


Marine Hotel w Ko�obrzegu, 
18-20 listopada 2016 r. 

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji (szkolenia) �Racjonalne stosowanie 

produktów leczniczych weterynaryjnych�, która odb!dzie si! w Ko"obrzegu w 

dniach 18-20 listopada 2016r. w hotelu Marine Hotel w Ko"obrzegu  

 

 

18 listopada 2016 r. (pi#tek) 

 

1. Przyjazd i rejestracja Uczestników 12:00-13:00. 

2. Otwarcie Konferencji _ Powitanie zaproszonych Go!ci oraz Uczestników, 

wyst"pienia Go!ci 13:00-13:30. 

3. Konferencja tematyczna:  

 

�Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych� 

 

13:30-14:30 Terapia zwierz"t akwakultury � pozytywne i negatywne 

rekomendacje leków przeciwbakteryjnych  

 dr Jan #elazny 

 Pa$stwowy Instytut Weterynaryjny- Pa$stwowy Instytut 

Badawczy, Zak�ad Chorób Ryb  

 

14:30-15:30 Obiad 

 

15:30-16:30 Terapia drobiu � pozytywne i negatywne rekomendacje leków 

przeciwbakteryjnych przy poszczególnych jednostkach 

chorobowych 

 prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk 

 Szko�a G�ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zak�ad 

Chorób Ptaków 

 

16:30-17:00   Przerwa � bufet kawowy. 

 

 

17:00-18:00 Terapia trzody chlewnej � pozytywne i negatywne 

rekomendacje leków przeciwbakteryjnych  



 prof. dr hab. Zygmunt Pejsak 

 Pa�stwowy Instytut Weterynaryjny- Pa�stwowy Instytut 

Badawczy, Zak!ad Chorób "wi� 

 

18:00-18:45 Dyskusja � podsumowanie pierwszego dnia konferencji 

 

20:00   Uroczysta kolacja bankietowa. 

19 listopada 2016 r. (sobota) 

 

7:00-9:00  "niadanie. 

9:00-10:00 Zg!oszenia dzia!a� niepo#$danych produktów leczniczych 

weterynaryjnych w latach  2013-2016 i dzia!ania nast%pcze 

Urz%du, omówienie kazuistyki w powy#szym zakresie �  

 Pawe! Szoka - Przedstawiciel Urz%du Rejestracji Produktów 

Leczniczych 

 

10:00-10:30 Prezentacja produktów Firmy Farmaceutycznej Medivet 

 

10:30-11:30 Monitoring wody jako element walki z antybiotykooporno&ci$. 

Oporno&' odzwierz%cych czynników chorobotwórczych i 

bakterii komensalnych na &rodki przeciwdrobnoustrojowe w 

Polsce 

 lek. wet. Marta Koncewicz � Jarz$b - GIW, g!ówny specjalista, 

Koordynator Wydzia!u ds. farmacji weterynaryjnej w Biurze 

Pasz, Farmacji i Utylizacji. 

 

11:30-12:45  Listy krytyczne WHO � CIAs, kaskada, referale, produkty z 

pogranicza, syntetyczne podsumowanie bada� wra#liwo&ci 

drobnoustrojów na substancje przeciwbakteryjne 

 Monika Marczak Doradztwo Farmaceutyczne 

12:45-13:10 Przerwa � bufet kawowy. 

 

13:10-13:30 Prezentacja produktów Firmy Farmaceutycznej 

 



13:30-14:30 Import docelowy - praktyczne aspekty mo�liwo�ci pozyskania 

produktu leczniczego niedopuszczonego do stosowania w 

Polsce celem ratowania �ycia i zdrowia zwierz!t 

 lek. wet. Ewa Ma�likowska � GIW,  koordynator dzia"u 

farmacji, starszy specjalista w Biurze Pasz, Farmacji i 

Utylizacji. 

14:30-15:30 Obiad. 

 

15:30-16:30 Klasyfikacja pasz, mieszanek paszowych uzupe"niaj!cych, 

produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów 

biobójczych, kosmetyków. �Produkty z pogranicza� � wci!� 

aktualny problem w weterynarii. 

 dr n. roln. Jacek Boruta � GIW, dyrektor Biura Pasz, Farmacji 

i Utylizacji 

 

16:30-17:30 Stosowanie �kaskady� w leczeniu zwierz!t � czy zawsze w 

   celu unikni#cia niemo�liwego do zaakceptowania cierpienia 

   zwierz!t 

   lek. wet. Katarzyna G!siorek � GIW,  referendarz stanowiska 

   ds. laboratoriów 

 

17:30-17:50  Prezentacja produktów Firmy Farmaceutycznej  

 

17:50-19:00 Dyskusja � podsumowanie drugiego dnia konferencji 

 

20:00   Kolacja  

 

 

20 listopada 2016 r. (niedziela) 

 

7:00-9:00  $niadanie. 

9:00-9:30 Nowe regulacje prawne dotycz!ce leków weterynaryjnych � 

spojrzenie przemys"u - lek. wet. Artur Zalewski, DVM Dyrektor 

Biura Zarz!du POLPROWET. 



 

9:30-10:30  Do�wiadczenia Holandii w ograniczaniu stosowania substancji 

   przeciwbakteryjnych, realizacja programu narodowego 

 dr. Rens'a van Dobbenburgh'a z Holandii 

 

10:30-11:30  Do�wiadczenia Belgii w ograniczaniu stosowania substancji 

   przeciwbakteryjnych, realizacja programu narodowego  

   dr. Davy'ego Persoons'a z Belgii 

11:30-12:00 Przerwa � bufet kawowy 

 

12:00-13:00 Aktualny stan spraw zwi!zanych z tocz!cym si" na poziomie 

unijnym procesem zmian legislacyjnych w zakresie produktów 

leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych 

 lek. wet. Agnieszka Dobrowolska- Departament 

Bezpiecze#stwa $ywno�ci i Weterynarii w Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, G%ówny Specjalista w Wydziale 

Farmacji Weterynaryjnej i Laboratoriów  

 

13:00 � 13:45 Pasze lecznicze � wymagania dotycz!ce wytwarzania i 

stosowania pasz leczniczych z uwzgl"dnieniem wymaga# przy 

wystawianiu zlecenia na wytwarzanie pasz leczniczych przez 

lekarzy weterynarii 

 lek. wet. Agnieszka Budzisz - Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Szczecinie, Wojewódzki Inspektor 

Weterynaryjny ds. Pasz i Utylizacja  

 

13:45-14:30 Dyskusja podsumowuj!ca konferencj" 

14:30-15:30 Obiad. 
 

 
4. Zako#czenie Konferencji  15:30-15:45 


