža dzīvnieka apstrādāšanas ir jāmazgā un jādezinficē rokas.

Nomedītā dzīvnieka ķermeņa atdzesēšana jāuzsāk saprātīgā laika posmā pēc dzīvnieka
nomedīšanas. Lai medījumu drīkstētu nodot tālākai apstrādei, apmācītai personai vai
veterinārārstam nomedīšanas vietā ir jāveic nomedītā savvaļas dzīvnieka ķermeņa un iekšējo
orgānu apskate. Profesionāla dzīvnieka ķermeņa un iekšējo orgānu apskate var atklāt saslimstības.

Pēc medījuma apstrādes, sadales un gaļas aizvākšanas telpa ir jāiztīra un jāizmazgā ar lielu
daudzumu tekoša ūdens, lietojot mazgāšanas līdzekli.

Svarīgi atcerēties, mežacūku liemeņi ir jādala atsevišķi no pārējo medījumu gaļas, jo gaļa var
saturēt trihinellu kāpurus, par kuru klātbūtni var pārliecināties tikai laboratoriski.

Piemēram, Lietuvā pārbaude trihinellu atklāšanai nomedītām mežacūkām ir obligāta.

Nomedītas mežacūkas iekšās nedrīkst pamest mežā. Tas ir saistīts ar Āfrikas cūku mēra risku. 

Ārpus medībām jāveic regulāra medījamo dzīvnieku barotavu tīrīšana, dezinfekcija.

Ar slimu vai aizdomīgu dzīvnieku gaļu nav pieļaujams barot medību suni.

Arī nomedīto putnu ķermeņu kraušana kaudzē nav īšti pareiza, jo putnam pēc iespējas ātrāk ir
jāatdziest pirms iespējams veikt tālāku apstrādi. 
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