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KRONIKA

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH 
Działalność w okresie 01.01.–31.12.2018 r.

Zarząd Główny
•	W	2018	r.	odbyły	się	trzy	zebrania	ZG,	w	tym	jedno	

w	rozszerzonym	składzie,	z	przewodniczącymi	sekcji	i	od-
działów	PTNW.	W	okresie	między	zebraniami	ważne	dla	
Towarzystwa	 sprawy	 załatwiano	poprzez	 konsultowanie	
i	głosowanie	stanowisk	drogą	elektroniczną.
•	 ZG	przeprowadził	 kolejny	Konkurs	 nagród	dorocz-

nych	za	prace	opublikowane	w	2017	r.	–	pełna	informacja	
o	nagrodzonych	i	wyróżnionych	pracach	jest	dostępna	na	
stronie	PTNW:	www.ptnw.pl.
•	 ZG	 przeprowadził	 kolejny	Ogólnopolski	Konkurs	

Weterynaryjnych	Studenckich	Kół	Naukowych	–	pełna	in-
formacja	o	nagrodzonych	pracach	jest	dostępna	na	stronie	
PTNW.
•	 Dokonano	rejestracji	w	sądzie	nowego	oddziału	tereno-

wego	PTNW	–	Oddziału	Kujawsko-Pomorskiego	z	siedzibą	
w	Toruniu.
•	 Otwarto	rachunki	bankowe	dla	oddziałów	terenowych	

PTNW	w	Krakowie	i	Toruniu,	co	umożliwia	prowadzenie	
działalności	przez	ww.	oddziały.
•	 ZG	podjął	współpracę	 z	komitetem	organizacyjnym	

XVI	Kongresu	PTNW,	który	odbędzie	się	w	dniach	17-19	
września	2020	r.	w	Warszawie.
•	 ZG	był	organizatorem	3	konferencji	naukowych:
1)	Rynek	 produktów	 leczniczych	weterynaryjnych	
w	Polsce	–	 oczekiwania	 i	możliwości	 dla	 lekarza	
weterynarii	–	Warszawa,	9.01.2018	r.,	wygłoszono	
8	referatów:

–	 lek.	wet.	Agata	Andrzejewska,	Urząd	Rejestracji	
Produktów	Leczniczych,	Wyrobów	Medycznych	
i	 Produktów	Biobójczych:	 Zadania	 Pionu	 PLW	
w	 zakresie	 dopuszczenia	 do	 obrotu	 produktów	
leczniczych	weterynaryjnych	 oraz	 Sprawozdanie	
z	5.	Sesji	Międzyrządowej	Grupy	Zadaniowej	Ko-
deksu	Żywnościowego	ds.	Oporności	na	Leki	Prze-
ciwdrobnoustrojowe	(TFAMR5),

–	 lek.	wet.	Paweł	Niemczuk,	Główny	Inspektorat	We-
terynarii:	Nadzór	inspekcji	weterynaryjnej	nad	ob-
rotem	i	ilością	stosowanych	produktów	leczniczych	
weterynaryjnych,

–	 lek.	wet.	Magdalena	Zasępa,	MRiRW:	Działania	
dotyczące	produktów	leczniczych	weterynaryjnych	
w	aspekcie	obecnego	stanu	oraz	planowanych	zmian	
na	poziomie	UE	w	tym	zakresie	oraz	Działania	po-
dejmowane	w	zakresie	ochrony	antybiotyków	w	we-
terynarii	 –	 program	 realizowany	pod	 kierunkiem	
Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,

–	 prof.	 dr	 hab.	 Beata	Cuvelier-Mizak,	 PIWet-PIB	 
Puławy:	Rola	PIWet	jako	Narodowego	Laboratorium 

Kontroli	 Immunologicznych	 Produktów	Leczni-
czych	Weterynaryjnych	(OMCL),

–	 lek.	wet.	Artur	Zalewski,	 Polprowet:	Rynek	PLW	
w	Polsce	oczami	przedstawicieli	przemysłu	wete-
rynaryjnego,

–	 dr	 hab.	Dariusz	Wasyl,	 prof.	 nadzw.,	 PIWet-PIB	
Puławy:	Oporność	bakterii	jako	konsekwencja	sto-
sowania	środków	przeciwdrobnoustrojowych;

2)	O	kasztance	i	nie	tylko	–	Mińsk	Mazowiecki,	22.09.	
2018	r.	–	wygłoszono	4	referaty:

–	 prof.	dr	hab.	Jerzy	Kita	–	SGGW:	Koń	w	obronie	
ojczyzny,

–	 prof.	dr	hab.	Włodzimierz	Kluciński,	SGGW:	Wspo-
mnienia	o	pułkowniku	dr.	K.	Millaku	i	podpułkow-
niku	prof.	J.	Kulczyckim,

–	 mgr	 inż.	Anna	Stojanowska:	Najpiękniejsze	araby	
maści	kasztanowatej	w	hodowlach	polskich,

–	 dr	Andrzej	Bereznowski,	SGGW:	Urazy	kręgosłupa	
u	koni;

3)	Koń	w	obronności	i	kulturze	Polski	–	Ciechanowiec,	
23.10.2018	r.	–	wygłoszono	4	referaty:

–	 prof.	 dr	 hab.	 Jerzy	Kita,	 SGGW:	Koń	w	obronie	 
ojczyzny,

–	 prof.	dr	hab.	Włodzimierz	Kluciński,	SGGW:	Konrad	
Millak,	Józef	Kulczycki	–	wspomnienia,

–	 dr	Magdalena	Chłopecka,	SGGW:	Czy	konie	rozpo-
znają	rośliny	trujące?,

–	 lek.	wet.	Grzegorz	 Jakubik,	Muzeum	Rolnictwa	
w	Ciechanowcu:	Zbiory	hipologiczne	Muzeum	Rol-
nictwa	w	Ciechanowcu.

•	 ZG	był	inicjatorem	ufundowania	obelisku	upamiętnia-
jącego	prof.	Kulczyckiego,	płk.	dr.	Millaka	 i	Kasztankę,	
który	 został	 ufundowany	przez	Wydział	Medycyny	We-
terynaryjnej	SGGW	w	Warszawie	oraz	Warszawską	Izbę	
Lekarsko-Weterynaryjną,	 uroczyste	 odsłonięcie	 obelisku	
miało	miejsce	23.11.2018	r.	w	Warszawie	na	terenie	kam-
pusu	SGGW.
•	 Opracowano	Historię	 PTNW	w	 latach	 1952–2018,	

autorzy:	prof.	dr	hab.	Włodzimierz	Kluciński,	prof.	dr	hab.	
Iwona	Markowska-Daniel	i	prof.	dr	hab.	Jerzy	Kita.
•	 ZG	udzielił	honorowego	patronatu	dla:
–	 Centrum	Edukacji	Medycznej	 –	 kurs	Najpopular-
niejsze	zabiegi	w	okulistyce,

–	 konferencji	Zoonozy	–	one	health	zorganizowanej	
we	Wrocławiu	20.10.2018	r.

