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WNIOSKI DOTYCZ¥CE DANYCH Z PASZPORTÓW

W BAZIE WetSystems - WA¯NE!!!
W zwi¹zku z przesy³aniem do biura Izby wiadomości elektronicznych z adresów nie-

zg³oszonych wcześniej przez lekarzy weterynarii do wspó³pracy z paszportow¹ baz¹ We-
tSystems uprzejmie informujemy, ¿e wnioski dotycz¹ce danych w bazie (o uniewa¿nienie 
paszportu, o anulowanie, o korektê lub wprowadzenie danych) nale¿y sk³adaæ z adresu 
mailowego, który zosta³ zg³oszony do logowania siê przez Pañstwa w bazie WetSystems 
oraz podpisaæ imieniem i nazwiskiem lekarza weterynarii posiadaj¹cego uprawnienia 
do wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Wnioski niepodpisane oraz 
wp³ywaj¹ce z adresów nieznanych (w tym ogólnych adresów zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t) nie bêd¹ rozpatrywane.

APEL PREZESA DIL-Wet.
Uprzejmie przypominamy wszystkim lekarzom weterynarii o obowi¹zku aktualizowania 

w biurze Izby swoich danych adresowych oraz zachêcamy do odbierania adresowanych 
do Pañstwa przesy³ek.

Przed koñcem roku rozpoczniemy wysy³kê legitymacji cz³onkowskich do osób, które 
z³o¿y³y odpowiednie wnioski. Jeśli przesy³ki nie bêd¹ przez Pañstwa odebrane z Urzêdów 
Pocztowych - mo¿liwy bêdzie wy³¹cznie osobisty odbiór w siedzibie Izby.

W zesz³ym i obecnym roku na Pañstwa adresy korespondencyjne wys³ane zosta³y np. 
ozdobne dyplomy prawa wykonywania zawodu przygotowane na papierze czerpanym. 
Niestety wiele z nich zosta³o zwróconych do Izby z adnotacj¹ Poczty Polskiej „nie odebrano 
w terminie”. Zwrócone dyplomy bêdzie mo¿na odebraæ obecnie wy³¹cznie w siedzibie Izby.

Szczególnie wa¿na korespondencja wysy³ana do Pañstwa na adres zamieszkania 
(zgodnie z odpowiednimi przepisami) to pisma i decyzje Rady dotycz¹ce egzekucji 
zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich i procedury utraty prawa wykonywania zawodu za ich 
nieop³acanie w terminie. Proszê pamiêtaæ, ¿e - zgodnie z przepisami - korespondencjê 
„nie odebran¹ w terminie” (czyli awizowan¹ dwukrotnie i zwrócon¹ przez Pocztê Polsk¹) 
uwa¿a siê za odebran¹. Oznacza to w praktyce, ¿e Rada DIL-Wet. zachowuj¹c wszelkie 
wymogi powiadamiania lekarza weterynarii - sporz¹dza Tytu³y Wykonawcze (egzekucyj-
ne) dla Urzêdów Skarbowych (w tym roku - a¿ 43) oraz podejmuje uchwa³y o utracie 
prawa wykonywania zawodu i skreśleniu z rejestru cz³onków DIL-Wet.! Dzieje siê tak 
nawet wtedy, gdy lekarz weterynarii - z w³asnej woli (bo nie zmieni³ swojego adresu 
w bazie Izby albo „z zasady nie chodzi na pocztê”) - nie wie o tocz¹cej siê procedurze. 
W tej chwili takich tytu³ów (po zwrocie upomnienia) mamy w egzekucji kilkanaście, a a¿ 
trzem lekarzom weterynarii - w³aścicielom lub kierownikom zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t - grozi utrata prawa wykonywania zawodu na najbli¿szym posiedzeniu Rady! 
Lekarze ci prawdopodobnie sami nie dowiedz¹ siê o podjêtych uchwa³ach (mimo, ¿e 
s¹ one wysy³ane!), mog¹ za to dowiedzieæ siê „przypadkiem” od Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, od Nadzoru Farmaceutycznego lub od hurtowni leków weterynaryjnych, 
które powiadamiane s¹ „z urzêdu” o podjêtych tego typu decyzjach Rady. Nastêpnym 
krokiem w przypadku tych lekarzy bêdzie wykreślenie ich zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t z prowadzonej przez Radê DIL-Wet. ewidencji.

Dlatego jeszcze raz apelujemy:
„Szanowna Kole¿anko i Kolego! Dbajcie o swoje interesy 

i odbierajcie proszê skutecznie korespondencjê z DIL-Wet.”!!!
dr Wojciech Hildebrand 

Prezes Rady DIL-Wet.

Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz członków ich 
rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej 

sytuacji życiowej

Fundacja zwraca się z apelem o jej zasilenie 
dowolną kwotą dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej 
Fundacji (Organizacji Pożytku Publicznego). 

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisać nazwę: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2019 i 2020r.:
• lekarze weterynarii wykonujący zawód, bądź osiągający dochód z innego źródła:  - 50 zł  miesięcznie
 pierwsza składka - w miesiącu wpisu do rejestru członków - 90 zł
• lekarze weterynarii - emeryci i renciści, nie wykonujący zawodu (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowe oświadczenie o braku 

dochodu poza emeryturą lub rentą) - 0 zł
• lekarze weterynarii - słuchacze studiów doktoranckich, którzy pobierają stypendium i nie osiągają zarobku (od miesiąca, 

w którym złożyli prawidłowy wniosek oraz przy składaniu Oświadczeń i Zaświadczeń w określonych 
terminach) - 25 zł  miesięcznie

• lekarze weterynarii - nie osiągający dochodu z żadnego źródła (od miesiąca, w którym złożyli prawidłowy wniosek i  pozostałe 
dokumenty) - 25 zł  miesięcznie

Wpłata składki członkowskiej winna być dokonana do końca miesiąca, którego dotyczy. Składki członkowskie od lekarzy 
weterynarii skreślających się z rejestru członków pobiera się do miesiąca, w którym podjęta została decyzja o skreśleniu.

UBEZPIECZENIE OC i NNW dla wszystkich cz³onków DIL-Wet. op³acaj¹cych sk³adki cz³onkowskie:
TUiR  „ALLIANZ” Polska S.A. Oddz. Wroc³aw, ul. Dmowskiego 3/10, 50-203 Wroc³aw, 

Agent ubezpieczeniowy: Artur Nowak, tel. kom. 600 316 272, e-mail: artur.nowak@port.allianz.pl

Druk: www.drukarniaosiedlowa.pl , tel. 71 797 55 94; nakład: 1640 egz.

INFORMUJEMY, ¯E NA STRONIE INTERNETOWEJ IZBY DOSTÊPNE S¥ KOLEJNE NUMERY 
BIULETYNU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Biuro Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
czynne jest w dni robocze 

w środy w godz. 1000 – 1730

w pozostałe dni w godz. 830 – 1530

UWAGA! Ewentualne zmiany godzin pracy biura 
zawsze na stronie internetowej Izby

Adres: ul. Sopocka 21 / 2, 50-344 Wrocław, tel./ fax  71 322 03 45
e-mail: biuro@dilwet.pl ; strona internetowa: www.dilwet.pl

Sekretariat: Joanna Kwiecińska, Teresa Rogowska, Danuta Wojewódzka

Prezes Rady DIL-Wet.: dr n.wet. Wojciech Hildebrand, wtorek, piątek: 1130 – 1300 
tel. kom. 603 263 390; e-mail: w.hildebrand@dilwet.pl; biuro@dilwet.pl

Wiceprezes Rady DIL-Wet.: lek. wet. Jan Dorobek, tel. kom. 603 263 314
Wiceprezes Rady DIL-Wet.: dr n.wet. Robert Karczmarczyk, tel. kom. 603 263 337

Sekretarz: lek.  wet. Małgorzata Sitnik, tel. kom. 603 263 356
Skarbnik: lek. wet. Danuta Pawicka-Stefanko, tel. kom. 516 596 001

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
lek. wet. Piotr Waleński, tel. kom. 603 263 358; pisma kierować na adres Izby

Przewodniczący Sądu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Andrzej Hołdowański, tel. kom. 603 263 357

Radca Prawny:
mec. Anna Zalesińska, tel. kom. 604 293 203; e-mail: kancelaria.zalesinska@gmail.com;

pisma kierować na adres Izby
Księgowość: Biuro Rachunkowe ARCO, tel. 576 705 913, 71 789 9149

informacje w sprawie składek członkowskich w biurze Izby pod nr. tel. 71 322 03 45
Konto: PEKAO S.A. I O. we Wrocławiu Nr: 

48 1240 1994 1111 0000 2495 9016
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 Drogie Kole¿anki 
i Koledzy.
Grudzieñ dla wiêkszo-

ści z nas jest miesi¹cem 
niezwyk³ym. Wszyscy 
chcemy poza³atwiaæ 
wiêkszośæ spraw przed 
zakoñczeniem roku. 
Jednocześnie jesteśmy 
ponaglani, ¿eby coś 
doprowadziæ do koñca, 
rozliczyæ, sprawozdaæ, 

podsumowaæ. W tym samy czasie w tradycji chrze-
ścijañskiej s¹ obchodzone Świêta Bo¿ego Narodze-
nia. Ostatnio coraz bardziej siê komercjalizuj¹ce. Nie 
pozwalaj¹ nam o tym zapomnieæ handlowcy, którzy 
ju¿ nawet w październiku przygotowuj¹ ekspozycje 
zachêcaj¹c do zakupienia tego to a tego produktu prze-
konuj¹c, ¿e ów w³aśnie jest niezbêdny w naszym ¿yciu, 
a na pewno bêdzie doskona³ym prezentem. Wszystko 
po to, aby w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia podarowaæ 
komuś prezent via choinka (czytaj Miko³aj, Gwiazdor, 
Dzieci¹tko, Gwiazdka - w zale¿ności od rejonu Pol-
ski z którego pochodzimy), przygotowaæ wieczerzê, 
ugościæ rodzinê, przyjació³, znajomych. Staramy siê 
przestrzegaæ odwiecznych tradycji, czasem nawet nie-
świadomi jakie s¹ jej korzenie. Nakrywamy stó³ bia³ym 
obrusem, czasem pod spód k³adziemy siano, podaje-
my dwanaście postnych potraw. Stawiamy dodatkowe 
nakrycie dla „niespodziewanego” gościa, śpiewamy 
kolêdy lub ich s³uchamy. Wszystko bardzo uroczyście, 
podniośle. Tradycja ka¿e nam siê w tym okresie ws³u-
chiwaæ w g³osy zwierz¹t, które w środku wigilijnej nocy 
przemawiaj¹ ludzkim g³osem. Zawsze siê zastanawia-
³em jakie ta tradycja ma korzenie. Mo¿e to obecnośæ 
zwierz¹t w stajence przy narodzinach Jezusa, które 
by³y pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Mo¿e 
odwieczne poszukiwanie kontaktu z innymi światami, 
cywilizacjami, zwierzêtami. 

Od lat w domu mam zwierzêta, ale przyznam szcze-
rze nigdy do mnie nie przemówi³y. Ale czy aby na 
pewno? Ka¿dy kto ma jakiekolwiek zwierzêta wie, ¿e 
staraj¹ siê one z nami komunikowaæ w ró¿ny sposób. 
Jako lekarze weterynarii jesteśmy, a przynajmniej po-
winniśmy byæ do tego merytorycznie przygotowani. 
Niejednokrotnie, byæ mo¿e w³aśnie z tego powodu, 
w okresie Świ¹t Bo¿ego Narodzenia by³em zagady-
wany przez dziennikarzy co te¿ zwierzêta mog¹ nam 
powiedzieæ. Wszyscy znamy bajkê o Doktorze Dolittle, 
który mia³ dar rozmawiania ze zwierzêtami. Nikt nie 
w¹tpi, ¿e św. Franciszek z Asy¿u doskonale nawi¹zy-
wa³ kontakt z braæmi mniejszymi. Podobnie patron 
polskich lekarzy weterynarii św. Roch z Montpellier. 
A czy my faktycznie rozumiemy mowê zwierz¹t? Za-
pewne wiêkszośæ z nas tak. Widzimy kiedy cierpi¹, 
kiedy siê ciesz¹, kiedy s¹ zadowolone, kiedy s¹ smutne. 
Kot potrafi „powiedzieæ” nam, ¿e jest g³odny lub tylko 

chce jeśæ (co nie zawsze jest jednoznaczne). Pies potrafi 
„powiedzieæ” nam, ¿e chcia³by wyjśæ na spacer. Ka¿dy 
posiadacz zwierzêcia wcześniej czy później, oczywiście 
jeśli tylko tego chce, jest w stanie rozmawiaæ ze swoim 
zwierzêciem, czy to bêdzie pies, kot, koñ, krowa, świ-
nia, owca, świnka morska (pardon, kawia domowa), 
królik, papu¿ka, kaczka, kura, legwan czy rybki (które 
ponoæ g³osu nie maj¹). 

Wzajemnie wyczuwamy swoje emocje, czasem zwie-
rzêta robi¹ to lepiej ni¿ my. Czy wiêc potrzeba Wigilii 
Bo¿ego Narodzenia, ¿ebyśmy ws³uchiwali siê w g³osy 
zwierz¹t? Mo¿e lepiej robiæ to po prostu przez ca³y 
rok. Byæ wra¿liwymi, s³uchaæ, obserwowaæ, poma-
gaæ. To jest wpisane w nasz zawód, który niektórzy 
odczytuj¹ wrêcz jako powo³anie. Ale Wigilia to taki 
dzieñ, a w³aściwie noc, która ka¿e nam ws³uchaæ 
siê nie tylko w g³osy zwierz¹t ale tak¿e ludzi. Warto 
zastanowiæ siê w tym czasie nad tym co robimy, na 
chwilê zwolniæ, porozmawiaæ nie tylko ze zwierzêtami 
ale przede wszystkim z bliskim, z którymi zasiadamy 
przy wieczerzy. Czasem jest to trudne, zw³aszcza gdy 
w ci¹gu roku albo przez lata naros³y niedomówienia, 
oskar¿enia. Czasem faktycznie ³atwiej przychodzi 
nam zrozumienie zwierzêcia ni¿ drugiego cz³owieka. 
A mo¿e jednak warto pomyśleæ o tym, nie tylko od 
świêta. Ktoś kiedyś napisa³, ¿e coraz czêściej mówi-
my do siebie, a nie chcemy rozmawiaæ ze sob¹. Nie 
s³uchamy innych. Chcemy przeforsowaæ swoja ideê, 
swój pomys³, nie uwzglêdniaj¹c opinii innych. Two-
rzy siê pozory spotkañ, konsultacji, na których strony 
jedynie wyg³aszaj¹ swoje pogl¹dy nie s³uchaj¹c siebie 
nawzajem. Rodzi to konflikty w domu, w pracy, na 
ulicy. Czy nie powinniśmy siê jednak staraæ przeka-
zaæ informacji w sposób zrozumia³y dla drugiej strony. 
W zasadzie jest to nawet zapisane w Kodeksie Etyki 
Lekarza Weterynarii (Art.19). Owszem czasem siê 
śpieszymy, chcemy ju¿ zrobiæ kolejn¹ rzecz, jesteśmy 
zmêczeni, zdenerwowani, zniecierpliwieni. Niestety, 
w efekcie mo¿e to doprowadzaæ do konfliktów. Wiele 
skarg kierowanych do Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej wynika w³aśnie z wzajemnego niezrozu-
mienia, niedopowiedzenia, zbyt lakonicznego potrak-
towania drugiej strony. Dotyczy to zarówno interakcji 
lekarz-klient jak i wzajemnych pomiêdzy lekarzami, 
pomiêdzy prze³o¿onymi i pracownikami. Sprzyja kre-
owaniu negatywnych opinii, nabrzmiewaniu pewnych 
problemów. Zamiast porozmawiaæ „wykrzykujemy” 
pod czyimś adresem swoje, a czasem nie swoje wy-
imaginowane opinie. Czêsto te opinie obrastaj¹ jeszcze 
innymi buduj¹c absurdalny, negatywny wizerunek. Po 
trosze t³umaczymy w ten sposób swoje zachowanie, czy 
swoj¹ pozycjê. Oczywiście my jesteśmy zawsze lepsi. 
Swoje postêpowanie potrafimy zawsze wyt³umaczyæ, 
zw³aszcza w kontekście postêpowania drugiej strony. 
A wystarczy usi¹śæ, niekoniecznie przy wigilijnym sto-
le i ws³uchaæ siê w g³osy. Zwyczajnie porozmawiaæ. 
Przedstawiæ swoje argumenty jednocześnie staraj¹c 
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siê zrozumieæ motywacjê drugiej strony. Zawsze bêd¹ 
tacy, którzy pozostan¹ g³usi na g³osy innych, ma³o 
tego, bêd¹ starali siê, odpowiednio przekazuj¹c infor-
macjê dezintegrowaæ środowiska. Bêd¹ zapraszaæ do 
„rozmów” jednych pomijaj¹c drugich. W myśl zasady 
„dziel i rz¹dź”. Historia pokazuje, ¿e wcześniej lub póź-
niej koñczy siê to źle dla osoby, która kieruje siê t¹ 
zasad¹. Du¿o wa¿niejsze i skuteczniejsze jest s³uchanie 
i rozmawianie. 

