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KRONIKA
POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH
Działalność w okresie 1.01.–31.12.2017 r.
Zarząd Główny
• W 2017 r. odbyły się trzy zebrania ZG PTNW: dwa
w siedzibie Towarzystwa, jedno w Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu. W okresie między zebraniami ważne dla
Towarzystwa sprawy załatwiano poprzez konsultowanie
i głosowanie stanowisk drogą elektroniczną.
• Opracowano zaktualizowany regulamin Nagród Dorocznych, który znajduje się na stronie Towarzystwa.
• Przeprowadzono konkurs Nagród Dorocznych PTNW,
w którym, zgodnie z regulaminem, przyznano nagrody za
prace opublikowane w 2016 r. (protokół znajduje się na
stronie Towarzystwa: www.ptnw.pl).
• Przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Studenckich
Kół Naukowych – protokół z nazwiskami laureatów XII
Edycji, wyłonionych na podstawie recenzji prac nadesłanych na konkurs, znajduje się na stronie Towarzystwa.
• Uzyskano z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2017 (wydawanie miesięcznika „Medycyna Weterynaryjna”).
• Uzyskano zgodę Głównego Lekarza Weterynarii na objęcie patronatem honorowym XXIII Krajowej Konferencji
Szkolenia Hodowców Karpia.
• Uzyskano zgodę Rektora SGGW na objęcie patronatem
honorowym Konferencji „Rynek produktów leczniczych
weterynaryjnych w Polsce – oczekiwania i możliwości dla
lekarza weterynarii”.
• Uzyskano zgodę Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na objęcie patronatem honorowym Konferencji
„Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce
– oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii”.
• Opracowano i złożono sprawozdania PNT01 i SOF1
do Głównego Urzędu Statystycznego.
• Opracowano formularze sprawozdań z działalności
sekcji i oddziałów PTNW, w celu unifikacji danych zawartych w sprawozdaniach, które są stosowane począwszy od
2017 r.
• Zaktualizowano dane nt. PTNW w Targeo.
• Przeprowadzono remont i wyposażono Biuro ZG
PTNW.
• Podpisano umowę o współpracy z Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu.
• Podpisano umowę o współpracy z Urzędem Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
• Podpisano umowę o współpracy z Polskim Towarzystwem Hipiatrycznym.
• Podpisano umowę o współpracy z Warszawską Izbą
Lekarsko-Weterynaryjną.

• Podpisano umowę użyczenia Muzeum Rolnictwa
w Ciechanowcu starodruków znajdujących się w siedzibie
biura ZG w depozyt na 50 lat, uznając, że znajdą one godne
miejsce w placówce muzealnej podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Aktywnie działała Komisja ds. Produktu popieranego
przez PTNW, w wyniku czego ZG przyznał certyfikaty
Produkt popierany przez PTNW produktom AdiCox i AdiSalmo.
• Udzielono patronatu honorowego PTNW kursowi medycyny behawioralnej psów.
• Złożono wniosek do sądu i uzyskano rejestrację nowego oddziału PTNW Oddziału Małopolskiego z siedzibą
w Krakowie.
• Reaktywowano Kujawsko-Pomorski Oddział PTNW
z siedzibą w Toruniu, którego przewodniczącym został prof.
dr hab. Jędrzej Jaśkowski, oraz złożono do sądu stosowny
wniosek o rejestrację tego oddziału.
• Przygotowano stanowisko PTNW w sprawie nowej
klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce oraz
miejsca w niej nauk weterynaryjnych.
• ZG uczestniczył w Jubileuszu 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie.
• ZG uczestniczył w Jubileuszu 55-lecia Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
• ZG uczestniczył w Jubileuszu 35-lecia Oddziału Łomżyńsko-Ostrołęckiego PTNW;
• ZG współorganizował konferencję „Badania genetyczne w monitorowaniu zdrowia i możliwości treningowych
u koni wyścigowych”, w ramach której m.in. odbyła się
gonitwa o puchar Prezesa PTNW.
• ZG współorganizował konferencję „Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie chorobom”, która odbyła się w Warszawie 2 grudnia 2017 r.
• Podjęto działania mające na celu ochronę antybiotyków (uczestnictwo w spotkaniu w MRiRW mającym na
celu omówienie podjętych działań wynikających z dokumentu pn. „Działania podejmowane w zakresie ochrony
antybiotyków w weterynarii – program realizowany pod
kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”; rozmowy
ze stowarzyszeniem Polprowet).