•	 ZG	złożył	wniosek	do	MNiSW	o	finansowanie	dzia-
łalności	czasopisma	Medycyna	Weterynaryjna.
•	 ZG	współpracował	z	MRiRW	w	zakresie	ochrony	an-

tybiotyków	w	weterynarii.
•	 ZG	złożył	raport	roczny	z	realizacji	dotacji	z	MNiSW	

dla	Medycyny	Weterynaryjnej.
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•	 ZG	złożył	do	GUS	sprawozdanie	PNT-01	za	rok	2017.
•	 ZG	zaktualizował	stronę	internetową	PTNW	–	zaktuali-

zowano	wykazy	członków	honorowych,	osób	zasłużonych	
dla	PTNW,	osób	odznaczonych	odznaczeniem	Pro Scientia 
Veterinaria Polona,	osób	odznaczonych	odznaczeniem	ho-
norowym	Pro laude,	ponadto	na	bieżąco	umieszczane	są	
informacje	nt.	 konferencji	 organizowanych	przez	Sekcje	
i	Oddziały	PTNW.
•	 ZG	podpisał	umowę	z	biurem	rozrachunkowym	Return	

na	prowadzenie	obsługi	księgowej.
•	 ZG	złożył	wniosek	do	GLW	o	objęcie	patronatem	ho-

norowym	XXIV	Krajowej	konferencji	hodowców	karpia.
•	 ZG	zaktualizował	regulamin	konkursu	nagród	dorocz-

nych.
•	 ZG	powołał	Komisję	Nagród	Dorocznych	PTNW	do	

oceny	prac	konkursowych	opublikowanych	w	2018	r.,	zgło-
szonych	przez	oddziały	i	sekcje	ZG	PTNW.
•	 Prof.	 dr	hab.	 Jan	Twardoń	–	wiceprezes	ZG	PTNW	

wziął	udział	w	kongresie	towarzystw	naukowych.
•	 Kilkakrotnie	opiniowano	projekty	dokumentów	prze-

kazywane	przez	MRiRW	oraz	MNiSW.

Zebrania naukowe w Oddziałach
Oddział w Białymstoku
03.02.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Ewa	Augustynowicz-Kopeć,	Instytut	Gruźli-

cy	i	Chorób	Płuc	w	Warszawie:	Transmisja	Mycobacterium 
w	środowisku	ludzi,	zwierząt	domowych	i	wolno	żyjących.
Dr	hab.	Magdalena	Larska,	PIWet	Puławy:	Zwierzęta	

wolno	 żyjące	 jako	 rezerwuar	wirusa	 zapalenia	wątroby	
typu	E	(HEV).
Dr	Artur	Jabłoński,	PIWet	Puławy:	Leptospiroza	zwie-

rząt	wolno	żyjących	jako	zagrożenie	zdrowia	publicznego.
Dr	hab.	Krzysztof	Anusz,	SGGW	Warszawa:	Interdyscy-

plinarnie	o	bezpieczeństwie	żywności.
15.03.2018 r.
Lek.	wet.	Radomir	Bańko,	PIW	Biała	Podlaska:	Proble-

my	zwalczania	ASF	na	terenie	powiatu	bielskiego.
Lek.	wet.	Izabela	Floryszczyk,	PIW	Siedlce:	ASF	–	różne	

aspekty	zwalczania	u	dzików	i	w	stadach	świń	na	przykła-
dzie	powiatu	siedleckiego.
Lek.	wet.	Małgorzata	Bruczyńska,	PIW	Piaseczno:	Zwal-

czanie	ASF	u	dzików	na	terenie	powiatu	piaseczyńskiego.
Mgr	inż.	Robert	Pyrkosz,	Nadleśnictwo	Kluczbork:	Dzik	

a	sprawa	ASF.
16.03.2018 r.
Lek.	wet.	Piotr	Barszcz,	GIW:	Aktualne	przepisy	prawa	

dotyczące	zapobiegania	i	zwalczania	ASF.
Prof.	dr	hab.	Zygmunt	Pejsak,	PIWet	Puławy:	Dziki	jako	

źródło	wirusa	 i	 zasadniczy	wektor	w	 szerzeniu	 się	ASF,	
perspektywy	rozwoju	sytuacji	w	Polsce.
Dr	hab.	Grzegorz	Woźniakowski,	PIWet	Puławy:	Naj-

nowsze	dane	naukowe	na	temat	ASF,	w	tym	możliwości	
zwalczania	choroby.
Lek.	wet.	 Jarosław	Nestorowicz,	GrLW	Koroszczyn:	

Skokowe	przenoszenie	ASF.
06.06.2018r.
Dr	hab.	Jacek	Madany,	Uniwersytet	Przyrodniczy	w	Lu-

blinie:	Transfuzja	u	psów	i	kotów.

Dr	Andrzej	 Pępiak,	 Klinika	 Zwierząt	 Domowych	
w	Szczecinie:	Transfuzja	u	psów	i	kotów.
28.11.2018 r.
Lek.	wet.	Małgorzata	 Bruczyńska,	 PIW	Piaseczno:	

Kompetencje	w	przypadku	 zdarzeń	 z	 udziałem	zwierząt	
wolno	żyjących.
Dr	hab.	Łukasz	Adaszek	prof.	nadzw.,	UP	w	Lublinie:	

Borelioza	–	zagrożenie	dla	ludzi	i	zwierząt.

Oddział w Gdańsku
21.09.2018 r.
Konferencja	 naukowa:	Choroba	X	 kiedy,	 gdzie,	 czy	

w	Polsce?
–	 lek.	wet.	Agnieszka	Świątalska,	ZHW	Gdańsk:	Choroba	
X	–	kiedy,	gdzie,	czy	w	Polsce?,

–	 lek.	wet.	 Jacek	Kucharski,	GIW:	Choroba	X	–	kiedy,	
gdzie,	czy	w	Polsce?,

–	 płk	 dr	 Przemysław	Makowski,	WOMP	w	Modlinie:	
Współczesne	zagrożenia	mikrobiologiczne,

–	 dr	hab.	Krzysztof	Śmietanka,	prof.	nadzw.,	PIWet-PIB	
w	Puławach:	Grypa	ptaków	–	aktualna	sytuacja	w	Eu-
ropie	i	Polsce	oraz	wybrane	aspekty	bioasekuracji,

–	 dr	 hab.	Magdalena	Larska,	 prof.	 nadzw.,	 PIWet-PIB	
w	Puławach:	Zwierzęta	jako	rezerwuar	wirusa	zapalenia	
wątroby	typu	E	(HEV),

–	 mgr	Monika	Rudzińska,	Zakład	Medycyny	Tropikalnej	
i	Epidemiologii	GUMed	Krajowy	Ośrodek	Medycyny	
Tropikalnej:	Zakażenia	HEV	w	Polsce	i	w	Europie,

–	 dr	Agnieszka	Jodełko,	PIWet-PIB	w	Puławach:	Gorączka	
Q	–	występowanie	w	stadach	krów	mlecznych	i	zagro-
żenie	dla	zdrowia	publicznego.

Oddział w Lublinie
24.01.2018 r.
Piotr	Gołkiewicz,	Central-Eastern	Europe,	R&D	Solu-

tions,	Elsevier:	Poprzez	integrację	ogromnej	bazy	relacji	
biologicznych	z	narzędziami	analitycznymi	i	narzędziami	
do	wizualizacji,	 Pathway	Studio	umożliwia	 naukowcom	
badanie	interakcji	molekularnych	i	przyczynowo-skutko-
wych	zależności	związanych	z	procesami	biologicznymi.
21.03.2018 r.
Dr	Fabrizio	Bertelloni,	University	in	Pisa,	Italy:	Salmo-

nella	pathogenicity:	virulence	characterization	of	Salmo-
nella	spp.	isolates	from	swine	and	poultry.
Dr	Francesca	Pedonese,	University	 in	Pisa,	 Italy:	Hy-

gienic	 issues	of	 poultry	meat	 and	by-products:	 focus	on	
thermotolerant	Campylobacter.
16.05.2018 r.
Prof.	 dr	Bernd	Hoffmann,	 Justus-Liebig-Universität	

Gießen:	The	puzzle	of	steroids	originating	in	the	porcine	
testicular-epididymal	compartment.
15.11.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Artur	Czekierdowski,	Uniwersytet	Medycz-

ny	w	Lublinie:	Guzy	jajnika	u	kobiet	w	ciąży.
20.12.2018 r.
Dr	Renata	Pyz-Łukasik,	UP	w	Lublinie:	Ryby	konsump-

cyjne	–	korzyści	i	zagrożenia.
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Oddział w Łomży
15.02.2018 r.
Międzynarodowa	Konferencja	Naukowa	pt.	Zwierzęta	

w	potrzebie:
–	 Mariusz	Sachmaciński,	Łomżyński	Park	Krajobrazowy	
Doliny	Narwi:	Fragmentaryzacja	środowisk	drogami	i	jej	
konsekwencje	–	kolizje	drogowe,	procedury	i	postępo-
wanie	z	rannymi	zwierzętami,

–	 Agnieszka	Czujkowska:	Ptasi	Azyl	Warszawski	Ogród	
Zoologiczny:	Zasady	udzielania	pierwszej	pomocy	dzi-
kim	ptakom,

–	 Magdalena	Lewińska,	WIW	Kielce:	Obowiązki	 gmin	
wobec	zwierząt,

–	 Agnieszka	Korzeniewska,	Bruksela:	Dlaczego	mówi	się,	
że	zwierzęta	są	posłańcami	aniołów.