Czy zatem my, lekarze weterynarii, którzy jesteśmy 
merytorycznie przygotowani, a nierzadko predyspo-
nowani do ws³uchiwania siê w „g³osy” zwierz¹t, nie 
powinniśmy wykorzystaæ naszej predyspozycji i staraæ 
siê lepiej zrozumieæ nie tylko barci mniejszych, ale i na-
szych bliźnich. Mo¿e warto nadstawiæ uszu i ws³uchaæ 
siê, czy ktoś ma coś do powiedzenia, czy mo¿e ktoś 
chce nam przekazaæ jakieś wa¿ne informacje. Mo¿e 
ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, dobrego s³owa, 
zwyczajnego zrozumienia. Mo¿e ktoś chce siê z nami 
podzieliæ tym co go boli, co go uwiera, chce zwyczajnie 
porozmawiaæ, podyskutowaæ. Nie ka¿dy umie realizo-
waæ takie potrzeby poprzez media spo³ecznościowe, 
smartfony, czy pisanie wiadomości poprzez pocztê 
elektroniczn¹. Ponadto tego typu media anonimizu-
j¹, co nie sprzyja rozmowie, raczej kreuje poczucie 
bezkarności w wyra¿aniu pogl¹dów. Niektórzy wrêcz 
specjalizuj¹ siê w kreowaniu w ten sposób wizerunku, 
w zale¿ności od potrzeb negatywnego lub pozytywne-
go. Zamkniêci w swoich „komórkach”, z których boimy 
siê wychyliæ, zamykamy siê coraz bardziej. Stajemy siê 
wrogami, konkurentami, komunikujemy siê poprzez 
wêdruj¹cych ze zwierzêtami klientów, którzy t³umacz¹ 
swoje postêpowanie niezadowoleniem z us³ug poprzed-
nika i dobrymi opiniami na nasz temat. Pompuje to na-
sza pychê i pró¿nośæ, na co wiêkszośæ z nas jest bardzo 
podatna. Efektem jest budowanie wizerunku, ¿e jeste-
śmy lepsi ni¿ nasz kolega/kole¿anka. Nierzadko do³¹-
czamy siê do krytyki poprzednika, robi¹c to w mniej lub 
bardziej wyrafinowany sposób. Doświadczenie uczy, ¿e 
prawdopodobnie bêdziemy kolejnymi krytykowanymi. 
Poprzedni lekarz czêsto pozostaje anonimowy, znany 
mo¿e jedynie z facebook’a. A gdy spotykamy siê na 
jakiejś konferencji, spotkaniu, okazuje siê, ¿e to bardzo 
sympatyczna osoba, maj¹ca podobne problemy jak 
my. Wystarczy porozmawiaæ, poznaæ siê wzajemnie, 
zrozumieæ, a wtedy nie bêdziemy ju¿ z tak¹ ³atwości¹ 

ferowaæ negatywnych opinii. S³u¿¹ temu organizowane 
tu i ówdzie spotkania integracyjne. Kieruj¹c siê miedzy 
innymi takimi przes³ankami przedstawiciele samorz¹-
dów zawodów zaufania publicznego Dolnego Śl¹ska 
zwi¹zane z ochron¹ zdrowia ludzi i zwierz¹t (aptekarze, 
pielêgniarki i po³o¿ne, lekarze oraz lekarze weterynarii) 
w mijaj¹cym roku stworzyli Forum. W ramach Forum 
staramy siê wzajemnie poznaæ, rozmawiaæ, zrozumieæ, 
wspieraæ. Czyli znów jesteśmy przy sednie. S³uchaæ 
i rozmawiaæ. To najwa¿niejsze, ¿eby kogoś zrozumieæ. 
¯eby za¿egnaæ konflikty. Czasem wystarczy intencja, 
chêæ. Mo¿emy do koñca nie znaæ jêzyka naszego 
rozmówcy, ale jeśli jest intencja jesteśmy w stanie siê 
„dogadaæ”. Trzeba chcieæ. 

Na prze³omie bie¿¹cego i przysz³ego roku we Wro-
c³awiu ju¿ po raz trzeci spotyka siê m³odzie¿ z ca³ej 
Europy w ramach Wspólnoty Taise. Pamiêtam, kie-
dy trzydzieści lat temu, podczas pierwszego takiego 
spotkania gościliśmy w domu S³oweñców. Pamiêtam 
jak ³atwo mo¿na by³o siê z nimi porozumieæ mimo 
trudności i niedoskona³ości jêzykowych z obu stron. 
Wszyscy chcieli, ogólna euforia, poprzedzona upad-
kiem systemu gospodarki tak zwanej socjalistycznej. 
Wa¿ne, ¿eby chcieæ, ¿eby widzieæ sens we wzajemnym 
rozmawianiu. ¯eby staraæ siê zrozumieæ. Jest okazja. 
Spotykamy siê razem, przy wigilijnym stole. 

Ws³uchujmy siê w g³osy zwierz¹t, ale nie zapominaj-
my o g³osach naszych bliskich, rodzinie, znajomych, 
kolegach, kole¿ankach, s¹siadach. Nie zatracajmy 
umiejêtności s³uchania i rozmawiania. 

Z okazji Świ¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego 
Roku sk³adam wszystkim ¿yczenia zdrowia, radości, 
szczêścia, mi³ości. Obyśmy wszyscy mogli siê cieszyæ 

ka¿d¹ chwil¹, ¿eby wszelkie 
trudności uda³o siê przezwy-
ciê¿yæ. Obyśmy mieli z kim 
i o czym rozmawiaæ. ¯eby-
śmy zawsze mogli liczyæ na 
wsparcie bliskich i ¿ebyśmy 
mogli skutecznie pomagaæ 
tym, którzy tej pomocy po-
trzebuj¹. Zdrowych Świ¹t 
oraz pomyślności w 2020 
Roku.

 Wojciech Hildebrand

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje:

XXII OKRÊGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY 
LEKARZY WET. DOLNOŚL¥SKIEJ IZBY LEKARSKO-WET.

odbêdzie siê 19 kwietnia 2020r.
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu

(Uchwa³a nr  1471/2019/VII Rady DIL-Wet. z dnia 21 listopada 2019r.)
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POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 21
w dniu 5 września 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych.

• Porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie.
• Protokó³ z XX posiedzenia Rady DIL-Wet. VII kaden-

cji zosta³ przyjêty jednog³ośnie.
• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. 

oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Arnold Cytrowski - dyplom nr 82902 

z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86423 
uchw. nr 1261,

- lek. wet. Weronika Jab³onowska - dyplom nr 82893 
z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86424 
uchw. nr 1262,

- lek. wet. Katarzyna £¹giewka - dyplom nr 82710 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86425 
uchw. nr 1263,

- lek. wet. Eliza Myczkowska - dyplom nr 82924 
z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86426 
uchw. nr 1264,

- lek. wet. Anna S¹dej - dyplom nr 81973 z dnia 
1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86427 uchw. 
nr 1265,

- lek. wet. Paulina Sitkiewicz - dyplom nr 82941 
z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86428 
uchw. nr 1266,

- lek. wet. Adrianna Śmietanka - dyplom nr 82955 
z dnia 7.03.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86429 
uchw. nr 1267,

- lek. wet. Monika Wilk - dyplom nr 82738 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86430 uchw. 
nr 1268,

- lek. wet. Kinga Domrazek - dyplom nr 82905 z dnia 
14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86431 uchw. nr 
1269,

- lek. wet. Anna Benben - dyplom nr 82677 z dnia 
8 lutego 2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86432 uchw. nr 
1270,

- lek. wet. £ukasz Ignaszak - dyplom nr 82693 z dnia 
8 lutego 2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86433 uchw. nr 
1271,

- lek. wet. Magdalena Kowalczyk - dyplom nr 81947 
z dnia 1 lutego 2019 r. Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 86434 
uchw. Nr 1272, 

- lek. wet. Jacek Kubacki - dyplom nr 81950 z dnia 
1 lutego 2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykon. zawodu nr 86435 uchw. nr 1273,

- lek. wet. Julia Sobczyñska - dyplom nr 82745 z dnia 
8 lutego 2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86436 uchw. nr 
1274,

- lek. wet. Magdalena Kantyka - dyplom nr 56784 
z dnia 10 marca 2010 r. Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu 
nr 85777 uchw. nr 1275,

- lek. wet. Zuzanna Królak - dyplom nr 75819 z dnia 
3.02.2016 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
80911, przeniesienie ze Śl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej w Katowicach, uchw. nr 1276,

- lek. wet. Martyna Piwowarczyk - dyplom nr 80573 
z dnia 13.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
80993, przeniesienie ze Śl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w Katowicach, uchw. nr 1277,

uchwa³y 1261÷1277 podjêto jednog³ośnie;
b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Anna Kaczmarek - dyplom nr 82695 

z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86396, przen. do Śl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej w Katowicach, uchw. nr 1278,

- lek. wet. Krzysztof Konopnicki - dyplom nr 4792 
z dnia 17.01.1994 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 10638, 

Z dzia³alnoœci Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
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przen. do Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w Poznaniu, uchw. nr 1279,

- lek. wet. Irini Kallergis - dyplom nr 69835 z dnia 
3.02.2014 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86066, przen. do Republiki Federalnej Niemiec, 
uchw. nr 1280,

uchwa³y 1278 ÷1280 podjêto jednog³ośnie.
• Informacje dla Rady:

- lek. wet. Wies³aw Malaga - przeszed³ na emeryturê 
od dnia 1.07.2019 r.

- lek. wet. Bogus³aw Nowotny - przeszed³ na emery-
turê od dnia 1.08.2019 r.

- lek. wet. Benedykt Ku³ach - przeszed³ na emeryturê 
od dnia 1.08.2019 r.

• Rada podjê³a uchwa³y w sprawie wpisu zmian do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ 
z ewidencji oraz wpisów nowych zak³adów, przyjê³a 
informacje o zawieszeniu i wznowieniu dzia³alności zlz 
oraz sprawozdania z kontroli okresowych i kontroli 
interwencyjnych:
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna SO£TYSOWICE s.c. 

Anita Pi¹tek, Monika Chmielewska-W³adyka, 
kier. lek. wet. Anita Pi¹tek, 51-169 Wroc³aw, ul. 
Rafa³a Wojaczka 3E, nr ewidencji 16/02/663/
VII/2018/769 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
nr 1281,

- Gabinet Weterynaryjny ANIMALS -VET lek. 
wet. Dominika Skorupka-Joñczyk, 56-500 Sy-
ców, ul. Kaliska 10, nr ewidencji 16/01/1191/
IV/2007/459 Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. 
nr 1282,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Mro-
wiec, 58-309 Wa³brzych, ul. Or³owicza7, nr ewi-
dencji 16/01/594/V/2011/564 Rej. ZLZ - zmia-
na nru telefonu podmiotu prowadz¹cego, zmiana 
personelu, uchw. nr 1283,

- Przychodnia Weterynaryjna WROC£AWSKA lek. 
wet. Magdalena Czechowska, dr n.wet. Jolanta 
Bujok s.c., kier. lek. wet. Magdalena Czechowska, 
55-040 Bielany Wroc³awskie, ul. Wroc³awska7, 
nr ewidencji 16/02/907/VII/2019/784 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1284,

- Przychodnia Weterynaryjna FENIKS Ewa Okrêglic-
ka-Langner, 55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, 
nr ewidencji 16/02/171/VII/2017/752 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu zlz, uchw. nr 1285,

- Przychodnia Weterynaryjna TRI-VET s.c. Grzegorz 
Kraczek, Jakub Ma³ecki, kier. lek. wet. Jakub Ma-
³ecki, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 14/7, 
nr ewidencji 16/02/1508/V/2013/629 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1286,

- Gabinet Weterynaryjny CENTRUM lekarz weteryna-
rii Hanna Mutlu, 59-920 Bogatynia, ul. Armii Kra-
jowej 16, nr ewidencji 16/01/346/VI/2014/669 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 1287,

- Przychodnia Weterynaryjna „¯ako” s.c. Riwana 
Antczak, Arkadiusz Silny, kier. lek. wet. Riwana 

Antczak, 54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr ewi-
dencji 16/02/309/III/2005/18 Rej. ZLZ - zmiana 
podmiotu, nazwy i personelu, uchw. Nr 1288,

- Przychodnia Weterynaryjna KEROS s.c. O.Sitnik, 
P.K³osowski, N.Kozio³, kier. lek. wet. Piotr K³osow-
ski, 59-800 Lubañ, ul. Miko³aja 15, nr ewidencji 
16/02/1186/V/2012/604 Rej. ZLZ - zmiana 
podmiotu, nazwy zak³adu i personelu, uchw. Nr 
1289,

uchwa³y 1281÷1289 podjêto jednog³ośnie;
b) skreślenie z ewidencji zak³adów leczniczych dla 

zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna „DUO-WET” Urszula 

i Leszek Ostrowscy, 59-220 Legnica, ul. Poli Go-
jawiczyñskiej 1, nr 16/02/503/IV/2005/156 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 
1290,

uchwa³ê nr 1290 podjêto jednog³ośnie;
c) wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-

rz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny ANIMAL CHIRO CARE 

Ewa Kocon, 56-410 Dobroszyce, ul. Górna 28a, 
nr ewidencji 16/01/1291/VII/2019/791 Rej. ZLZ 
- uchw. nr 1291,

- Przychodnia Weterynaryjna ZA£OGA CZWO-
RONOGA 2 Agnieszka Nowacka, kier. lek. wet. 
Karolina ¯êdzianowska, 55-065 Jordanów Śl¹-
ski, ul. Szkolna 21, nr ewidencji 16/02/1292/
VII/2019/792 Rej. ZLZ - uchw. nr 1292,

- Przychodnia Weterynaryjna DUO-WET lek. wet. 
Urszula Ostrowska, 59 -220 Legnica, ul. Poli 
Gojawiczyñskiej 1, nr ewidencji 16/02/1293/
VII/2019/793 Rej. ZLZ - uchw. nr 1293,

- Gabinet Weterynaryjny Stanis³aw Kowalski, 57-
410 Ścinawka Górna, Ścinawka Górna 18a, 
nr ewidencji 16/01/1294/VII/2019/794 Rej. 
ZLZ - uchw. nr 1294,

- Gabinet Weterynaryjny W£O-WET lek. wet. Mar-
celina Krzeptoñ, 56-200 Góra, W³odków Dolny 
17, nr ewidencji 16/01/1295/VII/2019/795 Rej. 
ZLZ - uchw. nr 1295,

uchwa³y 1291÷1295 podjêto jednog³ośnie;
d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 

leczniczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny ANIMAL CHIRO CARE 

Ewa Kocon, 56-410 Dobroszyce, ul. Górna 28a, 
nr ewidencji 16/01/1291/VII/2019/791 Rej. ZLZ 
- wpis z dniem 5.09.2019 r. - kontrolê przeprowa-
dz¹ dr Wojciech Hildebrand i dr Robert Karczmar-
czyk,

- Przychodnia Weterynaryjna ZA£OGA CZWORONO-
GA 2 Agnieszka Nowacka, kier. lek. wet. Karolina 
¯êdzianowska, 55-065 Jordanów Śl¹ski, ul. Szkol-
na 21, nr ewidencji 16/02/1292/VII/2019/792 
Rej. ZLZ - wpis z dniem 5.09.2019 r. - kontrolê 
przeprowadz¹ lek. wet. Robert Gruszka i lek. wet. 
Artur Bogucki,

- Przychodnia Weterynaryjna DUO-WET lek. wet. 
Urszula Ostrowska, 59-220 Legnica, ul. Poli 
Gojawiczyñskiej 1, nr ewidencji 16/02/1293/
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VII/2019/793 Rej. ZLZ - wpis z dniem 5.09. 
2019 r. - kontrolê przeprowadz¹ dr Wojciech Hil-
debrand i dr Robert Karczmarczyk,

- Gabinet Weterynaryjny Stanis³aw Kowalski, 57-410 
Ścinawka Górna, Ścinawka Górna 18a, nr ewiden-
cji 16/01/1294/VII/2019/794 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 5.09.2019 r. - kontrolê przeprowadz¹ 
dr Wojciech Hildebrand i dr Robert Karczmarczyk,

- Gabinet Weterynaryjny W£O-WET lek. wet. Mar-
celina Krzeptoñ, 56-200 Góra, W³odków Dolny 
17, nr ewidencji 16/01/1295/VII/2019/795 Rej. 
ZLZ - wpis z dniem 5.09.2019 r. - kontrolê prze-
prowadzi prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak,

e) inne informacje dotycz¹ce zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t:

- wykaz teczek kontroli zlz, które nie zosta³y rozliczo-
ne przez zespo³y kontroluj¹ce (Tab. 1).