• ZG współorganizował konferencję „Rynek produktów leczniczych weterynaryjnych w Polsce – oczekiwania
i możliwości dla lekarza weterynarii”, która odbyła się
w Warszawie 9 stycznia 2018 r.
• Kilkukrotnie opiniowano projekty dokumentów przekazywane przez MRiRW oraz MNiSW.
• Regularnie aktualizowano informacje dotyczące Towarzystwa na stronie internetowej PTNW.
• Powołano Komisję Nagród Dorocznych PTNW do
oceny prac konkursowych opublikowanych w 2017 r.,
zgłoszonych przez Oddziały i Sekcje ZG PTNW.
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Zebrania naukowe w Oddziałach
Oddział w Białymstoku
23.02.2017 r.
Lek. wet. Jan Dynkowski: 4. ognisko ASF – Bielszczyzna.
Lek. wet. Sławomir Wołejko: ASF na ternie powiatu
Wysokie Mazowieckie.
Lek. wet. Sławomir Tołwiński: Zwalczanie ASF na terenie powiatu.
Lek. wet. Joanna Piekut: 7. ognisko ASF – zwalczanie
w praktyce, z uwzględnieniem współpracy PLW z innymi
służbami i samorządem.
Lek. wet. Emilia Wielądek-Żukowska: Zwalczanie ASF
na terenie powiatu bielskiego.
Lek. wet. Jerzy Dymek: ASF – działania podejmowane
na rzecz ograniczenia możliwości wniknięcia wirusa na
tereny wolne na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.
Lek. wet. Marek Pirsztuk: Bioasekuracja.
24.02.2017 r.
Lek. wet. Krzysztof Jażdżewski: Rola Inspekcji Weterynaryjnej w zwalczaniu ASF.
Lek. wet. Henryk Grabowski: Koszty zwalczania ASF
w województwie podlaskim w 2016 r.
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: 3 lata ASF w Polsce –
przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej w zakresie
ASF w Polsce.
Dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.: Perspektywy uzyskania szczepionki przeciw ASF.
Piotr Wawrzyniak: Zarządzanie populacją dzika w sytuacji wystąpienia ASF w Polsce północno-wschodniej.
3.11.2017 r.
Lek. wet. Katarzyna Arłukowicz-Strankowska: Grypa
ptaków (HPAI) – podsumowanie epidemii.
Lek. wet. Joanna Piekut: Afrykański pomór świń (ASF)
– aktualna sytuacja epidemiologiczna.
14.12.2017 r.
Prof. dr hab. Łukasz Adaszek: Aktualne spojrzenie na
problemy babeszjozy u psów.
Oddział Lubelski
12.01.2017 r.
Prof. dr hab. Jerzy Silberring: Od czekolady do morfiny
– mechanizmy uzależnień.
19.01.2017 r.
Dr Wojciech Solarz: Przyczyny, skutki i rozwiązania
problemu inwazji obcych gatunków.
21.02.2017 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik: Jakość zdrowotna produktów pozyskiwanych od ślimaków.
2.03.2017 r.
Lek. wet. Alomari Mohammed Mijbas Mohammed:
Evaluation of immunogenic and preventive effect of bacteriophages with probiotic pharmacy in control of calves
diarrhea.
13.04.2017 r.
Mgr Zahrai Abdalhammza Abbass: Toxocarosis – a disease of human and carnivores.

12.06.2017 r.
Dr. hab Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk: Mechanizmy działania adipo-miokin na wybrane procesy komórkowe w czasie miogenezy i adipogenezy – badania na
modelu in vitro.
25.10.2017 r.
Prof. Purshottam Das Gupta: Romance with DNA.
15.11.2017 r.
Dr Piotr Wilkołek: Aktualności w diagnostyce alergologicznej in vivo i in vitro koni.
5.12.2017 r.
Dr Barbara Turchi: Role of coagulase negative staphylococci (CoNS) in sheep mastitis and milk quality.
Dr Filippo Fratini: Natural products and their antibacterial activity.
Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki
25.02.2017 r.
Lek. wet Emilian Kudyba: Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich nieprzetworzonych – wymagania weterynaryjne.
15.03.2017 r.
Lek. wet. Marta Tyborowska, Marian Jan Czerski: Profilaktyka wścieklizny na Podlasiu, ptasia grypa – rozpoznawanie i bioasekuracja. Aktualna sytuacja epizootyczna
ASF na Podlasiu.