14.03.2018 r.
Aktualne	wiadomości	z	zakresu	zwalczania	ASF	–	bio-

asekuracja	w	sektorze	paszowym:
–	 lek.	wet.	Leszek	Wojewoda,	PIW	Łomża,
–	 lek.	wet.	Marek	Rutkowski,	PIW	Łomża,
–	 mgr	Alicja	Kowalewska,	PIW	Łomża.
16.06.2018 r.
Dr	hab.	 n.	wet.	Krzysztof	Lutnicki,	 prof.	 nadzw.,	UP	

Lublin:	RKZ	i	jej	rola	w	zachowaniu	homeostazy	u	bydła	
i	zwierząt	monogastrycznych.	Wybrane	jednostki	chorobo-
we,	gdzie	trzeba	zwrócić	szczególną	uwagę	na	wyrówny-
wanie	zaburzeń	RKZ.
Dr	n.	med.	Zofia	Czubasiewicz:	Pobieranie	próbek	oraz	

najczęstsze	błędy	przedanalityczne	a	wiarygodność	wyni-
ków.
Dr	n.	med.	Marek	Szewczyk:	Prezentacja	możliwości	

analizatora	EDAN	i	15	i	praca	na	sprzęcie.
Dr	Łukasz	Kurek:	 Prezentacja	 przypadków	własnych	

wraz	z	interpretacją	statusu	zdrowotnego.
21.06.2018 r.
Lek.	wet.	Krzysztof	Misiak,	GIW	Warszawa:	Plan	higie-

ny	zakładu	mięsnego.
13.08.2018 r.
Lek.	wet.	Emilian	Kudyba:	Dobra	praktyka	higieniczna	

i	produkcyjna	(GHP/GMP)	w	procesie	produkcji	i	obrocie	
żywnością.	Zapewnienie	 bezpieczeństwa	 i	 jakości	 zdro-
wotnej	żywności.
14.09.2018 r.
Prof.	 dr	 hab.	Krzysztof	Kwiatek,	PIWet-PIB	Puławy:	

Zakładowe	 systemy	zapewnienia	bezpieczeństwa	produ-
kowanej	żywności.
Lek.	wet.	Józef	Białowąs,	PIW	Ostrołęka:	Rola	i	podej-

mowane	działania	przez	PLW	w	sytuacjach	kryzysowych.
05.10.2018 r.
VIII	międzynarodowa	konferencja	naukowa	w	Łomży	

Aktualne	wyzwania	w	hodowli	bydła:
–	 dr	Trygve	Solberg,	Geno,	Oslo,	Norwegia:	Nowe	zaawan-
sowane	technologie	w	hodowli	zwierząt	i	jej	wpływ	na	
program	hodowlany,

–	 dr	hab.	Krzysztof	Niemczuk,	prof.	nadzw.,	PIWet-PIB	
w	Puławach:	Gorączka	Q	–	 aktualna	 sytuacja	 epide-

miologiczna	 i	 charakterystyka	 genotypowa	 szczepów	
C. brunetii	u	bydła,

–	 prof.	dr	hab.	Ejal	Klement,	Uniwersytet	Hebrajski	w	Je-
rozolimie,	Izrael:	Choroba	guzowatej	skóry	bydła	–	czego	
dowiedzieliśmy	się	z	epizoocji	na	Bałkanach,

–	 dr	Wojciech	Barański,	UWM	w	Olsztynie:	Metody	wspo-
magania	wykrywania	rui	u	bydła,

–	 dr	hab.	Łukasz	Kurek,	UP	w	Lublinie:	Porażenie	popo-
rodowe	a	zaleganie	poporodowe.

09.11.2018 r.
Lek.	wet.	Andrzej	Bober,	PIWet-PIB	w	Puławach:	Zgni-

lec	amerykański	pszczół.
16.11.2018 r.
Lek.	wet.	Emilian	Kudyba:	Koń	w	wojsku	polskim	XX	

wieku.
24.11.2018 r.
Lek.	wet.	Emilian	Kudyba:	Turkmeni	i	ich	konie.

Oddział w Olsztynie
23.02.2018 r.
Dr	hab.	Małgorzata	Pomorska-Mól,	prof.	nadzw.,	PIWet- 

-PIB	Puławy:	Aktualna	sytuacja	epizootyczna	ASF	w	Pol-
sce.
Lek.	wet.	Dorota	Daniluk,	WIW	Olsztyn:	Zasady	bioase-

kuracji	w	gospodarstwach	utrzymujących	świnie.
Prof.	dr	hab.	Maciej	Gajęcki,	UWM,	Olsztyn:	Przeszu-

kiwania	obszarów	i	zbierania	zwłok	dzików.
07.05.2018 r.
Lek.	wet.	Robert	Kraczkowski,	Całodobowa	Lecznica	

Weterynaryjna	Chiron-Wet	w	Lublinie:	Aspekty	anestezji	
i	analgezji	królików	i	gryzoni.
17.05.2018 r.
Lek.	med.	Magdalena	Misiukiewicz-Poć,	UWM	w	Olsz-

tynie:	Chłoniaki	mózgu.
Dr	n.	med.	Aleksandra	Sejda,	UWM	w	Olsztynie:	Udary	

mózgu	u	ludzi	i	zwierząt.
Prof.	dr.	hab.	Krzysztof	Wąsowicz,	UWM	w	Olsztynie:	

Zmiany	w	ekspresji	wybranych	genów	w	stanie	zapalnym	
okrężnicy	świni.
23.05.2018 r.
Dr	Zuzany	Široká,	Ph.D.,	University	of	Veterinary	and	

Pharmaceutical	Sciences	Brno,	Czech	Republic:	The	main	
causes	 of	 animal	 poisonings:	 situation	 in	 the	Czech	Re-
public.
28-29.05.2018 r.
Dieter	Fuchs,	Market	Development	and	Preclinical	Appli-

cations	Manager	FUJIFILM	Visualsonics,	Inc.:	Preclinical	
imaging	workshop.
Milan	Kopecek,	Regional	Sales	Manager,	CEE	FUJI-

FILM	Visualsonics,	Inc.:	Preclinical	imaging	workshop.
18.06.2018 r.
Prof.	Xuan	Xuenan,	National	Research	Center	for	Pro-

tozoan	Disease	in	Obihiro,	University	of	Agriculture	and	
Veterinary	Medicine	in	Obihiro,	Japan:	A	strategy	for	de-
veloping	 novel	 recombinant	 vaccines	 against	 protozoan	
diseases.
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3rd	workshop	of	the	Polish	Zebrafish	Society	–	zebrafish	
basic	concepts	and	techniques:
–	 prof.	 Przemko	Tylżanowski,	Uniwersytet	Medyczny	
w	Lublinie/University	of	Leuven:	Introduction	to	zebra-
fish,

–	 dr	 Piotr	 Podlasz,	Uniwersytet	Warmińsko-Mazurski	
w	Olsztynie:	Study	of	neuropeptide	functions	using	ze-
brafish	as	a	model	organism,

–	 dr	Magdalena	Pruszko,	Mossakowski	Medical	Research	
Centre,	Warszawa:	The	zebrafish	as	a	model	for	human	
cancer,

–	 dr	Tomasz	Prajsnar,	The	University	of	Sheffield,	Wielka	
Brytania:	Use	of	zebrafish	to	study	immunity	and	infec-
tion,