• Podjêcie uchwa³ w sprawie wpisu do rejestru osób 
uprawnionych do wydawania paszportów dla zwie-
rz¹t towarzysz¹cych oraz skreśleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Agnieszka Piekara-Stêpiñska - 1.Przy-

chodnia Weterynaryjna Legwan Albert Czerski, 
53-137 Wroc³aw, al. Wiśniowa 33, 2.Przychodnia 
Weterynaryjna SO£TYSOWICE s.c. Anita Pi¹tek, 
Monika Chmielewska-W³adyka, kier. lek. wet. Pi¹-
tek Anita, 51-169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 
3E, nr wpisu 0780/16/2019, uchw. Nr 1296,

- lek. wet. Anna Nowicka - Gabinet Weterynaryj-
ny ANIMALS-VET lek. wet. Dominika Skorupka-
-Joñczyk, 56-500 Syców, ul. Kaliska 10, nr wpisu 
0781/16/2019, uchw. Nr 1297,

- lek. wet. Karolina ̄ êdzianowska - Przychodnia We-
terynaryjna ZA£OGA CZWORONOGA 2 Agnieszka 

Tab. 1.

L.p. nr kontroli kierownik miejsce 
kontroli

wydano
/wys³ano kontroluj¹cy

17 17/2016 Krê¿o³ek Patrycja Świdnica 
PW 2016.09.15

27 27/2016 Stolarska Iwona Legnica GW 2017.01.19 Pawicka-Stefanko Danuta,

21 21/2017 Damian Latosiñski Wroc³aw 2017.11.16 Dorobek Jan

27 27/2018
Radochna I³³akowicz 
(ponownie przekazano do 
kontroli - po zwrocie teczki)

Wroc³aw 2018.10.18 Ciszewski Grzegorz, Jakubiak Julian

28 28/2018 Magdalena Miller-Witczak Wroc³aw 2018.10.18 Ciszewski Grzegorz, Jakubiak Julian

30 30/2018 Ślanda Beata Wroc³aw 2018.10.18 Ciszewski Grzegorz, Jakubiak Julian

36 36/2018 Szczypka Tomasz Milicz 2018.10.18 Bogucki Artur

3 03/2019 Czechowska Magdalena Bielany 
Wroc³awskie 2019.02.21 Robert Gruszka

7 07/2019 Oracz Gabriel Lubin 2019.02.21 Pawicka-Stefanko Danuta

8 08/2019 Bazylewicz Anna Prusice 2019.02.21 Wojciech Hildebrand

12 12/2019 Dynus-Maszczyk Katarzyna Wilkszyn 2019.03.28 Gruszka Robert

13 13/2019 Rudnicka Agnieszka Wroc³aw 2019.05.24 Ciszewski Grzegorz

14 14/2019 Ró¿ycki Przemys³aw Wroc³aw 2019.05.24 Ciszewski Grzegorz

15 15/2019 £oś Piotr Mi³ocice 2019.05.28 Hildebrand Wojciech

17 17/2019 Kurkowiak Agata Świdnica 2019.06.11 Hildebrand Wojciech, 
Karczmarczyk Robert

18 18/2019 Bu³a Piotr Z¹bkowice 
Śl¹skie 2019.06.11 Hildebrand Wojciech, 

Karczmarczyk Robert

19 19/2019 (R) Nowicki Marek Bolków 2019.06.06 Pawicka-Stefanko Danuta

20 20/2019 (R) Janiszewska Olga Świdnica 2019.06.11 Hildebrand Wojciech, 
Karczmarczyk Robert

21 21/2019 (R) Marcinowski Maciej K³odzko 2019.06.11 Hildebrand Wojciech, 
Karczmarczyk Robert

22 22/2019 
- ponownie

Dynerowicz Artur 
(w³aściciel M.Hizir)

Lwówek 
Śl¹ski 2019.06.18 Dorobek Jan

23 23/2019 Redlicka Anna G³uszyca 2019.07.30 Robert Gruszka

24 24/2019 Figiel Inez 
(w³aśc. TRI-VET s.c.) Mieroszów 2019.07.04 Dorobek Jan
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Nowacka, kier. lek. wet. Karolina ¯êdzianowska, 
55-065 Jordanów Śl¹ski, ul. Szkolna 21, nr wpisu 
0782/16/2019, uchw. Nr 1298,

- lek. wet. Karolina £awniczak - Przychodnia Wetery-
naryjna OptoVet okulistyka zwierz¹t lek. wet. Anna 
Kaca, 51-167 Wroc³aw, Aleja Poprzeczna 72, nr 
wpisu 0783/16/2019, uchw. Nr 1299,

- lek. wet. Katarzyna Ho³ownia-Olszak - Przychod-
nia Weterynaryjna OptoVet okulistyka zwierz¹t lek. 
wet. Anna Kaca, 51-167 Wroc³aw, Aleja Poprzecz-
na 72, nr wpisu 0784/16/2019, uchw. Nr 1300,

- lek. wet. Anastasiia Shekolian - Gabinet Wetery-
naryjny „ARKA” lek. wet. Karolina Bia³as, 58-100 
Świdnica, ul. Kozara S³obódzkiego 24B, nr wpisu 
0785/16/2019, uchw. Nr 1301,

- lek. wet. Martyna Piwowarczyk - Gabinet Wetery-
naryjny MULTIVET lekarz weterynarii Iga Potwo-
ra, 53-434 Wroc³aw, ul. O³owiana 11, nr wpisu 
0786/16/2019, uchw. Nr 1302,

uchwa³y 1296÷1302 podjêto jednog³ośnie;
b) zmiany w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Alicja Cepiel -Kośmieja - Przychodnia 

Weterynaryjna Katedry Chorób Wewnêtrznych 
z Klinik¹ Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, 50-366 Wroc³aw, pl. 
Grunwaldzki 47, nr wpisu 00719/16/2018 - zmia-
na nazwiska lekarza weterynarii, uchw. Nr 1303,

- lek. wet. Anna Stykowska - by³o: 1.Przychodnia 
Weterynaryjna VetHealth s.c. Stykowska | Giela-
rowski, kier. lek. wet. Krzysztof Gielarowski, 56-
400 Oleśnica, ul. Kochanowskiego 12, 2.Gabinet 
Weterynaryjny AS VET M.Atanowska, A.Sty-
kowska s.c., kier. lek. wet. Anna Stykowska, 50-
571 Wroc³aw, ul. W.Rutkiewicz 21/3, nr wpisu 
0520/16/2013 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1304,

- lek. wet. Agnieszka Nowacka - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna ZA£OGA CZWORONOGA Agniesz-
ka Nowacka, 55-050 Sobótka, ul. Warszawska 7, 
nr wpisu 0600/16/2015 - dodano drugi ZLZ, 
uchw. Nr 1305,

- lek. wet. Riwana Antczak - by³o: Przychodnia We-
terynaryjna „¯AKO” Riwana Antczak, Arkadiusz 
Silny Spó³ka Jawna, kier. lek. wet. Riwana Ant-
czak, 54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr wpisu 
0016/16/2004 - zmiana nazwy ZLZ, uchw. Nr 
1306,

- lek. wet. Olga Nadolna - by³o: Przychodnia Wete-
rynaryjna „O£TASZYÑSKA” Dariusz Rzepka, 52-
210 Wroc³aw, ul. Strachowskiego 37, nr wpisu 
0777/16/2019 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1307,

- lek. wet. Rafa³ Kotapka - by³o: Przychodnia Wete-
rynaryjna „O£TASZYÑSKA” Dariusz Rzepka, 52-
210 Wroc³aw, ul. Strachowskiego 37, nr wpisu 
0712/16/2018 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1308,

- lek. wet. Urszula Ostrowska - by³o: Przychodnia We-
terynaryjna „DUO-WET” Urszula i Leszek Ostrow-
scy, kier. Urszula Ostrowska, 59-220 Legnica, ul. 

Poli Gojawiczyñskiej 1, nr wpisu 0094/16/2004 
- zmiana nazwy ZLZ, uchw. Nr 1309,

uchwa³y 1303÷1309 podjêto jednog³ośnie;
c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Honorata Ziêtek - Przychodnia Weteryna-

ryjna OptoVet okulistyka zwierz¹t lek. wet. Anna 
Kaca, 51-167 Wroc³aw, Aleja Poprzeczna 72, 
nr wpisu 0747/16/2018, uchw. Nr 13010,

- lek. wet. Anna Sobieszczañska - Gabinet Wetery-
naryjny MULTIVET lekarz weterynarii Iga Potwo-
ra, 53-434 Wroc³aw, ul. O³owiana 11, nr wpisu 
0720/16/2018, uchw. Nr 1311,

- lek. wet. Marta Kobyliñska - Gabinet Weterynaryjny 
„INTERWET” s.c. Jerzy Kirstein, Andrzej Robak, 
Krzysztof Świêch, kier. lek. wet. Mara Kobyliñska, 
50-429 Wroc³aw, ul. Bulwar Ikara 31, nr wpisu 
0414/16/2011, uchw. Nr 1312,

- lek. wet. Joanna Pisarek - Przychodnia Wetery-
naryjna „Arkadia” lek. wet. Szymon Zimniak, 
54-608 Wroc³aw, ul. Tyrmanda 23, nr wpisu 
0414/16/2011, uchw. Nr 1313,

- lek. wet. Pawe³ Olewiñski - Lecznica Weteryna-
ryjna „ERJOT” s.c. Micha³ Rokosz, Adam Janusz-
kiewicz, kier. lek. wet. Adam Januszkiewicz, 58-
506 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 62., nr wpisu 
0433/16/2011, uchw. Nr 1314, 

uchwa³y 1310÷1314 podjêto jednog³ośnie.
• Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady:

- wniosek Micha³a Rajperta i Paw³a Jonkisza o do-
finansowanie V Ogólnopolskich Mistrzostw Polski 
Lekarzy Weterynarii w Squasha - 21.09.2019 r., 
Rada przyzna³a dofinansowanie w kwocie 2000z³. 
Organizatorzy zostali zobowi¹zani do z³o¿enia spra-
wozdania z zawodów do publikacji w najbli¿szym 
Biuletynie; uchw. nr 1315 - podjêto jednog³ośnie,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom we-
terynarii, uchw. nr 1316 - podjêto jednog³ośnie,

- Rada podjê³a uchwa³y w sprawie ustalenia wyso-
kości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych sk³adek cz³on-
kowskich 20 lekarzy wet. na rzecz Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wy-
s³anych upomnieñ w celu sporz¹dzenia Tytu³ów 
Wykonawczych, uchwa³y 1317÷1336 podjêto 
jednog³ośnie;

- Rada podjê³a uchwa³y w sprawie umorzenia postê-
powañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie 
prawa wykonywania zawodu przez dwóch lekarzy 
weterynarii, którzy nie uiszczali sk³adki cz³onkow-
skiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na 
dzieñ wszczêcia), a po wezwaniach czêściowo 
sp³acili zaleg³ości, uchwa³y 1337÷1338 podjêto 
jednog³ośnie;

- Rada podjê³a siedem uchwa³ w sprawie wszczê-
cia postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ 
o utracie prawa wykonywania zawodu przez sied-
miu lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki 
cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zale-
g³ośæ na dzieñ wszczêcia), uchwa³y  1339÷1345 
podjêto jednog³ośnie.
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• Wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³ w sprawie zmia-
ny sk³adu osobowego komisji problemowych przy 
Radzie DIL-Wet.:
- Komisja Etyki - wykreślono lek. wet. Artura Ró¿yc-

kiego, dopisano lek wet. Mariusza Pankowa, uchw. 
1346 - przyjêto jednog³ośnie,

- Komisja Prywatnej Praktyki - wykreślono lek. wet. 
Artura Ró¿yckiego, uchw. nr 1347 - przyjêta jed-
nog³ośnie.

• Sprawy do Radcy Prawnego:
- Prośba klientki o zajêcie stanowiska w sprawie 

prawid³owości leczenia konia przez lekarzy wete-
rynarii z lecznicy wet. - odpowiedź Roberta Gruszki 
(Komisja Prywatnej Praktyki), opiniê w tej sprawie 
przedstawi³ mec. Piotr Rodziewicz. Rada postano-
wi³a odpowiedzieæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami, Rada nie jest upowa¿niona do konsul-
towania poszczególnych przypadków oraz poprosi 
o wskazanie, czy skierowane pismo do DIL-Wet. 
nale¿y uznaæ za skargê na lekarza weterynarii - przy-
jêto jednog³ośnie.

- Prośba w³aścicielki o zajêcie stanowiska w sprawie 
prawid³owości leczenia psa w zak³adzie leczniczym 
dla zwierz¹t - projekt odpowiedzi zosta³ przygotowa-
ny przez mec. Piotra Rodziewicza. Rada postano-
wi³a odpowiedzieæ, ¿e Izba Lekarsko-Weterynaryjna 
nie mo¿e oceniaæ postêpowania lekarza wetery-
narii, a tym bardziej wyra¿aæ wi¹¿¹cych opinii na 
temat jego pracy, nie maj¹c informacji od niego, 
ani nie maj¹c wgl¹du w dokumentacjê lekarsko-
-weterynaryjn¹ - przyjêto jednog³ośnie.

- Pismo firmy TAURON Polska Energia w sprawie 
rozliczenia op³at za energiê - referowa³ mec. Piotr 
Rodziewicz.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium.
- Sprawy omawiane na posiedzeniu Prezydium KRL-W: 
zak³adanie skrzynek podawczych w izbach,
informacja o konieczności przeprowadzania kon-

troli w poszczególnych izbach okrêgowych, 
uzupe³nienie w WetSystems danych dotycz¹cych 

zak³adów leczniczych dla zwierz¹t,
uczczenie I Polskiego Zjazdu Wszech Lekarzy We-

terynarii - który odby³ siê 100 lat temu w grudniu 
1919 r. - podczas planowanego na marzec 2020r. 
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu,
zatrudnienie profesjonalnego redaktora naczel-

nego „¯ycia Weterynaryjnego” w celu o¿ywienia 
miesiêcznika,
przeprowadzenie ankiety dotycz¹cej „wypalenia 

zawodowego”,
powstanie zespo³u digitalizacji zbiorów archiwal-

nych Uniwersytetu we Lwowie,
zmiana ustawy prawo farmaceutyczne oraz nie-

których ustaw - lekarz weterynarii kupuj¹cy leki 
w aptece na swoj¹ receptê nie otrzyma faktury na 
firmê,
zmiana strony www izby zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

standardami.
• Przygotowania do obchodów 100-lecia S³u¿by We-

terynaryjnej - referowa³ Jan Dorobek.

• Sprawy ró¿ne
- Skarga lekarzy weterynarii z Przychodni Wetery-

naryjnej INTERWET s.c. na lekarza weterynarii 
z innego zlz. Z rozmowy przeprowadzonej przez 
dr. Jerzego Borowca z obiema stronami zosta³o 
ustalone, ¿e je¿eli lekarz weterynarii z innego zlz 
zaprzestanie wyg³aszania krytycznych uwag pod 
adresem skar¿¹cych, to sprawa zostanie umorzona.

- Wniosek o zajêcie stanowiska w sprawie uśmier-
cenia psa przez lekarza weterynarii podczas inter-
wencji - dr Jerzy Borowiec przygotowa³ pismo in-
formuj¹ce wnioskodawcê o przebiegu zdarzenia na 
podstawie przeprowadzonej rozmowy z lekarzem 
weterynarii bior¹cym udzia³ w zdarzeniu i dokumen-
tacji dotycz¹cej opisanego przypadku.

- Wp³ynê³o zaproszenie od prof. Jana Twardonia 
- skierowane do Prezesa DIL-Wet. - do wspó³pracy 
przy organizacji XXIII Miêdzynarodowej Konferen-
cji Naukowej pt. „Aktualne problemy w zdrowiu 
i produkcji byd³a mlecznego i miêsnego” w Polanicy 
Zdroju w dniach 18-19.06.2020 r.