10.07.2017 r.
Dr Robert Kaczmarczyk: Wyzwania współczesnej weterynarii.
13.10.2017 r.
Lek. wet. Gundega Micule: Współczesne zagrożenia
bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz
eliminacji.
Lek. wet. Emilian Kudyba: Owady jako bezpieczne
źródło białka.
07.12.2017 r.
Leszek Chludziński (radca prawny): Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego – omówienie
najważniejszych zmian. Decyzje administracyjne – uwagi
praktyczne.
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
20.01.2017 r.
Lek. wet. Katarzyna Leszczyńska: Bioasekuracja, rozpoznawanie, zwalczanie.
Dr n. wet. Marek Lipiec: Gruźlica bydlęca stan obecny
– rozpoznanie, zwalczanie – komentarze.
Mazowieckie Centrum Rozrodu i Hodowli w Łowiczu:
Realizator programu hodowlanego i dostawca genetyki na
polskim rynku.
21.01.2017 r.
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk: Wysoce zjadliwa grypa
ptaków.
Lek. wet. Marcin Barabasz (VETLINESS): Zdrowie
z natury.
21.04.2017 r.
Dr Tomasz Piasecki: Chirurgiczne i farmakologiczne
metody sterylizacji samic małych ssaków.
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22.04.2017 r.
Prof. dr hab. Roman Lechowski, dr Magdalena Kalwas-Śliwińska: Pacjent onkologiczny w codziennej praktyce
lekarsko-weterynaryjnej.
Dr n. wet. Renata Komsta: Pułapki w badaniach obrazowych klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Dr n. wet. Wojciech Hildebrand: Czy ten pacjent jest
pacjentem onkologicznym? (cz. 1).
Dennis B. DeNicola: Kompleksowy obraz krwi (CBC)
– jaką ma czułość i swoistość?
Mgr Maciej Szczur: VEBIOT – nowy standard w weterynarii.
Dr n. wet. Wojciech Hildebrand: Czy ten pacjent jest
pacjentem onkologicznym? (cz. 2).
Dr hab. Michał Jank: Postępowanie dietetyczne w chorobie nowotworowej.
Dr Andrzej Bereznowski: Problemy w rozrodzie koni.
Dr Małgorzata Pozor: Badanie przydatności ogiera do
rozrodu.
Prof. Monika Bugno-Poniewierska: Zaburzenia płodności na tle chromosomowym u koni.
Dr Małgorzata Pozor: Diagnostyka chorób układu rozrodczego ogiera – przypadki kliniczne.
Dr Maciej Witkowski: Morzyska w okresie okołoporodowym u klaczy oraz przepukliny pachwinowe i mosznowe
u ogiera.
Dr Małgorzata Pozor: Ciąża wysokiego ryzyka i zaburzenia okołoporodowe u klaczy.
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: Aktualne problemy w produkcji i ochronie zdrowia świń.
Lek. wet. Piotr Mańka: Jak uwolniłem stado loch od
PRRS i Mhp?
Lek. wet. Krzysztof Pająk: Praktyczne aspekty zwalczania pleuropneumonii w stadach świń (doświadczenia
z tuczarń).
Dr hab. Tomasz Cencek: Choroby pasożytnicze – problem drogi, aczkolwiek niedoceniany.
Dr inż. Ewelina Wójcik: Monitoring źródła zakażeń salmonellą za pomocą metody PCR-MP.
Dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.: Epidemiczna biegunka świń (PED) – aktualna sytuacja w kraju
i Europie. Wyniki badań własnych.
Dr Arkadiusz Dors: Diagnostyka kliniczna, sekcyjna
i laboratoryjna biegunek u prosiąt.
Dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR: Optymalizacja
kosztów ochrony zdrowia stad świń.
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: Epidemiologia ASF w Polsce i w krajach sąsiadujących.
Dr hab. Przemysław Sobiech, prof. nadzw.: Typowe problemy zdrowotne w stadach bydła mlecznego.
Prof. Könyves László: Choroby metaboliczne bydła –
leczenie i zapobieganie.
Dr hab. Krzysztof Lutnicki, prof. nadzw.: Praktyczne
aspekty zaburzeń niedoborowych w stadach krów mlecznych i ich zwalczanie.
Prof. dr hab. Jan Twardoń: Ekonomiczne uwarunkowania
zwalczania zapaleń wymion.