–	 dr	Kinga	Gaweł,	Uniwersytet	Medyczny	w	Lublinie/Cen-
ter	for	Molecular	Medicine	Norway,	University	of	Oslo,	
Norwegia:	The	utility	of	zebrafish	in	precision	medicine:	
focus	on	genetic	models	of	epilepsy,

–	 dr	Ewelina	Kozioł,	Uniwersytet	Medyczny	w	Lublinie:	
Modele	 behawioralne	Zebrafish	 jako	platforma	badań	
screeningowych	dla	związków	pochodzenia	naturalnego,

–	 Krzysztof	Borkowski,	Olympus,	Polska:	Szybkie	obra-
zowanie	mikroskopowe	z	wykorzystaniem	wysokoroz-
dzielczych	systemów	konfokalnych,

–	 Massimo	Foa,	IDEXX:	Zebrafish	health	monitoring:	it’s	
not	about	me,	it’s	about	you	and	your	research,

–	 Karina	Błachnio,	Merck	CRISPR/Cas9:	Precyzyjna	tech-
nologia	edytowania	genów	w	komórce,

–	 Albert	Willemsen,	Noldus	 Information	Technology,	
Wageningen,	Holandia:	 State	 of	 the	 art	 in	 behavioral	
measurements	–	high-throughput	larvae	screening,	adult	
fish	tests,	cardiology,	embryo	activity	and	more,

–	 Milan	Kopecek,	FUJIFILM	Visualsonics,	Amsterdam,	
Holandia:	High	 frequency	ultrasound	 in	 zebrafish	 ex-
perimental	models	imaging.

17.12.2018 r.
Dr	Ishaku	Leo	Elisha,	DVM,	PhD	Tshwane	University	

of	Technology,	Pretoria,	Republika	Południowej	Afryki:	
Ethnoveterinary	in	Botanical	Medicine:	A	new	paradigm.
17.12.2018 r.
Dr.	 hab.	 nauk	med.	Konrad	Ptaszyński,	 prof.	UWM,	

UWM	w	Olsztynie,	Komitet	Genetyki	Człowieka	i	Pato-
logii	Molekularnej	PAN:	Rak	endometrium	–	diagnostyka	
nie	tylko	histopatologiczna.

Oddział w Puławach
10.01.2018 r.
Prof.	dr	hab.	med.	Krzysztof	Tomasiewicz,	Uniwersytet	

Medyczny	w	Lublinie:	Postępy	w	diagnostyce	i	leczeniu	
chorób	wątroby.
23.03.2018 r.
Dr	 n.	med.	Michał	 Skalski,	Warszawski	Uniwersytet	

Medyczny:	Fizjologia	snu	i	wybrane	zagadnienia	z	medy-
cyny	snu.
14.06.2018 r.
Prof.	 dr	 hab.	Barbara	 Skrzydło-Radomańska,	 Samo-

dzielny	Publiczny	Szpital	Kliniczny	nr	4	w	Lublinie:	Bez-
pieczeństwo	przewlekłego	stosowania	inhibitorów	pompy	
protonowej.

Dr	Maiken	Worsøe	Rosenstierne,	Department	of	Virus	
&	Microbiological	Special	Diagnostics,	Statens	Serum	In-
situte,	Kopenhaga,	Dania:	MAD-Vir;	metagenomic	array	
detection	of	virus.
25.06.2018 r.
Prof.	Yuefeng	Chu,	Lanzhou	Veterinary	Research	Insti-

tute,	Chinese	Academy	of	Agricultural	Sciences,	Chiny:	Ep-
idemiology,	diagnosis	and	control	of	bovine	mycoplasmosis.
Prof.	Yongsheng	Liu:	Haemophilus	 parasuis	 –	 recent	

findings	from	studies	performed	in	China.
24.09.2018 r.
Prof.	Esperanza	Gomez-Lucia,	Complutense	University	

of	Madrid,	Hiszpania:	Retroviral	endogenous	sequences:	
are	they	a	luxury.
19.10.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Magdalena	Chrościńska-Krawczyk,	Uni-

wersytecki	 Szpital	Dziecięcy	w	Lublinie:	Zastosowanie	
mezenchymalnych	komórek	macierzystych	w	neurologii.
Oddział Świętokrzyski
15.02.2018 r.
IV	Konferencja	z	cyklu	Weterynaria	dla	pszczelarstwa	

–	weterynaryjne	aspekty	odpowiedzialnego	pszczelarstwa	
w	Polsce:
–	 dr	Krystyna	Pohorecka,	PIWet-PIB	Puławy:	Problema-
tyka	zwalczania	inwazji	Varroa destructor	przy	pomocy	
zarejestrowanych	w	kraju	leczniczych	produktów	wete-
rynaryjnych,

–	 dr	Anna	Gajda,	SGGW	w	Warszawie:	Nosemoza	jako	
jedna	z	głównych	przyczyn	strat	pszczelich,

–	 dr	hab.	Paweł	Chorbiński,	prof.	nadzw.,	lek.	wet.	Artur	
Arszułowicz,	Wiktor	Korczyński:	Czego	 pszczelarz	
oczekuje	od	świata	i	od	weterynarii?

05.07.2018 r.
Lek.	wet.	Jan	Marczuk,	Uniwersytet	Przyrodniczy	w	Lu-

blinie:	Rzadkie	przypadki	masowych	zachorowań	u	bydła	
–	własne	obserwacje.
05.07.2018 r.
Lek.	wet.	Jarosław	Radziwon,	Biowet	Drwalew:	Profi-

laktyka	mastitis.
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
07.04.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Urszula	Pasławska,	UW	Wrocław:	Najczę-

ściej	popełniane	błędy	podczas	leczenia	pacjenta	kardio-
logicznego.
Dr	Wojciech	Karlik,	SGGW	Warszawa:	Leki	w	terapii	

pacjenta	z	chorobą	przewodu	pokarmowego	–	co	nowego?
Dr	Magdalena	Ostrzeszewicz,	SGGW	Warszawa:	Uwagi	

dotyczące	leczenia	pacjentów	z	chorobami	przewodu	po-
karmowego	–	przypadki	kliniczne.
Prof.	Roger	Smith,	The	Royal	Veterinary	College,	Wiel-

ka	Brytania:	Nowe	spojrzenie	na	etiopatogenezę,	objawy	
i	rozpoznawanie	uszkodzeń	aparatu	ścięgnowo-więzadło-
wego	oraz	Metody	 regeneracyjne	w	 leczeniu	 uszkodzeń	
ścięgien	i	więzadeł.
Dr	n.	wet.	Radomir	Henklewski,	Uniwersytet	Mikoła-

ja	Kopernika	w	Toruniu,	Centrum	Weterynarii:	Leczenie	
zachowawcze	i	operacyjne	uszkodzeń	ścięgien	i	więzadeł.
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Lek.	wet.	Jan	Trela,	Specjalistyczny	Gabinet	Weteryna-
ryjny	TRELAVET’s:	Wziernikowanie	pochewek	ścięgno-
wych	i	klatek	maziowych	w	leczeniu	uszkodzeń	ścięgien	
i	więzadeł.
Dr	Olga	Kalisiak,	SGGW:	Biomechanika	ścięgien	i	kucie	

ortopedyczne	koni	po	uszkodzeniach	aparatu	ścięgnowo-
-więzadłowego.
Lee	Hollen,	Szwecja:	Fizjoterapia	koni	po	uszkodzeniach	

ścięgien	i	więzadeł.
Dr	Krzysztof	Janeczko,	UP	Wrocław:	Istotne	zagadnienia	

w	zwalczaniu	chorób	związanych	z	PCV2.
Lek.	wet.	Mateusz	Porowski,	Przychodnia	Weterynaryjna	

Animal	w	Pobiedziskach:	Praktyczne	podejście	do	kontroli	
PRRS	na	fermach	w	Polsce.
Lek.	wet.	Piotr	Cybulski,	Gabinet	Wet.	Goodvalley	Agro:	

Mycoplasma suis	–	diagnostyka	i	opis	przypadku.
Prof.	dr	hab.	Zygmunt	Pejsak,	PIWet-PIB	Puławy:	Ak-

tualna	sytuacja	w	zakresie	ASF	w	Polsce.
Tine	Kjaer	Schøning,	DVM,	Dania:	Pleuropneumonia	

i	różyca	świń	–	duńskie	doświadczenia	w	kontrolowaniu	
zakażeń	na	fermach	wielkotowarowych.
Dr	Robert	Panek,	IDT	Biologika	Polen	Sp.	z	o.o.:	Gry-

pa	świń.	Interpretacja	oraz	wykorzystanie	wyników	badań	
laboratoryjnych	w	terenowym	postępowaniu	z	chorobą.
Dr	Artur	 Jabłoński,	 PIWet-PIB	Puławy:	Diagnostyka	

różnicowa	najważniejszych	chorób	świń	na	podstawie	ba-
dań	sekcyjnych.
Dr	Wojciech	Korczyński,	Vetoquinol	–	Biowet	Sp.	z	o.o.	