- Wp³ynê³a informacja od Dolnośl¹skiego Wojewódz-
kiego Lekarza Weterynarii dotycz¹ca sposobów 
postêpowania z pad³ymi zwierzêtami domowymi 
- Rada postanowi³a tê informacjê umieściæ na stro-
nie www DIL-Wet. i w Biuletynie.

- Prowadzona jest korespondencja z lekarzem wete-
rynarii (pracownikiem Inspekcji Wet.) w sprawie ko-
nieczności op³acania sk³adek cz³onkowskich przez 
emeryta wykonuj¹cego zawód lekarza weterynarii.

- Wp³ynê³o podziêkowanie od Leokadii Wojtal dla 
Prezesa i Rady DIL-Wet. za przekazan¹ pomoc 
finansow¹.

- Obowi¹zkowe jest podpisanie zgody na publikacjê 
wizerunku (zdjêcia) na stronie internetowej DIL-Wet. 
przez cz³onków organów Izby - wydano wszystkim 
cz³onkom druki oświadczeñ do wyra¿enia zgody na 
publikacjê wizerunku.

- Rada przyjê³a informacjê o zakoñczeniu wspó³pracy 
z firm¹ VANITYSTYLE, dotycz¹cej sportowych kart 
FIT Sport z powodu niewielkiego zainteresowania 
cz³onków Izby.

- Izba wyst¹pi³a z wnioskiem do serwisu e-ISBN 
i otrzyma³a pulê numerów ISBN przyznanych przez 
Bibliotekê Narodow¹.

- Do Izby wp³ynê³o zawiadomienie z S¹du Rejo-
nowego dla Wroc³awia -Krzyków we Wroc³awiu 
o wpisach do ksiêgi wieczystej praw zwi¹zanych 
z prawem w³asności lokalu (biuro DIL-Wet.) i gruntu.

- Rada zobowi¹za³a Rzecznika i zastêpców oraz Sê-
dziów do udzia³u w Konferencji Etycznej w Paw³o-
wicach w dniu 26.10.2019 r. na koszt DIL-Wet.

- Rada z³o¿y³a podziêkowanie Kol. Andrzejowi Woź-
nicy za zapewnienie dofinansowania kosztów or-
ganizacji uroczystości z okazji 100-lecia Polskiej 
S³u¿by Weterynaryjnej na Dolnym Śl¹sku.

• Rada ustali³a termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 17.10.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 10.10.2019 r. 
o godz. 17:00.
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• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady na 
nośniku cyfrowym dostêpny jest do ods³uchania 
w biurze Izby. 

* * *

Posiedzenie Rady nr 22
w dniu 17 października 2019r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych.

• Z powodu nieobecności Sekretarza DIL-Wet. funkcjê 
tê powierzono Janowi Dorobkowi. Z t¹ poprawk¹ 
porz¹dek obrad zosta³ przyjêty jednog³ośnie.

• Rozmowa z zaproszonym Gościem - Zdzis³awem 
Królem, Dolnośl¹skim Wojewódzkim Lekarzem 
Weterynarii. Na wstêpie Prezes pogratulowa³ Panu 
Doktorowi Zdzis³awowi Królowi odznaczenia Z³otym 
Krzy¿em Zas³ugi, a nastêpnie pogratulowa³ Pani Pro-
fesor Agnieszce Noszczyk-Nowak, która otrzyma³a 
honorowy tytu³ Kreatywnego Wroc³awianina roku 
2019. Pan Doktor Zdzis³aw Król podziêkowa³ za 
wsparcie organizacji Jubileuszu 100-lecia S³u¿by We-
terynaryjnej na Dolnym Śl¹sku wymieniaj¹c wszyst-
kich, którzy do tego przyczynili siê oraz przekaza³ 
okolicznościowe medale tym, którzy w obchodach 
nie uczestniczyli.

• Protokó³ z XXI posiedzenia Rady DIL-Wet. VII ka-
dencji zosta³ przyjêty jednog³ośnie.

• Zatwierdzenie uchwa³ przyjêtych w trybie g³osowania 
elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 1348/2019/VII Rady Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
25.09.2019 r. w sprawie przyznania środków fi-
nansowych na wsparcie udzia³u cz³onków Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej we Wroc³awiu 
w II Pucharze Polski Lekarzy Weterynarii w uje¿-
d¿aniu oraz skokach przez przeszkody

• Podjêcie uchwa³ w sprawie przyjêæ do DIL-Wet. oraz 
skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Hanna Czekaj³o - dyplom nr 48631 z dnia 

1.03.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86437 uchw. nr 
1349,

- lek. wet. Dagmara Fr¹ckowiak - dyplom nr 82687 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86438 
uchw. nr 1350,

- lek. wet. Malwina Kopciñska - dyplom nr 82702 
z dnia 8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86439 
uchw. nr 1351,

- lek. wet. Joanna Krupa - dyplom nr 82705 z dnia 
8.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86440 uchw. 
nr 1352,

- lek. wet. Mateusz Owczarek - dyplom nr 81961 
z dnia 1.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86441 
uchw. nr 1353,

- lek. wet. Kamila Pop³awska - dyplom nr 82934 
z dnia 14.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86442 
uchw. nr 1354,

- lek. wet. Yuliia Stetsiura - dyplom nr 82953 z dnia 
25.02.2019 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86443 uchw. nr 
1355,

- lek. wet. Martyna Nosalik-Nowak - dyplom nr 
70408 z dnia 4.02.2014 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania 
zawodu 75161, przeniesienie z Lubuskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze, uchw. nr 
1356,

- lek. wet. Dagmara Szura-Falikowska - dyplom nr 
59247 z dnia 1.03.2011 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania 
zawodu 35034, przeniesienie z Opolskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Opolu, uchw. nr 1357,

- lek. wet. Dagmara Gurdziel - dyplom nr 83143 
z dnia 17.04.2014 r. Uniwersytetu Warmiñsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie, numer prawa wykonywania 
zawodu 86067, przen. do £ódzkiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej w £odzi, uchw. nr 1358,

- lek. wet. Sylwia Świok³o - dyplom nr 75590 z dnia 
10.02.2016 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86191, przen. do Kaszubsko-Pomorskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w Gdañsku, uchw. nr 1359,

b) skreślenia z rejestru:
- lek. wet. Zdzis³aw Kowalik - dyplom nr 3421 z dnia 

15.11.1978 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 09941, skre-
ślenie z powodu śmierci, uchw. 1360.

- lek. wet. Jacek Pyrczek - przeszed³ na emeryturê 
od dnia 1.09.2019 r.

- lek. wet. Mieczys³aw Basiñski - przejdzie na emery-
turê od dnia 1.11.2019 r.

- lek. wet. Romuald Walczak - przejdzie na emeryturê 
od dnia 1.11.2019 r.

• Podjêcie uchwa³ w sprawie wpisu zmian do ewidencji 
zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, skreśleñ z ewiden-
cji oraz wpisów nowych zak³adów, informacje o za-
wieszeniu i wznowieniu dzia³alności, sprawozdanie 
z kontroli okresowych i kontroli interwencyjnych:
a) zmiana wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny MULTIVET lekarz weteryna-

rii Iga Potwora, 53-434 Wroc³aw, ul. O³owiana11, 
nr ewidencji 16/01/319/VI/2014/667 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1361,

- Przychodnia Weterynaryjna NicpoñVet lek. wet. 
Ewa Nicpoñ, 51-206 Wroc³aw, ul. Wilanowska 
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25b, nr ewidencji 16/02/117/VI/2013/647 Rej. 
ZLZ - zmiana nru telefonu podmiotu prowadz¹cego, 
zmiana personelu, uchw. nr 1362,

- Przychodnia Weterynaryjna KEROS s.c. O.Sit-
nik, P.K³osowski, kier. lek. wet. Piotr K³osowski, 
59 -800 Lubañ, ul. Miko³aja 15, nr ewidencji 
16/02/1186/V/2012/604 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. nr 1363,

- Gabinet Weterynaryjny INAVET lek. wet. Paulina 
Borecka, 56-410 Dobroszyce, ul. Górna 28A, 
nr ewidencji 16/01/595/VI/2015/698 Rej. ZLZ 
- zmiana podmiotu, uchw. nr 1364,

- Przychodnia Weterynaryjna VETIN lek. wet. Ar-
kadiusz Silny, 51-126 Wroc³aw, ul. Kamieñskiego 
223/U 3, nr ewidencji 16/02/954/V/2012/586 
Rej. ZLZ - zmiana personelu zlz, uchw. nr 1365,

- Przychodnia Weterynaryjna TRI-VET s.c. Grzegorz 
Kraczek, Jakub Ma³ecki, kier. lek. wet. Jakub Ma-
³ecki, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 14/7, 
nr ewidencji 16/02/1508/V/2013/629 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 1366,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Jerzy Legieñ, 
59-220 Legnica, ul. Wroc³awska 172B, nr ewiden-
cji 16/02/661/VI/2015/703 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 1367,

- Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne 
„VETLAB” Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzial-
ności¹ sp.k., kier. lek. wet. Bart³omiej Janaczyk, 
51-616 Wroc³aw, ul. Parkowa 13, nr ewidencji 
16/05/1407/IV/2007/482 Rej. ZLZ - zmiana da-
nych adresowych podmiotu prowadz¹cego i zmiana 
personelu, uchw. Nr 1368,

- Przychodnia Weterynaryjna Vetspec - Centrum 
Zdrowia Ma³ych Zwierz¹t Bart³omiej Hutny, 55-
010 Groblice, ul. Opolska 5H/1A, nr ewidencji 
16/02/1157/VI/2016/733 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 1369,

- Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET - Centrum 
Weterynaryjne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. 
Piotr Sieczko, kier. lek. wet. Piotr Sieczko, 54-
156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29b, nr ewidencji 
16/02/438/IV/2005/104 Rej. ZLZ - zmiana per-
sonelu, uchw. Nr 1370,

- Przychodnia Wet. „REMEDIUM” s.c. M.Ostañko-
wicz, R.Pas³awski, kier. lek. wet. Robert Pas³awski, 
52-418 Wroc³aw, ul. Bukowskiego 160, nr ewiden-
cji 16/02/117/VI/2013/647 Rej. ZLZ - zmiana 
podmiotu, nazwy i personelu, uchw. Nr 1371,

- Przychodnia Weterynaryjna KEROS II s.c. O.Sitnik, 
P.K³osowski, N.Kozio³, kier. lek. wet. Ondrasz Sit-
nik, 59-850 Świeradów Zdrój, ul. Dolna1, nr ewi-
dencji 16/02/45/VI/2013/636 Rej. ZLZ - zmiana 
podmiotu, nazwy zlz i personelu, uchw. Nr 1372,

- Gabinet Weterynaryjny Agencji Handlu Drobiem 
i Miêsem sp. z o.o., kier. lek. wet. Ireneusz Sokó³, 
55-080 K¹ty Wroc³awskie, ul. 1Maja 46/U 5, 
nr ewidencji 16/01/381/IV/2005/67 Rej. ZLZ 
- zmiana kierownika, uchw. Nr 1373,

- Gabinet Weterynaryjny „DU¯E I MA£E” Dorota 
Wêgliñska, 58-521 Je¿ów Sudecki, ul. D³uga 8D, 

nr ewidencji 16/01/1189/V/2012/605 Rej. 
ZLZ - zmiana nazwy podmiotu i zmiana personelu, 
uchw. Nr 1374.

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny KOZICA lek. wet. Mar-
ta Kozica, 53-009 Wroc³aw, ul. O¿ynowa 36, 
nr 16/01/1551/V/2013/632 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1375,

- Gabinet Weterynaryjny „MEDICAWET” s.c. Ro-
muald Walczak, Ireneusz Nawrot, kier. lek. wet. 
Romuald Walczak, 55-100 Trzebnica, ul. 1Maja 1, 
nr 16/01/664/IV/2005/317 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1376,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Janiszew-
ska, 58-100 Świdnica, ul. W. £ukasiñskiego 14A, 
nr 16/01/620/VII/2018/767 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1377,

- Przychodnia Weterynaryjna „PROVITA” s.c. Mie-
czys³aw Basiñski, Zenon Saba, kier. lek. wet. Mie-
czys³aw Basiñski, 58-200 Dzier¿oniów, os. Ró¿ane 
7i, nr 16/02/497/IV/2005/152 Rej. ZLZ - zakoñ-
czenie dzia³alności podmiotu, uchw. Nr 1378,

c) wpis do ewidencji zak³. leczniczych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny „KOZICA” Rafa³ Lesieñ-Ko-

zica, kier. lek. wet. Marta Kozica-Lesieñ, 57-100 
Strzelin, ul. Grota Roweckiego 55, nr ewidencji 
16/01/1379/VII/2019/796 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1379,

- Gabinet Weterynaryjny dla Koni „POKWET” dr 
n.wet. Paulina Zieliñska, 56-400 Oleśnica, ul. 
H.Sucharskiego6, nr ewidencji 16/01/1380/
VII/2019/797 Rej. ZLZ - uchw. nr 1380,

- Przychodnia Weterynaryjna s.c., kier. lek. wet. Mi-
cha³ Fryga, 58-200 Dzier¿oniów, Oś. Ró¿ane7i, 
- dyskusja, Rada postanowi³a wezwaæ wnioskodaw-
cê do usuniêcia braków formalnych wniosku o wpis 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t po-
przez dodanie do nazwy zlz przynajmniej jednego 
nazwiska wspólników - uchw. nr 1381,

- Przychodnia Weterynaryjna CIEPLICKA Sp. 
z o.o., kier. lek. wet. Joanna Tomkiewicz, 58-
560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 12B, nr ewidencji 
16/02/1382/VII/2019/798 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1382,

- Gabinet Weterynaryjny „Du¿e i Ma³e” pod Śnie¿k¹ 
Dorota Wêgliñska, kier. lek. wet. Justyna Papaj, 
58-540 Karpacz, ul. Parkowa Parking, nr ewidencji 
16/01/1383/VII/2019/799 Rej. ZLZ - uchw. nr 
1383,

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „KOZICA” Rafa³ Lesieñ-Ko-
zica, kier. lek. wet. Marta Kozica-Lesieñ, 57-100 
Strzelin, ul. Grota Roweckiego 55, nr ewidencji 
16/01/1379/VII/2019/796 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 17.10.2019 r. - kontrolê przeprowadzi 
Jerzy Tureniec,

- Gabinet Weterynaryjny dla Koni „POKWET” 
dr n.wet. Paulina Zieliñska, 56-400 Oleśnica, 
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ul. H.Sucharskiego6, nr ewidencji 16/01/1380/
VII/2019/797 Rej. ZLZ - wpis z dniem 
17.10.2019 r. - kontrolê przeprowadz¹ Wojciech 
Hildebrand i Robert Karczmarczyk,

- Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „VE-
TLAB” Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialności¹ 
sp.k., kier. lek. wet. Bart³omiej Janaczyk, 52-
017 Wroc³aw, ul. Wodzis³awska 6, nr ewidencji 
16/05/1407/IV/2007/482 Rej. ZLZ - po zmianie 
siedziby z dniem 17.10.2019 r. - kontrolê przepro-
wadzi Artur Bogucki,

- Przychodnia Weterynaryjna CIEPLICKA Sp. 
z o.o., kier. lek. wet. Joanna Tomkiewicz, 58-
560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 12B, nr ewiden-
cji 16/02/1382/VII/2019/799 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 4.11.2019 r. - kontrolê przeprowadzi Jan 
Dorobek,

- Gabinet Weterynaryjny „Du¿e i Ma³e” pod Śnie¿k¹ 
Dorota Wêgliñska, kier. lek. wet. Justyna Papaj, 
58-540 Karpacz, ul. Parkowa Parking, nr ewiden-
cji 16/01/1383/VII/2019/800 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 4.11.2019 r. - kontrolê przeprowadzi Jan 
Dorobek,

- Lecznica Weterynaryjna „Bona Fide” lek. wet. 
Micha³ Kornaszewski, 58-150 Strzegom, Morawa 
36, nr ewidencji 16/03/261/VII/2018/756 Rej. 
ZLZ - kontrola okresowa na wniosek Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej DIL-Wet. - kontrolê 
przeprowadzi Jan Dorobek,

e) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna SO£TYSOWICE s.c. 
Anita Pi¹tek, Monika Chmielewska-W³adyka, 51-
169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E, nr ewidencji 
16/02/663/VII/2018/769 Rej. ZLZ: 
 powiadomienie o zmianie Regulaminu zlz z³o¿o-

ne przez lek. wet. Monikê Chmielewsk¹-W³ady-
kê - zmiana godzin - brak zgody wspó³w³aściciela 
i jednocześnie kierownika na dokonanie jakichkol-
wiek zmian - mec. Anna Zalesiñska przygotowa³a 
pismo informuj¹ce, ¿e zaświadczenie o dokonanej 
zmianie nie mo¿e byæ wydane,
 wniosek o wykreślenie Przychodni Weterynaryjnej 

z ewidencji zlz z³o¿ony przez lek. wet. Monikê 
Chmielewsk¹-W³adykê - brak podpisu i zgody 
wspó³w³aściciela i jednocześnie kierownika zlz - 
Rada postanowi³a podj¹æ uchwa³ê wzywaj¹c¹ do 
usuniêcia braków formalnych wniosku - uchw. nr 
1384,
 wniosek o wpis Przychodni Weterynaryjnej „Wo-

jaczka” Moniki Chmielewskiej-W³adyka, 51-169 
Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E - pod danym 
adresem funkcjonuje zlz czynny w tych samych 
godzinach, brak drugiego pokoju przyjêæ, drugiej 
sali zabiegowej, itp. - z powodu ww. argumentów 
Rada postanowi³a odmówiæ wpisu zak³adu do ewi-
dencji zlz - uchw. nr 1385.