Dr hab. Krzysztof Rypuła prof. nadzw.: Strategie prowadzenia szczepień u bydła mlecznego.
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23.04.2017 r.
Prof. dr hab. Roman Lechowski, dr Magdalena Kalwas-Śliwińska: Pacjent onkologiczny w codziennej praktyce
lekarsko-weterynaryjnej.
Dr n. wet. Wojciech Hildebrand: Postępowanie objawowe
u pacjenta onkologicznego.
Lek. wet. Monika Januchta: Leczenie przeciwbólowe
u pacjenta onkologicznego.
Prof. dr hab. Wojciech Niżański: Kliniczne spojrzenie na
nowotwory układu rozrodczego.
Prof. dr hab. Rafał Sapierzyński: Jak poprawić skuteczność badania cytologicznego w onkologii weterynaryjnej?
Dr Tomasz Piasecki: Diagnostyka zwierząt egzotycznych.
Lek. wet. Dawid Jańczak: Parazytologia zwierząt egzotycznych – diagnostyka i leczenie.
Prof. dr Gerry M. Dorresteein: Choroby zakaźne papug
ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki.
Prof. dr Gerry M. Dorresteein: Cytologia zwierząt egzotycznych (cz. 1).
Lek. wet. Lidia Lewandowska: Choroby przewodu pokarmowego królików – diagnostyka i leczenie.
Prof. dr Gerry M. Dorresteein: Cytologia zwierząt egzotycznych (cz. 2).
Dr Tomasz Piasecki: Przewlekły katar królików – diagnostyka, leczenie farmakologiczne i chirurgiczne.
Dennis B. DeNicola: Obraz wart tysiąca słów – jak ważne
są cytogramy?
Dennis B. DeNicola: Białko ostrej fazy (CRP) – kiedy
badać i jak interpretować?
Lek. wet. Monika Knoppek: Budowanie marki weterynaryjnej zakładu leczniczego (strategia, social media,
komunikacja).
Lek. wet. Monika Knoppek: Metody zdobywania nowych
klientów i utrzymania obecnych.
Lek. wet. Katarzyna Kraszewska lek.wet. Anna Olekniczak-Pytel: Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas badania echokardiograficznego: endokardioza zastawki
mitralnej psów i kardiomiopatia przerostowa kotów.
12.05.2017 r.
Dr n. wet. Maciej Klockiewicz: Przegląd wybranych
inwazji pasożytów u psów i kotów.
Mgr Justyna Ciechańska: Testy diagnostyczne w praktyce
weterynaryjnej.
16.09.2017 r.
Prof. dr hab. Roman Lechowski: Konferencje Chorób
Małych Zwierząt.
Prof. dr hab. Roman Lechowski: Rola badania klinicznego w codziennej praktyce weterynaryjnej małych zwierząt.
Dr Magdalena Ostrzeszewicz: Wymioty u kotów – diagnostyka różnicowa i leczenie.
Lek. wet. Monika Januchta: Pacjent geriatryczny – istotne
aspekty znieczulenia i postępowanie przeciwbólowe.
Prof. dr hab. Michał Jank: Żywienie psów i kotów – ile
mitów, ile faktów?
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20.10.2017 r.
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki: Grypa ptaków – aktualne problemy.
Prof. dr hab. Roman Kołacz: Aktualne problemy dobrostanu drobiu.
21.10.2017 r.
Prof. dr hab. Andrzej Pomianowski: Babeszjoza psów.
24.11.2017 r.
Dr n. wet. Wojciech Korczyński: Zapobieganie schorzeniom przewodu pokarmowego trzody chlewnej.
Dr n. wet. Zbigniew Skrzek: Profilaktyka wybranych
schorzeń układu oddechowego u trzody chlewnej.
Mgr Jacek Rosuł: Preparaty pochodzenia torfowego
w żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących.
Oddział Wielkopolski
30.01.2017 r.
Dr n. wet. Jolanta Budzyk: Działalność PTNW w Poznaniu i Wielkopolsce.
Dr Agata Józefiak: Peptydy owadzie o działaniu antydrobnoustrojowym alternatywą dla antybiotyków w produkcji zwierzęcej?
Lek. wet. Michał Majewski: Analiza mechanizmów
powstawania oporności na kolistynę u Escherichia coli
izolowanych u drobiu.
Prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski: Początki uniwersyteckiej medycyny weterynaryjnej w Poznaniu z kilkuletniej
perspektywy.