Gorzów	Wlkp.:	Czy	jednokrotnym	podaniem	antybiotyku	
można	kontrolować	PRDC	u	trzody	chlewnej?
Dr	Giovanni	Gnemmi,	DVM,	Ph.D.,	DECBHM,	Wło-

chy:	Rozród	bydła	–	4.	stopień:	blaski	i	cienie	najbliższej	
przyszłości,	Zarządzanie	cielętami	w	pierwszym	tygodniu	
po	porodzie,	Krowy	świeżo	wycielone	–	rola	lekarzy	prakty-
ków,	oraz	Niezakaźne,	niezapalne	zaburzenia	ciąży	u	bydła.
Pavel	Taśka,	DVM,	Republika	Czeska:	Nowoczesne	

metody	kontroli	BRD	w	hodowli	bydła.
Prof.	 dr	 hab.	med.	wet.	Ruediger	T.	Korbel,	Niemcy:	

Okulistyka	gadów	oraz	Okulistyka	ptaków.
Lek.	wet.	Oliwia	Łobaczewska:	Przypadki	okulistyczne	

–	małe	ssaki.
Prof.	 dr	 hab.	 dr	 h.c.	Gerry	M.,	Dorrestein,	Holandia:	

Uwarunkowania	 anatomiczno-fizjologiczne	 oraz	 zasady	
diagnostyki	chorób	przewodu	pokarmowego	ptaków.
Dr	Tomasz	Piasecki,	UP	Wrocław:	Ciała	obce	w	prze-

wodzie	pokarmowym	jako	następstwo	choroby	stomatolo-
gicznej	gryzoni	i	zajęczaków.
Prof.	 dr	 hab.	 Jacek	 Szczawiński,	 SGGW	Warszawa:	

Kryzysy	w	gospodarce	żywnościowej.
Lek.	wet.	Jacek	Kucharski,	GIW	Warszawa:	Inspekcja	

Weterynaryjna	wobec	kryzysów.
Dr	Agnieszka	Jackowska-Tracz,	dr	Michał	Tracz,	dr	hab.	

Krzysztof	Anusz,	SGGW	Warszawa:	Systemowe	zarządza-
nie	obroną	żywności	(Food	Defence).
Lek.	wet.	Marek	Kubica,	PIW	Koszalin:	Działania	powia-

towego	lekarza	weterynarii	w	sytuacjach	kryzysowych	w	ra-
mach	RASFF	w	związku	z	handlem	i	wywozem	żywności.
Dr	Michał	Tracz,	dr	Agnieszka	Jackowska-Tracz,	SGGW	

Warszawa:	Elektroniczna	 kontrola	 urzędowa	 jako	 nowe	
narzędzie	w	zapewnieniu	bezpieczeństwa	żywności.

Lek.	wet.	Martyna	Puchalska,	SGGW	Warszawa:	Bioase-
kuracja	a	przyjazne	systemy	chowu	–	omówienie	zagrożeń	
na	przykładzie	toksoplazmozy	świń.
Dr	Artur	Zalewski,	 Polprowet:	Rola	weterynaryjnego	

przemysłu	farmaceutycznego	w	ochronie	zdrowia	publicz-
nego.
Prof.	 dr	 hab.	Krzysztof	Kwiatek,	PIWet-PIB	Puławy:	

Identyfikacja	 gatunkowa	białek	 zwierzęcych	w	 aspekcie	
kontroli	 zafałszowań	 i	 zapobieganiu	 sytuacjom	kryzyso-
wym	w	łańcuchu	żywnościowym.
Dr	 Joanna	Zarzyńska,	 dr	 Joanna	Pławińska-Czarnak,	

SGGW	Warszawa:	Bezpieczeństwo	żywności	–	czy	łatwo	
uniknąć	alergenów	w	żywności	i	przestrzeni	produkcyjnej?
Lek.	wet.	 Józef	Białowąs,	 PIW	Ostrołęka:	Rola	 po-

wiatowego	lekarza	weterynarii	w	sytuacjach	związanych	
z	kryzysem.
Witold	Katner,	KILW:	Kryzys	wizerunkowy	w	branży	

spożywczej.
Dr	Mirosław	Welz,	WIW	Krosno:	Choroby	zakaźne	zwie-

rząt	wolno	żyjących	przenoszone	przez	żywność.
08.04.2018 r.
Dr	Dorota	Pomorska-Handwerker,	Lubelska	Poliklinika	

Weterynaryjna	s.c.,	Lublin:	Leczenie	miejscowe	i	profilak-
tyka	chorób	skóry	–	jak	dobrać	właściwy	dermokosmetyk?	
oraz	Dermatologia	 przez	 przypadki:	 od	 rozpoznania	 do	
leczenia.
Lek.	wet.	 Jacek	Garncarz,	Okulistyczna	Przychodnia	

Weterynaryjna	Warszawa:	Farmakoterapia	wybranych	jed-
nostek	chorobowych	w	okulistyce	małych	zwierząt.
Martin	Novak,	DVM,	Rep.	Czeska:	Skuteczność	zastoso-

wania	kwasu	hialuronowego	w	ortopedii	psów	–	przypadki	
kliniczne.
Prof.	dr	hab.	dr	h.c.	Gerry	M.	Dorrestein,	Holandia:	Wy-

brane	choroby	przewodu	pokarmowego	ptaków.
Dr	Marcin	Wrzosek,	UP	Wrocław:	Badanie	neurologicz-

ne	małych	ssaków.
Dr	Tomasz	Piasecki,	UP	Wrocław:	Encephalitozoonoza	

królików	–	wyzwania	diagnostyczne	i	terapeutyczne.
Dr	Aleksandra	Ledwoń,	 SGGW	Warszawa:	Choroby	

przebiegające	z	zaburzeniami	neurologicznymi	u	ptaków.
Lek.	wet.	Aleksandra	Maluta,	Przychodnia	Weteryna-

ryjna	 i	 Szpital	Zwierząt	Egzotycznych	OAZA:	Choroby	
przebiegające	z	zaburzeniami	neurologicznymi	u	gadów.
26.04.2018 r.
Dr	Wojciech	Korczyński:	Nowoczesne	rozwiązania	w	za-

rządzaniu	zdrowotnością	stada.
10.06.2018 r.
Dr	Paweł	Pietras,	Centrum	Badań	Weterynaryjnych	VET-

COMPLEX	Sp.	z	o.o.	Łódź:	Kształtowanie	umiejętności	
managerskich	dla	lekarzy	weterynarii.
07.07.2018 r.
Lek.	wet.	Katarzyna	Kuśmierz,	KRKA:	Zastosowanie	

