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KRONIKA

W dniu 2 czerwca 2017 r. w auli Innowacyjnego 
Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Wydziału Medy-
cyny Weterynaryjnej UP Lublinie odbyła się doroczna 
konferencja naukowa Sekcji Higieny Żywności i We-
terynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW 
pt.: „Mięczaki – potencjalne źródło zagrożeń zdrowia 
konsumenta i nowe wyzwanie w urzędowym nadzorze 
nad żywnością”. Współorganizatorami tego przedsię-
wzięcia były Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego 

Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
UP w Lublinie i II Wydział Nauk Biologicznych Lu-
belskiego Towarzystwa Naukowego. W konferencji 
wzięło udział 105 uczestników, w tym 89 lekarzy 
weterynarii, głównie pracowników Inspekcji Wete-
rynaryjnej. Decyzją Komisji ds. Studiów Wyższych 
Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Spe-
cjalizacji KRL-W zainteresowani uczestnicy konfe-
rencji otrzymali 25 punktów edukacyjnych w ramach 
szkolenia ustawicznego lekarzy weterynarii. Gośćmi 
honorowymi konferencji byli: prof. dr hab. Zygmunt 
Litwińczuk – Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab.  
Andrzej Wernicki – Dziekan Wydziału Medycyny We-
terynaryjnej UP w Lublinie, lek. wet. Paweł Piotrowski 
– Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie oraz lek. 
wet. Tomasz Brzana – Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Lublinie. Do uczestników konferencji adresy z życze-
niami owocnych obrad wystosowali: prof. dr hab. Iwona 
Markowska-Daniel – Prezes PTNW oraz lek. wet. Jacek 
Łukaszewicz – Prezes KRLW.

W części merytorycznej konferencji, którą prowadził 
przewodniczący Sekcji prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, 
wygłoszono następujące referaty:

– dr hab. Halina Kucharczyk (UMCS, Lublin): Mor-
fologia, fizjologia i biologia mięczaków,

– dr hab. Maciej Ligaszewski (prof. IZ-PIB, Kraków): 
Chów i hodowla ślimaków lądowych z rodzaju Helix,

– dr Agnieszka Pękala (PIWet-PIB, Puławy): Chów 
i hodowla mięczaków dwuskorupowych,

– dr hab. Artur Rzeżutka (prof. PIWet-PIB, Puławy): 
Wirusy w mięczakach – realny problem czy fikcyjne 
zagrożenie dla zdrowia konsumentów?,

– dr hab. Paweł Struciński (prof. NIZP-PZH, War-
szawa): Zanieczyszczenia chemiczne w mięczakach,

– lek. wet. Magdalena Łopatek (PIWet-PIB, Puławy): 
Zagrożenia mikrobiologiczne w małżach przeznaczo-
nych do konsumpcji w Polsce,

– dr Mirosław Michalski (PIWet-PIB, Puławy): Bio-
toksyny morskie jako zagrożenie dla zdrowia człowieka,

– dr Monika Ziomek (UP Lublin): Mięczaki i pro-
dukty pozyskane z mięczaków – zasady wykonywania 
urzędowego nadzoru.

Wygłoszone referaty zostały opublikowane w mono-
grafii pt. „Mięczaki – potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
konsumenta” wydanej przez Wydawnictwo Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego (ISBN 978-83-62025-33-6). 
Wydanie monografii było możliwe dzięki wsparciu fi-
nansowemu Przedsiębiorstwa Vet-Agro Sp. z o.o. Lublin, 
Biowet Puławy Sp. z o.o. i BioMaxima S.A. Lublin.

Wysoki poziom merytoryczny referatów oraz aktual-
ność i ważkość poruszonych w nich zagadnień spotkały 
się z dużym zainteresowaniem i żywą dyskusją uczestni-
ków. Należy mieć nadzieję, że coroczne wiosenne sesje 
naukowe organizowane w ramach Sekcji Higieny Żyw-
ności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego 
PTNW już na stałe wpiszą się w kalendarz lubelskich 
konferencji naukowych oraz będą kontynuowały trady-
cję przekazu dobrej i nowoczesnej wiedzy nt. higieny 
żywności zwierzęcego pochodzenia.
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