• Podjêcie uchwa³ w sprawie wpisu do rejestru osób 
uprawnionych do wydawania paszportów dla zwie-
rz¹t towarzysz¹cych oraz skreśleñ z ww. rejestru:

a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Witold Bensz - Przychodnia Wetery-

naryjna s.c. Miranda Grochalska, Witold Bensz, 
Tomasz Baran, kier. lek. wet. Miranda Grochal-
ska, 57-100 Strzelin, ul. Św. Floriana 6, nr wpisu 
0787/16/2019, uchw. Nr 1386,

- lek. wet. Honorata Ziêtek - Gabinet Weteryna-
ryjny MULTIVET lekarz weterynarii Iga Potwo-
ra, 53-434 Wroc³aw, ul. O³owiana 11, nr wpisu 
0788/16/2019, uchw. Nr 1387.

b) zmiana w rejestrze paszportowym:
- lek. wet. Arkadiusz Silny - by³o: 1. Przychodnia 

Weterynaryjna „¯AKO” Riwana Antczak, Arkadiusz 
Silny Spó³ka Jawna, kier. lek. wet. Riwana Antczak, 
54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, 2. Przychodnia 
Weterynaryjna VETIN lek. wet. Arkadiusz Silny, 51-
126 Wroc³aw, ul. Kamieñskiego 223/U3, nr wpisu 
0015/16/2004 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1388,

- lek. wet. Anna Czabaj-Kleszcz - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „¯AKO” Riwana Antczak, Arkadiusz 
Silny Spó³ka Jawna, kier. lek. wet. Riwana Ant-
czak, 54-129 Wroc³aw, ul. Bajana 15c, nr wpisu 
0490/16/2012 - zmiana miejsca wykonywania 
zawodu, uchw. Nr 1389,

- lek. wet. Piotr K³osowski - by³o: Przychodnia Wete-
rynaryjna KEROS s.c. O.Sitnik, P.K³osowski, N.Ko-
zio³, kier. lek. wet. Piotr K³osowski, 59-800 Lubañ, 
ul. Miko³aja 15, nr wpisu 0476/16/2012 - zmiana 
nazwy ZLZ, uchw. Nr 1390,

- lek. wet. Maciej Ostañkowicz - by³o: Przychodnia 
Weterynaryjna „REMEDIUM” s.c. M.Ostañkowicz, 
R.Pas³awski, kier. lek. wet. Robert Pas³awski, 52-
418 Wroc³aw, ul. Bukowskiego 160, nr wpisu 
0395/16/2019 - zmiana nazwy ZLZ, uchw. Nr 
1391,

- lek. wet. Dorota Wêgliñska - by³o: Gabinet We-
terynaryjny „DU¯E I MA£E” Dorota Wêgliñska, 
58-521 Je¿ów Sudecki, ul. D³uga 8D nr wpisu 
0710/16/2017 - dodano drugi ZLZ, uchw. Nr 
1392,

- lek. wet. Katarzyna Bajcar (Wojtkowiak) - by³o: 
1. Przychodnia Weterynaryjna „MED-VET” s.c. 
Anna i Grzegorz Grygiel, kier. lek. wet. Iwo-
na Warulik, 54-152 Wroc³aw, ul. Pa³ucka 55, 
2. Gabinet Weterynaryjny „MED-WET” mgr in¿. 
Krzysztof Grygiel, kier. lek. wet. Aleksandra No-
sek, 53-644 Wroc³aw, ul. Zachodnia 20, nr wpisu 
0460/16/2012 - zmiana nazwiska lekarza wete-
rynarii, uchw. Nr 1393,

- lek. wet. Ondrasz Sitnik - by³o: Przychodnia Wete-
rynaryjna KEROS s.c. O.Sitnik, P.K³osowski, N.Ko-
zio³, kier. lek. wet. Piotr K³osowski, 59-800 Lubañ, 
ul. Miko³aja 15, nr wpisu 0474/16/2012 - zmiana 
nazwy ZLZ, uchw. Nr 1394.

c) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Romuald Walczak - Gabinet Weterynaryjny 

„MEDICAWET” s.c. Romuald Walczak, Ireneusz 
Nawrot, 55-100 Trzebnica, ul. 1Maja 1, nr wpisu 
0225/16/2006, uchw. Nr 1395,
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- lek. wet. Leszek Ostrowski - Przychodnia Weteryna-
ryjna „DUO-WET” Urszula i Leszek Ostrowscy, kier. 
lek. wet. Urszula Ostrowska, 59-220 Legnica, ul. 
Poli Gojawiczyñskiej 1, nr wpisu 0093/16/2014, 
uchw. Nr 1396,

- lek. wet. Natalia Krasowska - Przychodnia Wet. 
„EKOVET - Centrum Weterynaryjne” s.c. Anita 
Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, kier. lek. wet. 
Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 
29b, nr wpisu 0744/16/2018, uchw. Nr 1397,

- lek. wet. Joanna Wy¿gowska - Przychodnia We-
terynaryjna FENIKS Ewa Okrêglicka-Langner, 
55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, nr wpisu 
0757/16/2019, uchw. Nr 1398,

- lek. wet. Mieczys³aw Basiñski - Przychodnia We-
terynaryjna „PROVITA” s.c. Mieczys³aw Basiñski, 
Zenon Sabat, kier. lek. wet. Mieczys³aw Basiñski, 
58-200 Dzier¿oniów, os. Ró¿ane 7 i, nr wpisu 
0056/16/2004, uchw. Nr 1399.

• Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady:
- wniosek Skarbnika o umorzenie zaleg³ych sk³adek 

cz³onkowskich choremu lek. wet. za okres I - IX 
2019 r. oraz zawieszenie obowi¹zku op³acania sk³a-
dek cz³onkowskich na okres X-XII 2019 r. uchw. 
nr 1400 - za jednog³ośnie,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych lekarzom we-
terynarii, uchw. nr 1401 - za jednog³ośnie,

- podjêcie uchwa³ w sprawie ustalenia wysokości na-
le¿ności z tytu³u zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na 
rzecz Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. dla piêciu lekarzy 
wet. na podstawie wys³anych upomnieñ w celu spo-
rz¹dzenia Tytu³ów Wykonawczych - uchwa³y od nr 
1402 do nr 1406 zosta³y podjête jednog³ośnie,

- podjêcie uchwa³ w sprawie umorzenia postêpowañ 
zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa 
wykonywania zawodu przez trzech lekarzy wete-
rynarii, którzy nie uiszczali sk³adki cz³onkowskiej 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 
wszczêcia), a obecnie sp³acili zaleg³ości w ca³ości lub 
w czêści - uchwa³y od nr 1407 do nr 1409 zosta³y 
podjête jednog³ośnie,

- podjêcie uchwa³ w sprawie mo¿liwości zapoznania 
siê z materia³em zgromadzonym w ramach wszczê-
tych postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ 
o utracie prawa wykonywania zawodu przez czte-
rech lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki 
cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zale-
g³ośæ na dzieñ wszczêcia) - uchwa³y od nr 1410 do 
nr 1413 zosta³y podjête jednog³ośnie,

- podjêcie uchwa³ w sprawie wszczêcia postêpowañ 
zmierzaj¹cych do podjêcia uchwa³ o utracie prawa 
wykonywania zawodu przez czterech lekarzy we-
terynarii, którzy nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej 
przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 
wszczêcia - uchwa³y od nr 1414 do nr 1417 zosta³y 
podjête jednog³ośnie,

- wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³y o kolejnej 
zmianie uchwa³y dotycz¹cej rekompensat dla cz³on-
ków Organów DIL-Wet. i cz³onków Kolegium Re-

dakcyjnego Biuletynu DIL-Wet., uchw. nr 1418 - za 
jednog³ośnie,

- wniosek Prezesa o podjêcie uchwa³y w sprawie 
zmiany sk³adu osobowego Komisji Prywatnej Prak-
tyki - dopisano lek. wet. Mariusza Pankowa, uchw. 
nr 1419 - za jednog³ośnie,

- wniosek Krzysztofa Wrzeszcza (Infostream Polska 
z siedzib¹ w Warszawie) o patronat DIL-Wet. nad 
konferencj¹ VetstreamONE - po przeanalizowaniu 
opinii przez Komisjê Szkoleñ i mec. Piotra Rodzie-
wicza i w zwi¹zku z tym, ¿e konferencja ma siê 
odbyæ w Warszawie, Rada uzna³a, ¿e nie le¿y to 
we w³aściwości DIL-Wet. - za jednog³ośnie.

• Sprawy do Radcy Prawnego.
- Prośba lek. wet. Macieja Marcinowskiego o opiniê 

w sprawie wykonywania us³ug lekarsko-weteryna-
ryjnych na terenie innego województwa - referowa³ 
Prezes - odpowiedź przygotowa³ mec. Piotr Ro-
dziewicz. Je¿eli w trakcie zatrudnienia nie zosta³a 
zawarta klauzula o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy, to mo¿na podejmowaæ dzia³alnośæ 
konkurencyjn¹ wzglêdem by³ego pracodawcy. Pra-
codawca, ¿eby zabezpieczyæ siê przed podejmowa-
niem dzia³alności konkurencyjnej przez pracowni-
ków mo¿e zawrzeæ z nimi w³aściw¹ umowê. 

- Prośba lekarza wet. o opiniê na temat wag stosowa-
nych w zak³. leczniczych dla zwierz¹t - opiniê i pi-
smo przygotowa³ mec. Piotr Rodziewicz wskazuj¹c, 
¿e je¿eli w ramach dzia³alności zak³adu leczniczego 
dla zwierz¹t wykorzystywane s¹ opisane przez le-
karza wagi, niezale¿nie od tego czy s³u¿¹ one na 
potrzeby wa¿enia zwierz¹t domowych, czy te¿ go-
spodarskich podlegaj¹ one kontroli metrologicznej.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium.
- Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem 
zwierz¹t oraz bezpieczeñstwem produktów poch. 
zwierzêcego - opinia przyg. przez Komisjê Urzê-
dowego Nadzoru zostanie przes³ana do KIL-Wet.

- Nowe Logo DIL-Wet. bêdzie stopniowo zastêpowa-
³o dotychczasowe (konferencje, patronaty, materia-
³y biurowe, strona internetowa) - Rada zatwierdzi³a 
jednog³ośnie.

- Prezydium DIL-Wet. zarekomendowa³o Radzie 
zwiêkszenie ilości egzemplarzy ksi¹¿ek wydruko-
wanych z okazji 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej 
o 500 sztuk (wartośæ oko³o 7000 z³) z nowym logo 
Izby; z wydrukowanego nak³adu 400 sztuk zostanie 
przekazanych zgodnie z list¹ do WIW, a pozosta³ych 
100 szt. zostanie rozdzielonych pomiêdzy Izbê DIL-
-Wet., a WIW - Rada zatwierdzi³a jednog³ośnie.

- Prośba lekarza weterynarii o opiniê Izby na temat 
organizowania szkoleñ „weterynaryjnych” dla osób 
nie bêd¹cych lekarzami weterynarii:
 do Ośrodka Szkoleniowego zostanie wys³ane pi-

smo przygotowane przez mec. Piotra Rodziewicza 
informuj¹ce, ¿e przyznany patronat na przedsiê-
wziêcie zwi¹zane ze szkoleniem personelu pomoc-
niczego przez Ośrodek Szkoleniowy z 2011 roku 
mia³ charakter czasowy i jednorazowy, w zwi¹zku 
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z czym wygas³ i nie dotyczy szkoleñ organizowa-
nych przez ww. firmê w 2019 r.; 
 firma „Erudiogroup centrum szkoleniowe”; 
Rada postanowi³a odpowiedzieæ, ¿e w przypadku 
organizowania szkoleñ z zakresu pomocy zwierzê-
tom dla osób nie bêd¹cych lekarzami weterynarii 
sprawa wymaga dalszych wyjaśnieñ i jednocześnie 
poprosiæ o przekazywanie informacji w razie stwier-
dzenia tego typu lub innych nieprawid³owości do-
tycz¹cych ofert szkoleñ w przestrzeni publicznej.

• Sprawy ró¿ne
- Prośba o opiniê dotycz¹c¹ reklamowania us³ug 

przez Przychodniê Weterynaryjn¹ w O³awie - Prezes 
przedstawi³ opiniê Jerzego Borowca, Przewodnicz¹-
cego Komisji Etyki przy Radzie DIL-Wet. z prośb¹ 
o przeprowadzenie postêpowania wyjaśniaj¹cego.

- Lista osób zg³oszonych do udzia³u w Konferencji 
Etycznej z ramienia DIL-Wet. (6 osób), Prezydium 
Rady powiêkszy³o grono osób zaproszonych na 
konferencjê o Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Le-
karza Weterynarii.

- Informacja o podjêciu przez Krajow¹ Radê Lekar-
sko-Weterynaryjn¹ Uchwa³y o przyznaniu odznak 
„MERITUS” dla trzech cz³onków DIL-Wet.

- Informacja Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej o terminie i miejscu obchodów 100-le-
cia Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 
w wolnej Polsce - 6 marca 2020 r.

- Podziêkowanie prof. Tadeusza Stefaniaka za po-
moc finansow¹ udzielon¹ Pani prof. Marii Niko³aj-
czuk.

- Rada ustali³a termin świ¹tecznego posiedzenia Rady 
DIL-Wet. na dzieñ 18.12.2019 r. o godz. 15:00 
(Paw³owice), po którym odbêdzie siê uroczysta Wi-
gilia o godz. 17:00. Posiedzenie Prezydium zapla-
nowano na dzieñ 12.12.2019 r. o godz. 17:00.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 21.11.2019 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 14.11.2019 r. 
o godz. 17:00.

• Szczegó³owy zapis przebiegu posiedzenia Rady na 
nośniku cyfrowym dost. do ods³uchania w biurze Izby. 

Sporz¹dzi³a:
Teresa Rogowska

Dyrektor Departamentu Bezpieczeñstwa ¯ywności 
i Weterynarii Magdalena Zasêpa, odpowiedzia³a na 

pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej w sprawie nowelizacji rozporz¹dzenia MRiRW 
z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie warunków i wy-
sokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności 
przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone 
przez powiatowego lekarza weterynarii. 

* * *
MINISTERSTWO ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Warszawa, dnia 26 września 2019

Znak sprawy: ¯W.ppw.873.43.2019

Pan
Jacek £ukaszewicz
Prezesa Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej
al. Przyjació³ 1 lok. 2
00-565 Warszawa
W zwi¹zku z pismem z dnia 2019.08.08 znak 

KILW/061/14/19, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi uprzejmie przekazuje poni¿sze informacje.

Dnia 14 grudnia 2019r. wchodzi w ¿ycie rozpo-
rz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie 
kontroli urzêdowych i innych czynności urzêdowych 
przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania 
prawa ¿ywnościowego i paszowego oraz zasad doty-
cz¹cych zdrowia i dobrostanu zwierz¹t, zdrowia roślin 
i środków ochrony roślin, zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, 
(WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 
1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, 
(UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporz¹dzenia 
Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dy-
rektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/
WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylaj¹-
ce rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy 
Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/
WE oraz decyzjê Rady 92/438/EWG (rozporz¹dzenie 
w sprawie kontroli urzêdowych) (Dz.Urz. UE. L 95 
z 7.04.2017, str. 1, z późn. zm.). 