Ecocid	S	–	praktyczne	zapobieganie	ASF.
Lek.	wet.	Bogdan	Zakrzewski,	MSD:	Wpływ	warunków	

utrzymania	świń,	a	podatność	na	infekcje.
Dr	Wojciech	Korczyński,	Vetoquinol:	Wiele	problemów	

i	jedno	rozwiązanie	w	nowoczesnej	terapii	trzody	chlewnej.
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Lek.	wet.	Aleksander	 Fórmanowski,	HIPRA:	Zespół	
rozrodczo-oddechowy	świń,	znaczenie	ekonomiczne	oraz	
metody	kontroli.
Lek.	wet.	Anna	Bromber,	CEVA:	Prawidłowa	profilak-

tyka	przeciwko	chorobom	płuc	trzody	chlewnej.
20.07.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Piotr	Ostaszewski,	SGGW	Warszawa:	Mio-

patie	ludzi	i	zwierząt	–	potencjalne	możliwości	leczenia.
Prof.	 dr	 hab.	Andrzej	Koncicki,	UWM	Olsztyn:	Bor-

detelloza	 i	 ornitobakterioza	 jako	przyczyna	dużych	 strat	
w	chowie	drobiu.
21.07.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Andrzej	Pomianowski,	UWM	Olsztyn:	Czy	

pies	może	mieć	migrenę?
06.10.2018 r.
Dr	Magdalena	Ostrzeszewicz,	SGGW	Warszawa:	Dia-

gnostyka	różnicowa	wypływu	z	nosa	u	psów	i	kotów.
Lek.	wet.	Daria	Jagielska,	lek.	wet.	Mirosława	Ziemba,	

VET-MED,	Łódź,	Lecznica	dla	Zwierząt	Kalinowa,	Łódź:	
Podstawy	diagnostyki	obrazowej	w	chorobach	układu	od-
dechowego	i	krążenia.
Dr	Magdalena	Kalwas-Śliwińska,	 SGGW	Warszawa:	

Intensywna	terapia	w	chorobach	układu	oddechowego.
Prof.	dr	hab.	Roman	Lechowski,	dr	Magdalena	Ostrze-

szewicz,	 SGGW	Warszawa:	Wybrane	 przypadki	 chorób	
z	objawami	ze	strony	układu	oddechowego.
Oddział Małopolski
20.06.2017 r.
Prof.	dr	hab.	Ryszard	Gryglewski,	Coll.	Med.	UJ	w	Kra-

kowie:	Historia	krakowskiej	weterynarii.
07.12.2017 r.
Dr	Marek	Wajdzik,	UR	w	Krakowie:	Weterynaryjne	

aspekty	w	kynologii.
24.10.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Zygmunt	Pejsak,	UCMW	UJ-UR:	Co	dalej	

z	afrykańskim	pomorem	świń?
12.12.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Małgorzata	Jantos,	Coll.	Med.	UJ:	Śmierć	

zwierzęcego	przyjaciela.	Lekceważone	więzi	i	emocje.
Oddział Kujawsko-Pomorski
23.02.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Rafał	Walczak,	prof.	dr	hab.	Jan	Dziuban,	

Politechnika	Wrocławska:	Wykorzystanie	nanotechnologii	
w	medycynie	weterynaryjnej.
23.03.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Jędrzej	M.	Jaśkowski,	Centrum	Weteryna-

rii	UMK	Toruń:	Czy	badania	rektalne	i	ultrasonograficzne	
ciąży	u	krów	wytrzymują	próbę	czasu?
Lek.	wet.	Magdalena	Herudzińska,	Centrum	Weterynarii	

UMK	Toruń:	PAG	jako	marker	ciąży	u	przeżuwaczy	–	ogra-
niczenia,	zalety,	wykorzystanie.
24.04.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Chandra	Shekhar	Pareek,	Centrum	Wetery-

narii	UMK	Toruń:	Interdisciplinary	genomics	research	in	
veterinary	sciences.

Dr	Hanna	Janiszewska,	Col.	Med.	UMK	Toruń:	Dzie-
dziczne	mutacje	genowe,	skutki	kliniczne	oraz	poradnictwo	
genetyczne,	badania	dziedzicznego	podłoża	nowotworów	
metodą	PCR.
09.05.2018 r.
Dr	Mirosław	Górny,	AWF:	Od	estetyki	do	terapii	–	ru-

chowe	relacje	człowiek	i	koń.
Dr	Radomir	Henklewski,	Centrum	Weterynarii	UMK	

Toruń:	Diagnostyka,	 leczenie	zachowawcze	 i	operacyjne	
uszkodzeń	ścięgien	i	więzadeł	koni.
15.06.2018 r.
Lek.	wet.	Jerzy	Dymek,	WIW	Bydgoszcz:	Aktualna	sy-

tuacja	ASF	w	województwie	kujawsko-pomorskim.
Dr	Marek	Steigertem,	Niemcy:	Plan	działania	w	 celu	

zwalczania	ASF	u	dzikich	świń	w	przypadku	epidemii.
19.07.2018 r.
Dr	Anna	Biazik,	Centrum	Weterynarii	UMK	Toruń:	Per-

manentna	tracheostomia	u	koni.
Anna	Heydel,	Biomag	Lumina	Vet	Poznań:	Zastosowa-

nie	zmiennego	pola	magnetycznego	niskiej	częstotliwości	
w	weterynarii.
10.09.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Wiesław	Deptuła,	US:	Odporność	a	zaka-

żenia	wirusowe	–	stan	obecny	i	perspektywy.
16.10.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Przemysław	Sobiech,	UWM	Olsztyn:	Przy-

datność	stosowania	preparatów	selenowych	w	profilaktyce	
chorób	bydła.
Dr	 hab.	 inż.	Mariusz	Bogucki,	UTP	Bydgoszcz:	Stan	

i	kierunki	rozwoju	hodowli	bydła	w	Polsce.
Lek.	wet.	Michał	Gnus,	lekarz	weterynarii	wolnej	prak-

tyki,	Grodzisk	Wlkp.:	Małoinwazyjne	metody	 leczenia	
lewostronnego	przemieszczenia	trawieńca	bydła.
08.11.2018 r.
Prof.	dr	hab.	Waldemar	Jędrzejczyk,	Col.	Med.	UMK:	

Futurologiczne	spojrzenie	na	medycynę.
Mgr	Michał	Meina,	ICNT,	UMK,	Toruń:	Akcelerome-

tria	jako	narzędzie	badania	fizycznej	aktywności	zwierząt.
06.12.2018 r.
Dr	Renata	Naruszewicz,	prof.	dr	hab.	Jacek	Manitius,	

BBraun	Avitum	Poland,	Stacja	Dializ,	Nakło	 n/Notecią,	
CM	UMK:	Nefrologia	doświadczalna	i	kliniczna	–	własne	
doświadczenia.

Oddział w Warszawie
28.03.2018 r.
Dr	Norbert	Czubaj,	SGGW	Warszawa:	Anatomia	klinicz-

na	malformacji	Chiariego	u	psów.
07., 09., 10.05.2018 r.
Ekaterina	 Zubareva,	Wydz.	Med.	Wet.,	Uniwersytet	

Rolniczy	w	Omsku,	Rosja:	Basic	concepts	of	the	automatic	
control	theory	in	physiology.	Dynamic	parameters	of	the	
automatic	control	 system	of	 some	physiological	 systems	
oraz	Application	of	the	automatic	control	theory	in	physi-
ology.	Software-hardware	system	Muscle	–	Tester.	Results	
of	pilot	study.
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05.06.2018 r.
Prof.	Yang	Zhiqiang,	Lanzhou	 Institute	 of	Husbandry	

and	Pharmaceutical	Sciences	(LIHPS,	CAAS),	Lanzhou,	
Chiny:	Overview	of	Lanzhou	Institute	of	Husbandry	and	
Pharmaceutical	Sciences	of	Chinese	Academy	of	Agricul-
tural	Sciences.
Prof.	Zuoting	Yan,	Lanzhou	Institute	of	Husbandry	and	

Pharmaceutical	Sciences	(LIHPS,	CAAS),	Lanzhou,	Chiny:	
Introduction	of	dairy	industry	in	China	and	progress	in	dairy	
cows	disease	research	of	CAAS.
08.10.2018 r.
Dr	Craig	Carter,	University	of	Kentucky:	What	 is	 the	

One	Health	philosophy	and	how	does	it	impact	horse	health	
and	wellness?