9.03.2017 r.
Dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.: Krajowe
laboratoria referencyjne w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.
Prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Pejsak: Znaczenie zdrowia
dla opłacalnej produkcji świń.
Lek. wet. Szymon Porowski: Grypa świń.
Dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw.: Wielostronne
aspekty sanitarne bezpieczeństwa żywności.
Dr Monika Szymańska-Czerwińska: Gorączka Q – powszechny, ale często niedostrzegalny problem w hodowli
bydła mlecznego.
Lek. wet. Michał Majewski: Lekooporność chorobotwórczych szczepów Escherichia coli izolowanych u drobiu.
Lek. wet. Monika Marczak: Rejestracja produktów
leczniczych i produktów biobójczych – teraźniejszość
i przyszłość.
10.03.2017 r.
Dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.: Bezpieczeństwo
pasz opartych na białku owadów.
Dr Piotr Kołodziej: Weterynaryjne prawo UE obecnie
i w przyszłości gwarancją bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
Lek. wet. Ewa Bilska-Zając: Włośnica w Polsce – aktualna sytuacja.
Dr Mariusz Felsmann: Porównanie prawodawstwa mającego zastosowanie w zwalczaniu księgosuszu i afrykańskiego pomoru świń na obszarze Polski.
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6-7.04.2017 r.
XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Innowacyjne
technologie stosowane w produkcji zwierzęcej”. Wygłoszono 15 wykładów.
6.10.2017 r.
Echa kongresu ESPHM w Pradze – Pawłowice koło
Leszna. Wygłoszono 8 wykładów.
17.11.2017 r.
Lek. wet. Ireneusz Sobiak: Zwalczanie ptasiej grypy
w powiecie poznańskim w 2017 r.
Oddział w Puławach
23.02.2017 r.
Prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska: Helicobacter pylori – czy infekcja zawsze wymaga leczenia?
24.03.2017 r.
Prof. dr hab. Barbara Wróblewska: Bezpieczeństwo żywności a alergia pokarmowa.
27.04.2017 r.
Dr Michael Sulyok: Performance and limitations of an
HPLC-MS/MS method covering > 1000 analytes deriving
from various contaminant classes.
19.05.2017 r.
Prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj: Yersinia enterocolitica – ważny patogen odzwierzęcy.
13.06.2017 r.
Dr Haotai Chen: Longitudinal comparison of B-cell
response to human cytomegalovirus infected donor.
Dr Jianhua Zhou: Genotype and host-dependent patterns
of codon usage in hepatitis E virus.
29.08.2017 r.
Dr Zhijie Liu: Research overview of Lanzhou Veterinary
Research Institute.
Prof. Jie Zhang: A general overview of LVRI-PIWet-PIB
joint lab for animal disease control.
Dr Jizhang Zhou: Identification and characterization of
Chlamydia abortion isolates from yaks in Qinghai, China.
Dr Jifei Yang: African swine fever: a dangerous threat
to China.
14.09.2017 r.
Dr Marina Mozgovoj: Nanobodies: research tools for
virus detection and treatment.
29.09.2017 r.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kochanek: Współczesne
możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu.
28.11.2017 r.
Prof. dr hab. Zygmunt Giżejewski: Poroże jelenia szlachetnego jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska.
Oddział Warszawski
28.03.2017 r.
Dr hab. Bożena Kaszak: Czy grzyby Cordyceps mogą
z nas uczynić „walking dead”?
30.05.2017 r.
Prof. Danijela Kirovski: Adaptation of neonatal calves
to extrauterine life.
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Prof. Danijela Kirovski: Adaptation of high yielding dairy
cows to lactation (cz. 1).

Prof. Zygmunt Pejsak: Stan aktualny i prognoza rozwoju
sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

31.05.2017 r.
Prof. Danijela Kirovski: Adaptation of high yielding dairy
cows to lactation (cz. 2).

8.11.2017 r.
Prof. Loreta Šernienӗ: Bioactive compounds in milk and
dairy products.

1.06.2017 r.
Prof. Danijela Kirovski: Adaptation of high yielding dairy
cows to lactation (cz. 3).

30.11.-01.12.2017 r.
2nd workshop of the Polish Zebrafish Society – principles
of zebrafish model in toxicology and behavioural studies.
Wygłoszono 7 wykładów.

21.06.2017 r.