W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze koniecz-
nośæ transpozycji ww. aktu prawnego, w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjête zosta³y prace legisla-
cyjne w tym celu. Decyzje dotycz¹ce nowelizacji roz-
porz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
15 stycznia 2018r. w sprawie warunków i wysoko-
ści wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez 
lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez 

Informacje
Krajowej Izby

Lekarsko-
Weterynaryjnej
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powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U. poz. 129) 
bêd¹ mog³y byæ podjête po ustaleniu ram prawnych 
przepisów transponuj¹cych prawo UE w zakresie kon-
troli urzêdowych.

Magdalena Zasêpa
Dyrektor

Departamentu Bezpieczeñstwa 
¯ywności i Weterynarii

REZYGNACJA Z PAPIEROWEJ 
WERSJI „¯ycia Weterynaryjnego”

Uprzejmie przypominamy, ¿e zgodnie z decyzj¹ Kra-
jowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej istniej mo¿liwośæ 
rezygnacji z papierowej wersji miesiêcznika KIL-Wet. 
pt. „¯ycie Weterynaryjne”. Rezygnacja jest mo¿liwa na 
pisemny wniosek lekarza weterynarii (e-mail, poczta 
tradycyjna) z³o¿ony w biurze Izby Dolnośl¹skiej. Re-
zygnacja nie wi¹¿e siê z obni¿eniem wysokości sk³adki 
cz³onkowskiej.

Z życia

Uczelni

ZMIANY W ORGANIZACJI UP! 
Informacja z posiedzeñ Rady Wydzia³u 

Med. Wet. oraz Rady Dyscypliny Wet. UP
we Wroc³awiu od czerwca do listopada 2019

Rada Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej w okresie 
od czerwca do września br. opiniowa³a sprawy do-
tycz¹ce zatrudniania pracowników na stanowiskach 
badawczo dydaktycznych: asystenta (7 osób), adiunkta 
(4 osoby) i profesora nadzwyczajnego (1 osoba). 

Rada Wydzia³u prowadzi³a postêpowania nostryfi-
kacyjne dyplomów lekarza weterynarii i doktora nauk 
weterynaryjnych uczelni zagranicznych oraz odmówi³a 
uznania dyplomu wydanego przez uczelniê zagranicz-
n¹ za równowa¿ny z polskim dyplomem ukoñczenia 
studiów wy¿szych i tytu³em zawodowym lekarza wete-
rynarii nadanym tym dyplomem. 

W zwi¹zku z wejściem w ¿ycie nowych przepisów, 
dotycz¹cych awansów naukowych, tj. Ustawy prawo 
o szkolnictwie wy¿szym i nauce, zwanej Ustaw¹ 2.0, 
posiedzenia Rady Wydzia³u by³y poświêcone w prze-

wa¿aj¹cej czêści awansom naukowym. Na podstawie 
przepisów wprowadzaj¹cych now¹ Ustawê, która za-
st¹pi³a Ustawê - prawo o szkolnictwie wy¿szym oraz 
Ustawê o stopniach naukowych i tytule naukowym, 
postêpowania wszczête do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
prowadzi siê na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, z tym, ¿e stopnie i tytu³y naukowe nadaje siê 
od 1 maja 2019 r. wed³ug nowej klasyfikacji dziedzin 
i dyscyplin naukowych. W nowej klasyfikacji nie ma ju¿ 
dziedziny nauk weterynaryjnych, ale w dziedzinie nauk 
rolniczych wyró¿niono m.in. dyscyplinê „weterynaria”.

Rada po zapoznaniu siê z pozytywnymi opiniami 
recenzentów popar³a wnioski o nadanie tytu³u profe-
sora pracownikom Wydzia³u zatrudnionym na stano-
wiskach profesorów nadzwyczajnych UPWr - dr hab. 
Annie Rz¹sie, dr. hab. Jakubowi Nicponiowi, dr. hab. 
Andrzejowi Gaw³owi, dr. hab. Maciejowi Janeczkowi 
oraz dr. hab. Arturowi Niedźwiedziowi i przekaza³a 
sprawê do dalszego procedowania przez Centraln¹ 
Komisjê ds. Stopni i Tytu³ów. By³y to ostatnie postêpo-
wania o nadanie tytu³ów profesorskich, prowadzone na 
podstawie przepisów dotychczasowych, a wiêc przez 
Radê Wydzia³u. Zgodnie z nowymi przepisami postê-
powania o nadanie tytu³u profesora bêd¹ prowadzone 
przez Radê Doskona³ości Naukowej, powo³an¹ przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Rada Wydzia³u wyrazi³a zgodê na przeprowadzenie 
postêpowania o nadanie stopnia doktora habilitowa-
nego dr. Piotrowi Kuropce, nada³a stopnieñ doktora 
habilitowanego dr Dorocie Miście oraz dr Paulinie Ja-
wor oraz nada³a stopieñ doktora lek. wet. Jaros³awowi 
Czeladko.

Wrześniowe posiedzenie Rady Wydzia³u Medycy-
ny Weterynaryjnej by³o ostatnim posiedzeniem tego 
gremium, poniewa¿ nowe przepisy znios³y rady wy-
dzia³ów.

Od 1 października 2019 r. Uczelnie dostosowa³y 
swoj¹ strukturê i ustrój do wymogów Ustawy prawo 
o szkolnictwie wy¿szym i nauce, zaczê³y te¿ obowi¹zy-
waæ nowe statuty zatwierdzone przez senaty Uczelni. 
Organami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu 
s¹ od 1 października br.: rektor, senat, 6-osobowa rada 
uczelni i 7 rad dyscyplin. Cz³onkiem pierwszej Rady 
Uczelni UPWr zosta³ m.in. przedstawiciel dyscypliny 
„weterynaria” pan prof. Tadeusz Stefaniak.

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu rozdzielone zosta³y sprawy dotycz¹ce 
dydaktyki i dzia³alności naukowej. Wydzia³y sta³y siê 
jednostkami odpowiedzialnymi za organizacjê i nadzo-
rowanie dzia³alności dydaktycznej. Na czele Wydzia³u 
Medycyny Wet. stan¹³ dotychczasowy Dziekan prof. dr 
hab. Krzysztof Kubiak, którego wspieraj¹ Prodziekani: 
dr Katarzyna Kosek-Paszkowska i dr hab. Stanis³aw 
Dzimira. Cia³ami doradczymi i opiniodawczymi w pro-
cesie dydaktycznym s¹ rady programowe kierunku 
studiów. Do pierwszej Rady Programowej Kierunku 
Weterynaria zostali powo³ani: Dziekan prof. Krzysztof 
Kubiak jako Przewodnicz¹cy, Prodziekani: dr Kata-
rzyna Kosek-Paszkowska i dr hab. Stanis³aw Dzimira, 
przedstawiciele otoczenia spo³eczno-gospodarczego: 
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lek. wet. Zdzis³aw Król - Dolnośl¹ski Wojewódzki Le-
karz Weterynarii i dr Wojciech Hildebrand - Prezes 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
przedstawiciele nauczycieli akademickich: prof. Bo¿e-
na Obmiñska-Mrukowicz, prof. Jacek Bania, dr hab. 
Bo¿ena Króliczewska, prof. UPWr dr Magdalena Flo-
rek, lek. wet. Natalia Siwiñska oraz przedstawiciele 
studentów: Zuzanna Czekaj i Maksymilian Lewicki. 

Sprawy nauki, w tym prowadzenie postêpowañ 
o nadanie stopni naukowych powierzono radom dys-
cyplin. 

W sk³ad Rady Dyscypliny Weterynaria weszli wszy-
scy nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora ha-
bilitowanego i tytu³em profesora, którzy nie ukoñczyli 
67 roku ¿ycia oraz 3 pracowników ze stopniem dok-
tora. Pracami Rady Dyscypliny Weterynaria kieruj¹: 
Przewodnicz¹cy pan prof. Wojciech Ni¿añski oraz 
Wiceprzewodnicz¹ca pani prof. Bo¿ena Obmiñska-
-Mrukowicz. 

Pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny Weterynaria 
odby³o siê w październiku. Na tym posiedzeniu powo³a-
no sta³e komisje, które bêd¹ wspieraæ Radê w realizacji 
zadañ wynikaj¹cych z zapisów Statutu i Regulaminu 
Organizacyjnego Uczelni. Nadano te¿ stopieñ doktora 
mgr Annie Waneckiej. Na kolejnym, listopadowym 
posiedzeniu zatwierdzono regulaminy komisji. Rada 
Dyscypliny nada³a stopnie doktora habilitowanego dr 
Barbarze Ba¿anów i dr. Stanis³awowi Dzimirze oraz 
stopnie doktora lek. wet. Adrianie Czerwik i lek. wet. 
Marcie Henklewskiej. Rada wyznaczy³a te¿ promoto-
rów doktorantom nowo utworzonej Szko³y Doktor-
skiej UPWr, którzy bêd¹ realizowaæ prace doktorskie 
w ramach programu „ProHum”, interdyscyplinarnych 
studiów w dyscyplinie weterynaria i nauki medyczne.

W ostatnich miesi¹cach pan Prezydent Andrzej 
Duda nada³ tytu³y profesorskie 3 pracownikom Wy-
dzia³u Medycyny Weterynaryjnej UPWr: prof. Marci-
nowi Nowakowi, prof. Arkadiuszowi Mi¹¿kowi i prof. 
Jaros³awowi Bystroniowi.

W dniu 14 listopada pan Dziekan prof. Krzysztof 
Kubiak zosta³ uhonorowany najwy¿sz¹ godności¹ aka-
demick¹ - tytu³em doktora honoris causa Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego. 

Na podstawie protoko³ów 
mgr Bo¿ena Doszyñ

30 KREATYWNYCH WROC£AWIA
Profesorowie Agnieszka Noszczyk-Nowak i Wojciech 
Ni¿añski - oboje z Wydzia³u Medycyny Wet. UPWr 
- wśród tegorocznych 30 Kreatywnych Wroc³awia. 

6 września 2019 r.
30 Kreatywnych Wroc³awia to miejski projekt, który 

wyró¿nia wa¿nych, odwa¿nych i przebojowych wroc³a-
wian w obszarach: kultura i sztuka, biznes, spo³eczeñ-

stwo i nauka. To oni co dnia buduj¹ pozytywn¹ markê 
Wroc³awia w swojej najbli¿szej okolicy, w Polsce i poza 
granicami kraju. Kreatywni pochodz¹ z Wroc³awia lub 
wybrali to miasto na swój dom. Z ich pasji, marzeñ i ini-
cjatyw powstaje Wroc³aw otwarty na ludzi, przyjazny, 
dobre miejsce do ¿ycia, nauki i pracy.

Co roku UPWr wśród nich swoich reprezentantów. 
Tym razem w trzydziestce znaleźli siê przedstawiciele 
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej.

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak specjalizuje siê 
w kardiologii zwierzêcej, prowadzi m.in. badania do-
tycz¹ce kardiomiopatii rozstrzeniowej u psów, gene-
tycznej choroby serca, która dotyczy na ogó³ psów 
du¿ych ras.

Katedra Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹ Koni, 
Psów i Kotów, gdzie pracuje, to jedna z dwóch insty-
tucji w Europie, w których wykonuje siê ablacjê u psów, 
to niefarmakologiczna metoda leczenia arytmii.

Fot. Tomasz Lewandowski

- Kardiologia weterynaryjna bardzo szybko siê roz-
wija. Mamy coraz bardziej świadomych w³aścicieli 
zwierz¹t. Pies przesta³ byæ zwierzêciem u¿ytkowym, 
psem stró¿uj¹cym, sta³ siê cz³onkiem rodziny. Ludzie 
s¹ w stanie wiele poświêciæ, by je ratowaæ. Nie chodzi 
tylko o wydatki z tym zwi¹zane, które bywaj¹ naprawdê 
spore. Chodzi tak¿e o zaanga¿owanie opiekunów, do 
mnie pacjenci przyje¿d¿aj¹ z ca³ej Polski. Poza tym 
mamy tak¿e coraz lepiej wyszkolonych lekarzy, którzy 
s¹ w stanie rozpoznaæ tê chorobê - mówi prof. Agniesz-
ka Noszczyk-Nowak.

Lekarka dodaje: - Z jednej strony jestem czynnym 
lekarzem. Z drugiej strony wspó³pracujê z lekarzami 
medycyny cz³owieka i badam te elementy, które s¹ 
nam potrzebne do ratowania ¿ycia ludzkiego. Zatem 
z jednej strony s¹ moi pacjenci, a z drugiej strony 
jest model zwierzêcy s³u¿¹cy cz³owiekowi. W coraz 
wiêkszym zakresie zwierzêta na tym korzystaj¹, czêśæ 
specyfików oraz metod zabiegowych wykorzystuje siê 
w ich leczeniu.

Prof. Wojciech Ni¿añski kieruje Katedr¹ Rozrodu 
z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich. - Z jednej strony 
jestem lekarzem weterynarii, skupiaj¹cym siê przede 
wszystkim na leczeniu psów i kotów. Z drugiej - mój ze-
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spó³ zajmuje siê rozrodem gin¹cych gatunków zwierz¹t 
przy wykorzystaniu technik in vitro. To zainteresowa-
nie zrodzi³o siê bardzo prozaicznie. Jako lekarze wete-
rynarii usuwamy mnóstwo gonad w ramach sterylizacji 
zwierz¹t. Uzna³em, ¿e mo¿na je zastosowaæ do celów 
naukowych, do opracowania procedur rozrodu stoso-
wanych później u gatunków gin¹cych, zamiast pod-
dawaæ biologicznej utylizacji. Uwa¿am, ¿e moralnym 
obowi¹zkiem lekarzy weterynarii, biologów i zootech-
ników, jest ratowanie tych gatunków i zabezpieczenie 
ich przed wyginiêciem - podkreśla Wojciech Ni¿añski.

G³ówne zainteresowania naukowe prof. Ni¿añskie-
go dotycz¹ rodzimych gatunków dzikich kotowatych, 
czyli rysia i ¿bika. W Polsce ¿yje ich zaledwie dwieście. 
W ci¹gu 24 godzin od śmierci zwierzêcia naukowcy s¹ 
w stanie odzyskaæ zarówno gamety mêskie, jak i ¿eñ-
skie. S¹ one zamra¿ane w ciek³ym azocie w tempera-
turze -196 st. Celsjusza.

Fot. Janusz Krzeszowski

- Nawet po kilku latach mo¿emy je wykorzystaæ do 
zap³odnienia in vitro i uzyskaæ zarodek kota dzikiego, 
który jest pogrobowcem po tych osobnikach, które ju¿ 
nie ¿yj¹. Je¿eli uzyskamy zarodek, to znów mo¿emy go 
zamroziæ i latami poszukiwaæ osobnika p³ci ¿eñskiej, 
który bêdzie surogatk¹ i donosi ci¹¿ê - podkreśla prof. 
Ni¿añski.

Wroc³awski zespó³ wspó³pracuje z ośrodkami na-
ukowymi i ogrodami zoologicznymi m.in. w Krako-
wie, £odzi, Chorzowie, Gdañsku, Opolu, Wroc³awiu 
oraz we Francji (Alfort), Niemczech (Berlin), W³oszech 
(Mediolan), Belgii (Gandawa), Szwecji (Uppsala) i na 
Ukrainie. Dziêki temu uzyskuje embriony geparda, lwa, 
tygrysa i kota czarno³apego. Wykorzystuj¹c techniki 
wspomaganego rozrodu, naukowcy staraj¹ siê tak¿e 
zabezpieczaæ przed obni¿eniem populacji ¿ubra.

Dziesiêæ lat temu zespó³ prof. Wojciecha Ni¿añskie-
go rozpocz¹³ budowê Wroc³awskiego Banku Nasienia 
Zwierz¹t, w którym przechowywane s¹ dzisiaj fibro-
blasty, oocyty, embriony i plemniki ok. 30 gatunków 
zwierz¹t. Na świecie dzia³a tylko kilka takich ośrodków, 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, we Francji, Szwecji 
i w Niemczech.

- Chcemy, ¿eby powsta³a sieæ banków europejskich, 
a my z Wroc³awia bêdziemy koordynowaæ dzia³ania po-

szczególnych ośrodków, dziêki czemu lepiej podzielone 
zostan¹ zadania. Np. my specjalizujemy siê w androlo-
gii i w embriotransferze i na tych dzia³aniach byśmy siê 
skupili. To przyspieszy progres naukowy w myśl powie-
dzenia: sam zajdziesz szybciej, ale w grupie zajdziesz 
dalej - wyjaśnia Wojciech Ni¿añski i dodaje: - Docelowo 
chcemy stworzyæ arkê gin¹cych, wymar³ych gatunków 
z zamro¿onymi zarodkami. Podobne badania robi siê 
w USA, gdzie powsta³a tzw. Frozen Ark. Nasza plat-
forma nazywa siê Bio Ark.