Oddział we Wrocławiu
22.03.2018 r.
Dr	Agnieszka	Mackiewicz,	Uniwersytet	Zielonogórski:	

Biomechanical	investigation	of	intact	and	inflammation	of	
the	rabbits	urethra.
17.02.2018 r.
Konferencja	Walentynki	Kardiologiczne	2018:

–	 prof.	Jean-Louis	Pouchelon,	Ecole	Nationale	Vétérinaire	
d’Alfort:	Genetyczne	i	wrodzone	choroby	serca,

–	 dr	Jeff	Blair,	DVM,	PhD,	Global	Medical	Manager,	Okla-
homa	State	University:	UpCard	w	codziennej	praktyce	
klinicznej	–	doświadczenia	własne,

–	 lek.	wet.	Dariusz	Gurdała,	działalność	prywatna:	UpCard	
–	możliwości	i	potrzeby	nowoczesnej	kardiologii,

–	 dr	Magdalena	Garncarz,	 SGGW	Warszawa:	Typowe	
objawy	choroby	serca	–	wcale	nie	takie	typowe,

–	 prof.	dr	hab.	Urszula	Pasławska,	dr	Agnieszka	Kurosad,	
UP	we	Wrocławiu:	Wpływ	składu	diety	na	stan	klinicz-
ny	pacjentów	z	przewlekłą	niewydolnością	 serca	oraz	
Wartości	 referencyjne	 parametrów	 kardiologicznych	
u	wybranych	ras	psów	w	Polsce,

–	 dr	hab.	Agnieszka	Noszczyk-Nowak,	prof.	UPWr,	UP	
we	Wrocławiu:	Doświadczenia	kliniczne	z	iniekcyjnymi	
lekami	inotropowo-dodatnimi,

–	 dr	Alicja	Cepiel,	UP	we	Wrocławiu:	Wpływ	enrofloksa-
cyny	i	pradofloksacyna	na	krzywą	EKG,

–	 lek.	wet.	Marcin	Michałek,	lek.	wet.	Barbara	Szczepan-
kiewicz,	UP	we	Wrocławiu:	Nadciśnienie	tętnicze	u	psów	
i	kotów.

06.05.2018 r.
Lek.	wet.	Estera	Zawłocka-Hutny,	Komisja	Szkoleń	i	Na-

uki	Zawodu:	Radioterapia	w	medycynie	weterynaryjnej.
03.06.2018 r.
Dr	Katarzyna	Mróz,	Gabinet	Weterynaryjny	PRAK-VET:	

Naszpikujmy	 się	wiedzą…	czyli	 szpik	 kostny	 od	 strony	
całkiem	praktycznej.
05.10.2018 r.
Dr	Craig	Carter,	University	of	Kentucky:	Epidemiologic	

and	Diagnostic	Overview	of	Equine	Infectious	Diseases,	
Equine	Diagnostic	Case	Studies,	Epidemiologic	and	diag-
nostic	overview	of	equine	infectious	diseases	oraz	Equine	
diagnostic	case	studies.

17.11.2018 r.
Konferencja	Naukowa	Etyka	zawodowa	lekarza	wetery-

narii	–	perspektywa	zmian:
–	 dr	Piotr	Listos,	mgr	prawa,	UP	Lublin:	Aspekty	prawne	
orzekania	kar	wobec	lekarzy	weterynarii	przez	organy	
izb	lekarsko-weterynaryjnych,

–	 dr	Wojciech	Hildebrand,	Dolnośląska	 Izba	Lekarsko-
-Weterynaryjna:	Odpowiedzialność	zawodowa	–	zmiany	
na	przestrzeni	lat	1990-2018,

–	 dr	hab.	Hanna	Mamzer,	prof.,	Uniwersytet	im.	A.	Mic-
kiewicza,	Poznań:	Rola	 lekarza	weterynarii	w	posthu-
manistycznym	świecie,

–	 dr	Anna	Zalesińska,	Centrum	Kompetencji	 i	 Informa-
tyzacji	 Sądownictwa,	Wrocław:	 Interpretacje	 zapisów	
Kodeksu	Etyki	Lekarza	Weterynarii,

–	 dr	Paweł	Pasieka,	SGGW	Warszawa:	Rozwiązywanie	
konfliktów	moralnych	w	praktyce	weterynaryjnej,

–	 lek.	wet.	 Piotr	Waleński,	Dolnośląska	 Izba	Lekarsko-
-Weterynaryjna:	Najczęściej	przekraczane	zapisy	KELW,

–	 dr	Robert	Karczmarczyk,	UP	Wrocław:	Przyczyny	prze-
kraczania	zawodowych	norm	etycznych.

29.11.2018 r.
Seria	wykładów	pn.	Psy	sportowe	–	specyfika	fizjologii	

psów	sportowych,	żywienie	i	traumatologia:
–	 prof.	dr	hab.	Urszula	Pasławska,	UP	Wrocław:	Specyfika	
fizjologii	whippetów	w	aspekcie	badań	kardiologicznych,

–	 dr	Robert	 Pasławski:	Najczęstsze	 przyczyny	 urazów	
u	psów	sportowych	oraz	postępowanie	terapeutyczne,

–	 dr	Agnieszka	Kurosad,	UP	Wrocław:	Specyfikacja	ży-
wienia	 psów	 sportowych	w	 aspekcie	 różnych	modeli	
żywieniowych,

–	 Firma	Pupil	prezentacja	produktu	Pupil	Premium	Sport.

Oddział Wielkopolski
XIV	Forum	Zootechniczno-Weterynaryjne	pt.	Zdrowe	

racice	i	wymiona	a	efektywna	produkcja:
19.04.2018 r.
–	 warsztaty	terenowe	–	Jarosławiec,	Lubiń,	Brody,	Pępowo,	
Baszków	k/Krotoszyna,	Osowa	Sień.

20.04.2018 r.
–	 lek.	wet.	Grzegorz	Nowak,	NikaHealth	Products:	Wspo-
mnienie	prof.	dr	hab.	Edwarda	Malinowskiego,

–	 dr	hab.	Tomasz	Strabel,	prof.	UP,	UP	w	Poznaniu:	Ocena	
genomowa	w	praktyce	hodowlanej,

–	 Claus	Viking,	 Dania:	 Duński	 program	 hodowlany	
uwzględniający	cechy	nóg	i	wymienia	w	ocenie,

–	 prof.	dr	hab.	Włodzimierz	Nowak,	UP	Poznań:	Żywienie	
w	zasuszeniu	i	okresie	przejściowym	–	nowe	tendencje,

–	 mgr	inż.	Krystian	Jopek,	Alima	Bis:	Zasady	przygoto-
wania	właściwego	TMR	dla	bydła	mlecznego,

–	 Dorota	Wyrobek:	Profilaktyka	w	wykonaniu	właścicieli	
fermy	na	300	krów,

–	 dr	hab.	Marcin	Komosa,	UP	w	Poznaniu:	Budowa	ana-
tomiczna	 kończyn	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
budowy	racic,

–	 Ecolab:	Higiena	racic	–	aktualne	rozwiązania	w	kontek-
ście	ekonomiki	produkcji,

–	 dr	Aleksander	 Skoracki,	BASKO	Poznań:	Zapalenie	
skóry	palców	(Dermatitis	digitalis)	–	wieloprzyczynowe	
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schorzenie	kończyn,	powodujące	kulawizny	w	stadach	
bydła	mlecznego,

–	 Roland	Polniak,	GEA	Polska:	 PediCuRx	–	 skuteczna	
dezynfekcja	racic	2	w	1,

–	 prof.	Piotr	Wójcik,	IŻ-PIB	Kraków:	Wpływ	wad	postawy	
kończyn	i	chorób	racic	na	brakowanie	i	produkcję,