Dr Piotr Trębacz: Leczenie chirurgiczne idiopatycznego
chłonkopiersia u psów i kotów.
23.11.2017 r.
Dr Katarzyna Zielniok: Żeńskie hormony płciowe a autofagia w modelu komórkowym inwolucji gruczołu mlekowego bydła.
Oddział Wrocławski
20.01.2017 r.
Dr hab. inż. Iwona Karcz-Dulęba: Analiza statystyczna
danych eksperymentalnych.
11.02.2017 r.
Jednodniowa konferencja tematyczna pt. „Aktualne
problemy w patologii psów i kotów – Walentynki Kardiologiczne 2017”. Wygłoszono 7 wykładów.
31.03.-1.04.2017 r.
Współorganizacja konferencji pt. „Opieka nad źrebną
klaczą oraz hodowlane i weterynaryjne aspekty wychowu
źrebiąt”. Wygłoszono 18 wykładów.
21.04.2017 r.
Dr hab. Maciej Janeczek, dr hab. Aleksander Chrószcz,
lek. wet. Aleksandra Skalec: Tekst weterynaryjny z Ugarit.
Tkanka łączna bliższej części śródręcza u koni – struktura
i znaczenie kliniczne.
22.05.2017 r.
Prof. dr Alexandra Starke: Management w stadach bydła
mlecznego.
20.06.2017 r.
Dr hab. Agnieszka Wojciechowska: Związki koordynacyjne wykazujące aktywność biologiczną.
22.11.2017 r.
Mgr Małgorzata Kalbarczyk: Zarządzanie zdrowiem,
rozrodem oraz hodowlą w dużej fermie owiec.
7.12.2017 r.
Prof. dr hab. dr h. c. Walter Baumgartner: Przyszłość bujatrii w Europie i świecie. Szanse dla nowych absolwentów.
13.12.2017 r.
Dr inż. Leszek Jarosz: Nowoczesne systemy doju.
15.12.2017 r.
Prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Pejsak: Aktualna sytuacja
zakażeń ASF w Polsce.
Oddział Olsztyński
14.06.2017 r.
Prof. Jie Zhang: Zoonoses – current situation and control
strategies in China.

4.12.2017 r.
Dr Iwona Otrocka-Domagała: Zmiany rozrostowe jamy
ustnej psów – analiza retrospektywna.
Lek. med. Magdalena Misiukiewicz-Poć: Mięsak mieloidalny – problemy diagnostyczne.
Oddział Świętokrzyski
6.04.2017 r.
Konferencja naukowa „Weterynaria dla pszczelarstwa
– weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa
w Polsce”. Wygłoszono 3 wykłady.
Oddział w Gdańsku
9.01.2017 r.
Lek. wet. Małgorzata Bruczyńska: Zasady przemieszczania zwierząt nieudomowionych – stosowanie przepisów
w praktyce.
Lek. wet. Michał Krzysiak: Rola lekarza weterynarii
w hodowli restytucyjnej żubrów, przyżyciowa diagnostyka
wybranych chorób zakaźnych i inwazyjnych.
Lek. wet. Iza Krauze: Małpy w domu – podstawy pielęgnacji i żywienia.
Lek. wet. Michał Michalski: Metody immobilizacji dzikich zwierząt oraz broń Palmera.
Lek. wet. Tomasz Szydłowski: Wypadki komunikacyjne
i dzikie zwierzęta w terenie zurbanizowanym.
16.03.2017 r.
Dr n. wet. Beata Wysok: Stan obecny kampylobakteriozy
w Polsce i na świecie.
5.10.2017 r.
Lek. wet. Agnieszka Świątalska: Obecna sytuacja włośnicy w Polsce. Zróżnicowanie gatunkowe i rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Trichinella. Epidemiologia i zasady
zwalczania włośnicy w Stanach Zjednoczonych. Zasady
organizacji badań laboratoryjnych we Francji.
9.11.2017 r.
Lek. wet. Agnieszka Świątalska: Mięso dzików jako
zagrożenie pasożytniczych zoonoz – Sparganoza – nowy
problem?
14.12.2017 r.
Mgr Joanna Rychlińska: Co w genach (piszczy) miauczy
i szczeka – o taksonomii molekularnej Carnivora.
Oddział Małopolski
20.06.2017 r.
Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski: Historia krakowskiej
weterynarii.
Dr Marek Wajdzik: Weterynaryjne aspekty w kynologii.