Prof. Ni¿añski podkreśla, ¿e koniecznośæ ochrony 
zagro¿onych gatunków, to m.in. efekt rozwoju cywili-
zacji. wroclaw.pl, ARAW
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

2 MLN Z£ NA MIÊDZYNARODOWE 
PARTNERSTWO DLA UPWr

UPWr w dyscyplinie weterynaria zdoby³ grant w wy-
sokości 2 milionów z³otych z programu NAWA - part-
nerstwo miêdzynarodowe. Koordynatorem projektu 
jest prof. Wojciech Ni¿añski, który nie kryje, ¿e to 
ogromny sukces. 30 września 2019 r.

Otrzymane w ramach programu NAWA na budo-
wê miêdzynarodowego partnerstwa 2 miliony z³otych 
„InnoWET” - Wiod¹cy Zespó³ Badawczy Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu - przeznaczy na wspó³-
pracê z siedmioma uczelniami. To: Ghent University 
w Belgii, University of Milan i University of Padova we 
W³oszech, Iowa State Univeristy ze Stanów Zjednoczo-
nych, University of Bath w Wielkiej Brytanii, francuska 
L’École Nationale Vétérinaire d’Alfort i University of 
Veterinary Medicine in Vienna w Austrii.Celem pro-
jektu jest stworzenie miêdzynarodowej sieci, której 
g³ównym filarem bêdzie Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wroc³awiu.

- Jedn¹ z platform naszej wspó³pracy jest EVSSAR, Eu-
ropejskie Towarzystwo Weterynaryjnego Rozrodu Ma³ych 
Zwierz¹t - mówi prof. Ni¿añski (fot. Tomasz Lewandowski)
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- Konsolidacja bêdzie siê opieraæ na trzech filarach: 
wymianie naukowej, wspólnych badaniach i organizacji 
szkoleñ. Ze wszystkimi uczelniami zaproszonymi do 
tego projektu mamy ju¿ wspó³pracê, znamy siê z kon-
kretnymi naukowcami, nasi specjaliści jeździli do tych 
placówek na sta¿e, ale usystematyzowanie tych dzia³añ 
w ramach jednego projektu zabezpieczonego finanso-
wo to jest ogromny sukces i jeszcze wiêksza satysfakcja 
- przyznaje prof. Wojciech Ni¿añski, kierownik Kliniki 
Rozrodu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i prze-
wodnicz¹cy Rady Dyscypliny Weterynaria. I dodaje, 
¿e partnerzy zaproszeni do projektu przez UPWr to 
absolutna światowa czo³ówka w obszarze medycyny 
weterynaryjnej.

Belgijski Ghent University w Rankingu Szanghajskim 
plasuje siê w pierwszej setce najlepszych uniwersytetów 
na świecie, a jego wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej 
drugi rok z rzêdu jest w nim na pierwszym miejscu 
na świecie w tej dyscyplinie. UniMi, czyli Uniwersytet 
w Mediolanie jest jedynym w³oskim uniwersytetem 
wśród 23 presti¿owych cz³onków Ligi Europejskich 
Uniwersytetów Badawczych (LERU). Iowa State 
University of Science and Technology (ISU) znajduje 
siê w czo³ówce rankingu US News & World Report. 
Wśród wyk³adowców ISU s¹ laureaci Nagrody Nobla 
i Pulitzera, stypendyści Fulbrighta, zdobywcy Nagrody 
Prezydenckiej oraz 10 cz³onków krajowych akademii. 
College of Veterinary Medicine (CVM) w ISU zosta³ nie-
dawno oceniony na 9. miejscu wśród amerykañskich 
szkó³ weterynaryjnych i 24. na świecie w 2019 roku 
(Quacquarelli Symonds). University of Bath to jedna 
z najlepszych uczelni w Wielkiej Brytanii, w badaniach 
skupiaj¹ca siê na zwierzêtach, roślinach i mikroorgani-
zmach w szerokim zakresie - od biologii komórkowej 
i rozwojowej, biologii strukturalnej i molekularnej po 
biologiê ewolucyjn¹ i ró¿norodnośæ biologiczn¹. Ba-
dania prowadzone na Bath University warte s¹ ³¹cznie 
120 mln funtów i a¿ 87 procent z nich określa siê jako 
„world leading”.

Jednym z kluczowych elementów realizowanego progra-
mu bêdzie wymiana naukowa (fot. Tomasz Lewandowski)

Kolejny partner w tym projekcie to L’Ecole Natio-
nal Veterainaire d’Alfort (ENVA) - druga najstarsza 
uczelnia weterynaryjna na świecie, za³o¿ona w 1766 

przez Claude’a Bourgelat. W Rankingu Szanghajskim 
w 2017 roku ENVA znalaz³a siê na 49. miejscu w ob-
szarze „Nauki weterynaryjne”. Równie „wiekowy” jest 
wiedeñski University of Veterinary Medicinen - jedyna 
instytucja akademicka i badawcza w Austrii, która sku-
pia siê na naukach weterynaryjnych, a jednocześnie 
najstarsza tego typu placówka w świecie niemieckojê-
zycznym, za³o¿ona w 1765r. przez cesarzow¹ Mariê 
Teresê. W 2018 roku Vetmeduni w Rankingu Szan-
ghajskim znalaz³ siê na 9. miejscu obszarze nauk we-
terynaryjnych. Ostatnim partnerem zaproszonym do 
projektu jest Uniwersytet w Padwie - za³o¿ony w 1222 
roku jeden z najstarszych i najbardziej presti¿owych 
w Europie. W 2019 roku uczelnia zajê³o 16. miejsce 
w University Impact Rankings 2019, nale¿y te¿ do 150 
najlepszych uniwersytetów globalnych we wszystkich 
piêciu makroreferencyjnych obszarach odniesienia (QS 
World University Rankings).

- Wspó³praca w ramach projektu NAWA bêdzie 
dotyczy³a zarówno biologii rozrodu, bezpieczeñstwa 
¿ywności pochodzenia zwierzêcego, badañ nad farma-
kokinetyk¹ leków, chorobami metabolicznymi i kardio-
logicznymi oraz onkologi¹ weterynaryjn¹ - mówi prof. 
Wojciech Ni¿añski, który obecnie razem z naukowcami 
z uczelni uczestnicz¹cych w projekcie NAWA pracuje 
nad stworzeniem Europejskiej Platformy Badañ nad 
Zastosowaniem Technik Wspomaganego Rozrodu 
w Badaniach Biomedycznych i Ratowaniu Gin¹cych 
Gatunków Zwierz¹t - w ramach której jednoczy³yby 
siê wysi³ki naukowców z ró¿nych krajów, pracuj¹cych 
nad wdro¿eniem zaawansowanych biotechnik rozrodu 
do ochrony bioró¿norodności dziko ¿yj¹cych zwierz¹t 
zagro¿onych wyginiêciem.

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

3 października 2019r. Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wroc³awiu uroczyście zainaugurowa³ kolejny rok 
akademicki. 4 października 2019r.

3 października 2019r. Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wroc³awiu zainaugurowa³ kolejny rok akademicki. Pod-
czas tradycyjnej uroczystości immatrykulowani zostali 
studenci I roku i pierwsi doktoranci Szko³y Doktorskiej 
UPWr, nadano tytu³ doktora honoris causa i nagrodzo-
no najlepszych absolwentów. W uroczystości - obok 
zaproszonych gości - wziê³a udzia³ pierwsza w historii 
Rada Uczelni.

- Minê³o 30 lat od podpisania w Bolonii Karty Uni-
wersytetów, która wskazuje uniwersytet jest autono-
miczn¹ instytucjê, która pe³ni istotn¹ funkcjê w roz-
woju spo³eczeñstwa i w postêpie cywilizacyjnym. Misj¹ 
uniwersytetu jest tworzenie wiedzy, jej doskonalenie, 
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a nastêpnie przekazywanie w procesie edukacyjnym 
oraz promowanie kultury i tradycji, ze szczególnym 
poszanowaniem cz³owieka i jego godności w absolut-
nym przeciwstawianiu siê nienawiści, która tak czêsto 
u nas gości. Musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e świat 
zmienia siê bardzo szybko i ¿yjemy w czasach ekstre-
malnych (klimat, energia, populacja itp.). Skutkiem 
tego s¹ kryzysy gospodarcze, finansowe, polityczne, 
spo³eczne. Kiedy świat siê zmienia, my zmieniamy siê 
wraz z nim - mówi³ w przemówieniu inauguracyjnym 
rektor Tadeusz Trziszka, nawi¹zuj¹c do zmian, jakie ju¿ 
zasz³y i nadal zachodz¹ na UPWr w wyniku realizacji 
Ustawy 2.0.

Rektor Tadeusz Trziszka podczas inauguracji mówi³ miê dzy 
innymi o misji uniwersytetów we wspó³czesnym świecie

Podczas inauguracji immatrykulowani zostali stu-
denci pierwszego roku studiów oraz - po raz pierwszy 
- doktoranci .

27 doktorów habilitowanych odebra³o promocje 
z r¹k rektora i dziekanów, najlepsi absolwenci uczelni 
otrzymali wyró¿nienia i nagrody za Najlepszy Dyplom 
Roku. Statuetkê „Sapere Auso”, przyznawan¹ zas³u-
¿onym absolwentom UPWr, otrzyma³a Halina Szy-
mañska, która ukoñczy³a wroc³awsk¹ weterynariê. 

Pracowa³a jako dyrektor Terenowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w £obzie. Pe³ni³a urz¹d burmi-
strza £obza, a nastêpnie starosty powiatu ³obeskiego. 
W latach 2006 -2008 kierowa³a Zachodniopomorskim 

Oddzia³em Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Szczecinie. Od 1998 r. zwi¹-
zana jest z samorz¹dami, od 2016 roku by³a zastêpc¹ 
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Warszawie, a w 2017 roku zosta³a powo³ana na 
stanowisko szefa kancelarii Prezydenta RP.

mj
Fot. Tomasz Lewandowski

Gratulujemy Pani dr Halinie Szymañskiej - Redakcja 
Biuletynu DIL-Wet.

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PRZEWODNICZ¥CY RAD DYSCYPLIN 
POWO£ANI

Ka¿da z 7 wiod¹cych dyscyplin UPWr ma swoj¹ 
radê. Rady dyscyplin to - obok rektora, senatu i rady 
uczelni - organy rz¹dz¹ce uczelni¹ od 1 października 
2019 roku. Przewodnicz¹cy rad dyscyplin pe³ni¹ 
funkcje kierownicze. 

7 października 2019r.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce oraz 

id¹ce za ni¹ rozporz¹dzenia wprowadzi³y nowy podzia³ 
dziedzin i dyscyplin naukowych oraz podporz¹dkowa³y 
im wiele aspektów dzia³alności uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu ma teraz 
7 wiod¹cych dyscyplin naukowych (w trzech dziedzi-
nach), w których nadaje stopnie naukowe. Naukowcy, 
zgodnie ze z³o¿onymi deklaracjami, prowadz¹ badania 
w dyscyplinach. W obrêbie dyscyplin - poza struktu-
rami instytutów, katedr i wydzia³ów - dzia³aj¹ wiod¹ce 
zespo³y badawcze oraz bêdzie ewaluowana dzia³alnośæ 
uczelni i pracownicy naukowi. Ka¿dy z kierunków 
studiów prowadzonych na uczelni przypisany jest do 
dyscypliny. Równie¿ doktoranci w szkole doktorskiej 
kszta³ceni s¹ w dyscyplinach, a nie jak do tej pory - na 
wydzia³ach.

1 października 2019r. wszed³ w ¿ycie nowy Statut 
UPWr, zgodnie z którym ka¿da z wiod¹cych dyscyplin 
ma swoj¹ radê. Rady dyscyplin to teraz - obok rektora, 
senatu i rady uczelni - organy rz¹dz¹ce uczelni¹ (orga-
nami uczelni przesta³y byæ natomiast rady wydzia³ów 
i dziekani). W ich sk³ad wchodz¹ profesorowie i dok-
torzy habilitowani, którzy zadeklarowali przynale¿nośæ 
do danej dyscypliny, oraz trzech doktorów. Kadencja 
pierwszych rad dyscyplin koñczy siê 31 sierpnia 2020 
roku.

Zgodnie ze Statutem UPWr obowi¹zuj¹cym 
od 1 października 2019r. do zadañ rady 

dyscypliny nale¿y:
• nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie,
• wspó³praca ze szko³ami doktorskimi,
• udzia³ w ocenie postêpów w zakresie przygotowania 

rozpraw doktorskich w danej dyscyplinie w szkole 
doktorskiej,
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• opracowanie strategii rozwoju dyscypliny, w szcze-
gólności: identyfikacja priorytetowych problemów 
i kierunków badawczych, okresowa analiza dorobku 
dyscypliny oraz określenie strategii umiêdzynarodo-
wienia badañ w dyscyplinie,

• wspó³praca z radami programowymi kierunków 
studiów w kwestii inicjowania nowych kierunków 
studiów oraz rozwoju programów kszta³cenia na kie-
runkach przypisanych do danej dyscypliny,

• wspó³praca z radami innych dyscyplin w celu pro-
mowania interdyscyplinarności badañ,

• udzia³ w opracowaniu wymagañ w konkursach dla 
nauczycieli akademickich,

• udzia³ w opracowaniu kryteriów okresowej oceny 
nauczycieli akademickich.
Na czele ka¿dej rady stoi przewodnicz¹cy, któremu 

przys³uguj¹ funkcje kierownicze (zgodnie ze statutem 
kandydatów na przewodnicz¹cych przedstawiaj¹ rady, 
a powo³uje i odwo³uje rektor).

mj
Gratulujemy Panu Prof. Wojciechowi Ni¿añskiemu 

- Redakcja Biuletynu DIL-Wet.

Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PROF. KUBIAK DOKTOREM H.C. 
LWOWSKIEJ UCZELNI

Prof. Krzysztof Kubiak zosta³ doktorem honoris cau-
sa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny 
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckie-
go. To kolejne wyró¿nienie, które podkreśla zwi¹zki 
UPWr z t¹ uczelni¹. 20 listopada 2019r.

Krzysztof Kubiak, dziekan Wydzia³u Medycyny We-
terynaryjnej, o przyznaniu mu tytu³u doktora honoris 
causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Me-
dycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana 
Grzyckiego dowiedzia³ siê w marcu.

 

- By³o ju¿ popo³udnie, kiedy zadzwoni³ do mnie 
rektor lwowskiej uczelni, profesor Volodymyr Stybel 
i powiedzia³, ¿e senat jego uczelni jednomyślnie podj¹³ 
uchwa³ê o przyznaniu mi tytu³u doktora honoris causa. 
Co tu kryæ - by³em zaskoczony i prawdê mówi¹c, nie 
wiedzia³em nawet, co powiedzieæ. Wzruszenie pojawi³o 
siê dopiero, kiedy od³o¿y³em s³uchawkê - opowiada 
prof. Krzysztof Kubiak i dodaje, ¿e i to wzruszenie, 
i towarzysz¹ca mu radośæ to uczucia, które trudno 
opisaæ. Je po prostu trzeba prze¿yæ.

Prof. Krzysztof Kubiak z rektorem lwowskiej uczelni prof. 
Volodymyrem Stybelem, dziekanami Ann¹ Czubaszek 
i Bogdanem Stêpniem oraz by³a prorektor Alin¹ Wieliczko

Uroczystośæ nadania tytu³u dziekanowi Wydzia³u Me-
dycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
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we Wroc³awiu odby³a siê 14 listopada - z inicjatywy 
profesor Lubov Sliviñskiej, która jest kierownikiem Ka-
tedry Diagnostyki Klinicznej i Chorób Wewnêtrznych 
lwowskiej uczelni, po³¹czono j¹ z konferencj¹ „Lwow-
sko-Wroc³awska Konferencja Naukowa z Diagnostyki 
i Terapii Chorób Wewnêtrznych Zwierz¹t - przesz³ośæ, 
teraźniejszośæ, przysz³ośæ”. W konferencji tej wziêli 
udzia³ przedstawiciele wielu weterynaryjnych ośrodków 
akademicki Ukrainy: Kijowa, Po³tawy, Bia³ej Cerkwi, 
Dnieprowska, ¯ytomierza, Charkowa, Odessy, Sumy 
i Kamieñca Podolskiego. Wroc³awska weterynaria by³a 
jej wspó³organizatorem, co najlepiej podkreśla d³ugo-
letni¹ wspó³pracê obu ośrodków naukowych. - Dia-
gnostyka kliniczna i choroby wewnêtrzne zwierz¹t to 
moja zawodowa pasja, wiêc nic dziwnego, ¿e to swoiste 
dwa w jednym bardzo mnie ucieszy³o - mówi prof. 
Kubiak, który na lwowskiej konferencji wyg³osi³ wyk³ad 
„Nowoczesne metody obrazowania - aspekt kliniczny 
i dydaktyczny, z uwzglêdnieniem doświadczenia WMW 
UPWr w ich stosowaniu”.