–	 dr	Katarzyna	Rzewuska,	UP	w	Poznaniu:	Korzyści	udzia-
łu	w	projekcie	CGen	korekcja,

–	 lek.	wet.	Marek	Branicki,	MSD:	Analiza	zdrowotności	
wymion	w	stadzie	krów	mlecznych	według	MSD,

–	 dr	Sebastian	Smulski,	UP	w	Poznaniu:	Profilaktyka	i	le-
czenie	mastitis	w	okresie	zasuszenia,

–	 lek.	wet.	Tomasz	Jankowiak,	UP	w	Poznaniu:	Różne	me-
tody	walki	z	mastitis	w	zależności	od	rodzaju	patogenu,

–	 Michał	Konieczny,	MERCK:	Nowe	trendy	oraz	perspek-
tywy	w	ilościowej	i	jakościowej	charakterystyce	komórek	
somatycznych	w	mleku,

–	 Jarosław	Wieczorek,	Ecolab:	Higiena	wymienia	–	aktu-
alne	rozwiązania	w	kontekście	ekonomiki	produkcji,

–	 Krzysztof	Dembowski,	DeLaval	Sp.	z	o.o.:	Wpływ	na-
staw	i	rutyn	udojowych	na	przebieg	doju	i	zdrowotność	
wymion,

–	 Roland	Polniak,	GEA	Polska,	Rozwiązania	techniczne	
GEA	wspierające	zdrowotność	wymion.

12-13.10.2018 r.
VIII	Ogólnopolska	Konferencja	Naukowa	Echa	Kon-

gresów	ESPHM	w	Barcelonie	oraz	IPVS	w	Chinach	2018:
–	 dr	Jordi	Mora,	Hiszpania:	Aktualne	poglądy	na	kontrolę	
i	zwalczanie	mykoplazmowego	zapalenia	płuc,

–	 dr	Katrin	Strutzberg-Minder,	Niemcy:	Co	nowego	w	dia-
gnostyce	grypy?,

–	 Pim	Biewenga,	Holandia:	Metoda	HyCare	–	czy	sprawdzi	
się	w	przypadku	ASF?,

–	 dr	Tomasz	Trela,	Austria:	Bioasekuracja	na	poważnie,
–	 dr	Artur	Jabłoński,	Polska:	Leptospiroza	świń	–	aktualne	
dane,

–	 Christian	Cassan,	Niemcy:	Mycie	–	istotny	element	sku-
tecznej	dezynfekcji,

–	 prof.	dr	hab.	Małgorzata	Pomorska-Mól,	Polska:	Ważne	
dane	z	Kongresu	IPVS	w	Chinach,

–	 prof.	dr	hab.	Zygmunt	Pejsak,	Polska:	Ważne	dane	z	sym-
pozjum	ESPHM	w	Barcelonie.

21.11.2018 r.
Lek.	wet.	Grzegorz	Wegiera,	PIW	Poznań:	Aktualne	pro-

blemy	w	zakresie	zwalczania	chorób	zakaźnych	zwierząt	na	
terenie	powiatu	poznańskiego.	Działania	związane	z	ASF,	
HPAI	oraz	zgnilcem	amerykańskim	pszczół.

Konferencje naukowe organizowane przez Sekcje
Sekcja Zwierząt Nieudomowionych
24.10.2018 r.
Sesja	Sekcji	Zwierząt	Nieudomowionych,	Miejski	Ogród	

Zoologiczny	w	Łodzi.
Wygłoszono	4	referaty.	Uczestniczyło	17	osób.

Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy
24-25.05 2018 r.
Polanica-Zdrój	 –	XXI	Międzynarodowa	Konferencja	

Naukowa:	 Profilaktyka	 chorób	 przeżuwaczy	 –	 Jak	 nie	

stosować	antybiotyków.	Wygłoszono	24	referaty.	Uczest-
niczyło	350	osób.

Sekcja Dobrostanu Zwierząt i Higieny Środowiska
04.10.2018 r.
Wrocław	–	XVI	Międzynarodowa	Konferencja	Etyczne	

i	prawne	aspekty	ochrony	dobrostanu	zwierząt.	Wygłoszono	
10	referatów.	Uczestniczyło	146	osób.

Sekcja Epizootiologii
09.01.2018 r.
Warszawa	–	Konferencja	Rynek	produktów	leczniczych	

weterynaryjnych	w	Polsce	–	oczekiwania	i	możliwości	dla	
lekarza	weterynarii.	Wygłoszono	8	 referatów.	Uczestni-
czyło	90	osób.
31.01.-01.02.2018 r.
Warszawa	–	Konferencja	Combatting	anthelmintic	 re-

sistance	in	ruminants.	Wygłoszono	5	referatów.	Uczestni-
czyło	70	osób.

Sekcja Farmakologii
09-10.11.2918 r.
Arłamów	–	V	Konferencja	Naukowa	Innowacje	w	me-

dycynie	i	farmakoterapii	–	cz.	II.	Wygłoszono	10	referatów.	
Uczestniczyło	48	osób.

Sekcja Fizjologii i Patologii Rozrodu Psów i Kotów
16.09.2018 r.
Konferencja	Choroby	nowotworowe	małych	 zwierząt	

w	praktyce	 klinicznej	 –	 cz.	 I.	Wygłoszono	 8	 referatów.	
Uczestniczyło	40	osób.

Sekcja Ichtiopatologii
07-09.02.2018 r.
Licheń	Stary	–	XXIII	Krajowa	Konferencja	–	Szkolenie	

Hodowców	Karpia.	Wygłoszono	26	 referatów.	Uczestni-
czyło	200	osób.

Sekcja Żywienia Zwierząt i Higieny Pasz
23.02.2018 r.
Konferencja:	ASF	w	Polsce.	Wygłoszono	 2	 referaty.	

Uczestniczyło	128	osób.

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków
23-24.06.2018 r.
Wrocław	–	Konferencja:	Aktualne	problemy	w	patologii	

drobiu	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	monitorowania	
zdrowia	ptaków.	Wygłoszono	21	wykładów.	Uczestniczyło	
212	osób.

Sekcja Fizjologii i Patologii Konia
06-07.09.2018 r.
Poznań	–	Forum	Hipologiczne	im.	Prof.	Jerzego	Zwoliń-

skiego.	Wygłoszono	14	wykładów.	Uczestniczyło	150	osób.
6.10.2018 r.
Trybuna	Honorowa	Toru	Wyścigów	Konnych	Służewiec	

–	Seminarium	 z	 dr.	Craigiem	Carterem	 z	University	 of	
Kentucky.	Wygłoszono	2	wykłady.	Uczestniczyło	50	osób.
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11-13.10.2018 r.
Racot	–	Konferencja:	Diagnostyka	obrazowa	koni.	Do-

brostan	koni.	Wygłoszono	9	wykładów.	Uczestniczyło	30	
osób.
17.11.2018 r.
Wydział	Medycyny	Weterynaryjnej	SGGW	–	Konferen-

cja	DIAGMOL.	Wygłoszono	16	wykładów.	Uczestniczyło	
80	osób.
Sekcja Neonatologii
07-08.12.2018 r.
Wrocław	–	Konferencja:	Cielę	to	przyszła	krowa.	Wy-

głoszono	17	referatów.	Uczestniczyło	300	osób.

Sekcja Higieny Żywności i Weterynaryjnej 
Ochrony Zdrowia Publicznego
08.06.2018 r.
Lublin	–	Konferencja:	Jakość	zdrowotna	regionalnych	

i	tradycyjnych	produktów	mlecznych.	Wygłoszono	9	refe-
ratów.	Uczestniczyło	85	osób.
Sekcja Patologii i Użytkowania Zwierząt  
Doświadczalnych
07.05.2018 r.
Olsztyn	 –	Konferencja:	Aspekty	 anestezji	 i	 analgezji	

królików	i	gryzoni.	Wygłoszono	1	referat.	Uczestniczyło	
12	osób.