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Konferencje naukowe organizowane przez Sekcje
Sekcja Administracji i Epidemiologii Weterynaryjnej
2.12.2017 r.
Konferencja „Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie
chorobom”. Wygłoszono 8 referatów, uczestniczyło 70
osób.
Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy
22-24.06.2017 r.
XX konferencja naukowa „Bujatria XXI wieku – dokąd
zmierzamy?” Wygłoszono 23 referaty. Uczestniczyło 350
uczestników.
22.11.2017 r.
Seminarium „Zarządzanie stadem, rozrodem i hodowlą
na dużej fermie owiec”. Uczestniczyło 75 osób.
7.12.2017 r.
Seminarium „Przyszłość medycyny weterynaryjnej
w zakresie chorób przeżuwaczy. Szanse dla nowych absolwentów wynikające ze studiów na Wydziałach Medycyny
Weterynaryjnej”. Uczestniczyło 61 osób.
Sekcja Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska
3.10.2017 r.
Konferencja naukowa „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”. Wygłoszono 9 referatów. Uczestniczyło około 200 uczestników.
Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków
29-30.06.2017 r.
Konferencja „Aktualne problemy w patologii drobiu –
stare i nowe wyzwania istotne w produkcji drobiarskiej”.
Wygłoszono 25 referatów. Uczestniczyły 204 osoby.
Sekcja Farmakologii i Toksykologii
27-29.06.2017 r.
Konferencja naukowa „Nowe trendy w farmakologii
i toksykologii weterynaryjnej”. Wygłoszono 2 referaty.
Uczestniczyło 55 osób.
Sekcja Fizjologii i Patologii Konia
10-11.02.2017 r.
Konferencja „Polski Koń Sportowy”. Wygłoszono 14
referatów. Uczestniczyło 150 osób.
1.10.2017 r.
Konferencja „Badania genetyczne w monitorowaniu
zdrowia i możliwości treningowych u koni wyścigowych”.
Wygłoszono 7 wykładów. Uczestniczyło 90 osób.
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12-14.10.2017 r.
Konferencja „Żywienie i choroby układu pokarmowego
koni”. Wygłoszono 10 wykładów. Uczestniczyło 45 osób.
29.10.2017 r.
Konferencja rajdowa 2017. Wygłoszono 3 wykłady.
Uczestniczyło 46 osób.
Sekcja Żywienia Zwierząt i Higieny Pasz
19.04.2017 r.
Seminarium – „Stan epidemiologiczny arykańskiego
pomoru świń w Europie”. Uczestniczyły 93 osoby.
21.04.2017 r.
Wykład „Undesirable feed additives – Precention in
African Swin Fever” – prof. dr Carlos Martins. Uczestniczyło 78 studentów.
Sekcja Higieny Żywności i Weterynaryjnej
Ochrony Zdrowia Publicznego
2.06.2017 r.
Konferencja „Mięczaki – potencjalne źródło zagrożeń
zdrowia konsumenta i nowe wyzwanie w urzędowym nadzorze nad żywnością”. Wygłoszono 6 wykładów. Uczestniczyło 105 osób.
Sekcja Historii Medycyny Weterynaryjnej
21.04.2017 r.
Cykliczne Wykłady Oddziału Wrocławskiego PTNW.
Wygłoszono 2 referaty. Uczestniczyło 30 osób.
Sekcja Ichtiopatologii
22-24.02.2017 r.
Konferencja „XXII Krajowa Konferencja – Szkolenie
Hodowców Karpia”. Wygłoszono 20 referatów. Uczestniczyło 150 uczestników.
Sekcja Neonatologii
8-9.12.2017 r.
Konferencja „Problemy metaboliczne bydła mlecznego”.
Wygłoszono 17 referatów, wzięło udział 300 osób. Odbyły
się również warsztaty „Sekcja cielęcia i pobranie próbek
do badań diagnostycznych”.
Sekcja Fizjologii i Patologii Rozrodu Psów i Kotów
4-10.08.2017 r.
Konferencja „I Kurs Medycyny Behawioralnej Psów”.
Wygłoszono 6 referatów. Uczestniczyło 100 osób.
Sekcja Zwierząt Nieudomowionych
19.10.2017 r.
Konferencja „Sesja Sekcji Zwierząt Nieudomowionych”.
Zostały wygłoszone 3 referaty. Uczestniczyły i wzięły
w niej udział 32 osoby.