Chwila na pami¹tkowe zdjêcie po promocji doktorskiej

Nie bez znaczenia tak dla uroczystości, jak i konfe-
rencji by³ te¿ fakt, ¿e 14 listopada na Ukrainie obcho-
dzony jest dzieñ pracowników s³u¿by weterynaryjnej, 
co obu wydarzeniom nada³o szczególny charakter 
- zgromadzi³y one bowiem lekarzy weterynarii, prak-
tyków i naukowców, którzy wspieraj¹ ich swoj¹ prac¹.

- Przyjechaliśmy do Lwowa dzieñ wcześniej, wieczo-
rem. To piêkne miasto, ale tym razem nie ruszy³em na 
kolejne zwiedzanie, musia³em siê przygotowaæ do wy-

k³adu. By³em te¿, nie bêdê ukrywaæ, podenerwowany. 
Nie codziennie przecie¿ cz³owiek zostaje doktorem ho-
noris causa. Taka chwila to ogromne prze¿ycie, jeszcze 
wiêksze zobowi¹zanie. W ci¹gu kilku godzin staje przed 
oczami dorobek wielu pokoleñ tych, którzy budowali 
weterynariê we Lwowie, a potem ocalali z wojny - we 
Wroc³awiu. To jest te¿ moment na refleksjê nie tylko 
ściśle naukow¹, ale i historyczn¹. Nadanie tytu³u ho-
noris causa lwowskiej uczelni polskiemu naukowcowi 
z Wroc³awia jest przecie¿ kolejnym krokiem w burze-
niu murów miêdzy nami, w budowaniu autentycznej 
przyjaźni, której podstaw¹ w tym wypadku jest wspó³-
praca naukowa - podkreśla profesor Krzysztof Kubiak 
i z uśmiechem przyznaje, ¿e nie wypada mu oceniaæ 
lwowskiej uroczystości, która by³a podnios³a, ze wspa-
nia³¹ opraw¹ artystyczn¹, ale te¿ rodzinna. - Przyjaciele 
i wspó³pracownicy, którzy pojechali ze mn¹ do Lwowa, 
powiedzieli, ¿e wypad³em dobrze, co zwa¿ywszy na 
stres towarzysz¹cy wzruszeniu, przyjmujê za jedyn¹ 
mo¿liw¹ ocenê - ¿artuje nowy doktor honoris causa 
lwowskiej uczelni.

Wspó³praca Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu i Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu 
Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Ste-
fana Grzyckiego rozpoczê³a siê po rozpadzie bloku 
wschodniego - w 1990 roku z inicjatywy profesora 
Eryka Adamczyka, ówczesnego dziekana Wydzia³u Me-
dycyny Weterynaryjnej, podpisana zosta³a partnerska 
umowa. Przez kolejne lata wspó³praca ta ogranicza³a 
siê jednak do rzadkich, oficjalnych wizyt, najczêściej 
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z poziomu w³adz wydzia³ów i uczelni. Sytuacja zmieni³a 
siê w 2003 roku, kiedy w Katedrze Chorób Wewnêtrz-
nych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UPWr po raz 
pierwszy pojawi³ siê dr Ihor Maksymowych - pierwszy 
stypendysta stypendium Profesora To³py.

- Choæ profesor To³pa by³ botanikiem i wybitnym 
znawc¹ torfowisk, stypendium zdoby³ naukowiec 
z lwowskiego Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej. 
Jego opowieści o Lwowie, ale i samym uniwersytecie, 
zachêci³y mnie, dr Jolantê Spu¿ak oraz prof. Marci-
na Jankowskiego do zorganizowania wyjazdu grupy 
pracowników na konferencjê naukow¹ organizowan¹ 
przez lwowsk¹ weterynariê. To by³ ten pierwszy krok, 
za którym posz³y kolejne. I jak to bardzo czêsto bywa 
- serdeczne relacje z ludźmi zaowocowa³y zacieśnie-
niem wspó³pracy, która dziś wyra¿a siê wspólnymi 
publikacjami, wymian¹ pracowników doktorantów 
i studentów, sta¿ami naukowymi oraz organizacj¹ kon-
ferencji - mówi prof. Krzysztof Kubiak, dodaj¹c, ¿e ta 
wspó³praca jest najlepszym dowodem odwo³ywania 
siê do wspólnego dziedzictwa ³¹cz¹cego naukowców 
z Wroc³awia z ich kolegami ze Lwowa.

- Historycznie przecie¿ wywodzimy siê z Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej, za³o¿onej w 1881 dziêki 
staraniom i wnioskowi Sejmu Galicyjskiego przez prof. 
Piotra Seifmana, Polaka, za³o¿yciela Instytutu Wete-
rynarii w Kazaniu, a w latach 1881-1894 pierwszego 
dyrektora uczelni. To by³a jedna z czterech uczelni 
istniej¹cych we Lwowie w dwudziestoleciu miêdzy-
wojennym i jedna z dwóch kszta³c¹cych lekarzy we-
terynarii w Polsce. Ci profesorowie, którzy uniknêli 
kaźni na Wzgórzach Wuleckich w 1941 roku, dotarli 
do Wroc³awia. Legenda tych, którzy budowali tu polsk¹ 
weterynariê na moim wydziale jest niezmienne ¿ywa 
i jest elementem naszej to¿samości. Ale daje te¿ chyba 
nam wszystkim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
UPWr poczucie wiêzi z lwowsk¹ Alma Mater, dzisiaj 
ju¿ kszta³c¹c¹ specjalistów na wolnej Ukrainie. Wydaje 
mi siê, ¿e ta naprawdê świetnie rozwijaj¹ca siê wspó³-
praca w ogromnej mierze opiera siê w³aśnie na tym 
poczuciu wiêzi - podkreśla dziekan Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej UPWr.

Profesor Krzysztof Kubiak jest kolejnym naukowcem 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu wyró¿-
nionym tytu³em doktora honoris causa przez Lwow-
ski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej 
i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego. Wcześniej 
uhonorowano w ten sposób rektorów Micha³a Ma-
zurkiewicza i Romana Ko³acza, prof. Józefa Nicponia 
oraz prof. Alinê Wieliczko.

kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

ZMIANA STAWKI PODATKOWEJ
Od 1 październik 2019r. zmianie uleg³a stawka po-

datku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym 
przedziale skali podatkowej (z 18 na 17%). W zwi¹zku 
z tym wszystkie wyp³aty dokonywane od tego dnia 
(tak¿e za miesi¹ce wcześniejsze) musz¹ mieæ naliczon¹ 
now¹ stawkê podatku, co wp³ynie na kwotê do wy-
p³aty. Poniewa¿ zmiana ta nast¹pi³a w trakcie roku, 
efektywna stopa podatkowa, która bêdzie stosowana 
przy rozliczeniu rocznym wyniesie 17,75%. Ma to 
istotne znaczenie w przypadku osób, które rozpoczê³y 
pracê w ostatnim kwartale 2019 lub osi¹gaj¹ w tym 
okresie incydentalne dochody (np. na podstawie umów 
zleceñ czy o dzie³o). P³atnik podatku jest obowi¹zany 
naliczyæ od takich wyp³at podatek w wysokości 17%, 
podczas gdy faktycznie bêd¹ one opodatkowane staw-
k¹ 17,75% - ró¿nicê podatnicy bêd¹ musieli zwróciæ 
przy rozliczaniu zeznania rocznego. Przyk³ad:

1. pracownik osi¹ga w październiku dodatkowy 
dochód w wysokości 2.000 z³, od którego ma po-
tr¹cony podatek 340 z³ (17%) i otrzymuje kwo-
tê 1.660 z³. Wykazuj¹c ten dochód w zeznaniu 
rocznym od kwoty 2.000 naliczy 355 z³ podatku 
(17,75%) i bêdzie musia³ oddaæ fiskusowi 15 z³.
2. pracownik osi¹ga regularny dochód przez ca³y 
rok w wysokości 2.000 z³. W okresie od stycznia do 
września mia³ potr¹cany podatek w wysokości 360 
z³ (18%) a od października 340 z³ (17%). £¹cznie 
zap³aci w 2019 roku 4.260 z³ podatku dochodowe-
go (9x360+3x340). W zeznaniu rocznym wyka¿e 
dochód w wysokości 24.000 z³ (12x2.000) od któ-
rego podatek wyniesie 4.260 z³ (17,75%), a wiêc 
tyle samo, co wp³acony w trakcie roku.
Z powy¿szych przyk³adów wynika, ¿e w przypad-

ku osi¹gania w miarê regularnych dochodów przez 
ca³y rok, nie powinno byæ wiêkszych niespodzianek 
w zeznaniu rocznym. Problem pojawi siê w przypad-
ku nieosi¹gania dochodu w okresie 1-09/2019, lub 
osi¹gniêcia znacz¹co wiêkszych dochodów w ostatnim 
kwartale 2019r. Aby unikn¹æ konieczności późniejsze-
go dop³acania podatku, pracownicy mog¹ z³o¿yæ wnio-
sek o naliczenie podatku dochodowego w podwy¿szo-
nej wysokości (17,75% - wzór w za³¹czniku). Jest to 
zasadne w przypadku rozpoczêcia pracy w ostatnim 
kwartale 2019 roku, przy braku dochodów w okresach 
wcześniejszych, lub uzyskania w okresie 10-12/2019 
dodatkowych dochodów, wy¿szych ni¿ dochody uzy-
skiwane w okresach wcześniejszych.

Akty i porady

prawne
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Z³o¿enie wniosku nie jest obowi¹zkowe i jest jedy-
nie uprawnieniem pracowników. W przypadku jego 
braku potr¹cony zostanie podatek w wysokości 17% 
podstawy naliczania.

 Arkadiusz Kwieciñski
 Biuro Rachunkowe ARCO

Za³.
  ...................................................  ..........................................
 (imiê i nazwisko podatnika) (miejscowośæ, data)
  ...................................................
 (adres podatnika)
  ...................................................
    ..........................................
 (dane p³atnika)
    ..........................................
    ..........................................

 Wniosek o pobieranie od dochodów uzyskanych 
od 1 października do 31 grudnia 2019r. 
wy¿szej zaliczki na podatek dochodowy

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 2019r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 
1835), wnoszê o pobieranie od moich dochodów, uzyskanych 
od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019r., zaliczki 
na podatek dochodowy wed³ug stawki w wysokości 17,75%.

  ........................................
 (podpis podatnika)

r.pr. dr Anna Zalesiñska
Dolnośl¹ska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

WYSOKOŚÆ I SKUTECZNOŚÆ KAR 
W SAMORZ¥DZIE ZAWODOWYM

Pojêcie kary nale¿y do jêzyka potocznego. Nie jest 
niczym odkrywczym, ¿e proces karania w sposób in-
tuicyjny kojarzy siê z pewnymi niekorzystnymi dolegli-
wościami wobec osoby karanej. Kara, jako instrument 
regulacji stosunków miêdzyludzkich, pojawi³a siê wraz 
z rozwojem ludzkości, a w literaturze jest ni¹ określana 
negatywna reakcja na oceniane ujemnie zachowania 
ludzi i grup spo³ecznych1. Kara nie jest jednak pojê-
ciem jednorodnym, gdy¿ mo¿emy o niej mówiæ w co 
najmniej kilku znaczeniach, w tym w znaczeniu so-
cjologicznym2, psychologicznym3, pedagogicznym4, 
1 Por. L.Tyszkiewicz, w: T.Dukiet-Nagórska (red.), Prawo kar-
ne. Czêśæ ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008, 
s.189; T.Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys czêści ogólnej, 
Warszawa 2003, s.207 i n.
2 Bior¹c pod uwagê kryterium socjologicznego oddzia³ywania, 
kara wystêpuje nie tylko jako regulator zewnêtrzny (np. kara 
kryminalna jako reakcja na pope³nione przestêpstwo), ale i 
regulator wewnêtrzny (np. poczucie winy, wyrzuty sumienia).
3 W ujêciu psychologicznym pod pojêciem kary skrywa siê 
ka¿da odczuwana przez jednostkê przykra czy negatywna kon-
sekwencja jej zachowania. W odró¿nieniu od nagrody, która 
dla zapewnienia efektywności powinna wp³ywaæ motywuj¹co, 
kara jako środek reakcji powinna stymulowaæ osoby w kierun-
ku eliminacji zachowañ niepo¿¹danych lub choæby pobudzania 
do zachowañ umo¿liwiaj¹cych jej unikniêcie.
4 W rozumowaniu pedagogicznym pojêcie kary powinno byæ 
kojarzone z pojêciem nagrody, bêd¹cej jej antonimem.

filozoficznym5, teologicznym6, czy wreszcie w znacze-
niu prawnym.

Wracaj¹c na grunt nauk prawnych, kara jest reakcj¹ 
na naruszenie zakazów lub nakazów zawartych w nor-
mach sankcjonowanych i ze swej natury jest dolegliwo-
ści¹, odp³at¹ z³em za z³o7. Kar¹ w sensie prawnym s¹ 
dolegliwości podmiotowe, rozumiane jako uszczuplenie 
pewnych dóbr prawnych (osobistych lub maj¹tkowych). 
Przy takiej optyce kar¹ s¹ zarówno środki prawa kar-
nego nazwane „karami”, jak i inne środki powoduj¹ce 
negatywne, ujemne czy dolegliwe konsekwencje8. 

Za³o¿enia te nale¿y prze³o¿yæ na katalog kar i środ-
ków karnych przewidzianych ustaw¹ z dnia 21 grudnia 
1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1140 
ze zm.). Zgodnie z art. 46 ustawy s¹d lekarsko-wete-
rynaryjny mo¿e orzekaæ nastêpuj¹ce kary: upomnie-
nie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii na okres od trzech miesiêcy do 
trzech lat, pozbawienie prawa wykonywania zawodu. 
Katalog ten mo¿na uznaæ jednak za dośæ ubogi w za-
kresie oferowanych potencjalnych sankcji. Od upo-
mnienia i nagany, których charakter i odbiór spo³eczny 
mog¹ byæ ró¿ne, do powa¿nych konsekwencji takich 
jak zawieszenie, czy pozbawienie prawa wykonywania 
zawodu. Upomnienie jest kar¹ naj³agodniejsz¹ z bardzo 
silnie zaakcentowanym elementem dyscyplinuj¹co-po-
rz¹dkowym. Ma s³u¿yæ zmobilizowaniu ukaranego do 
nale¿ytej pracy, wp³yn¹æ na zmianê jego niew³aści-
wej postawy. Jak wskaza³ S¹d Najwy¿szy w wyroku 
z dnia 31 stycznia 2013r. wydanym w sprawie o sygn. 
akt SNO 55/129 kara ta „powinna byæ stosowana 
w przypadkach bardzo drobnych przewinieñ dyscypli-
narnych, je¿eli samo ju¿ prowadzenie postêpowania 
dyscyplinarnego odnios³o oczekiwany skutek”. Kar¹, 
która ma s³u¿yæ zmobilizowaniu ukaranego do nale¿ytej 
pracy, wp³yn¹æ na zmianê jego niew³aściwej postawy 
jest nagana. W przypadku kary nagany skazany lekarz 
weterynarii traci prawo wybieralności do organów izb 
lekarsko-weterynaryjnych do czasu usuniêcia z rejestru 
ukaranych wzmianki o ukaraniu. Zachowuje siê jednak 
czynne prawo. W odró¿nieniu od kary upomnienia, 
funkcj¹ kary nagany jest wyraźnie negatywna ocena 
zachowania ukaranego. Jednak, jak mo¿emy zobaczyæ 
zarówno kara upomnienia, jak i nagany charakteryzuj¹ 
5 Wspó³cześnie w filozofii najwiêksz¹ rolê odrywaj¹ teorie 
mieszane (nazywane inaczej koalicyjnymi), czyli takie, które 
³¹cz¹ w sobie elementy charakterystyczne zarówno dla teorii 
absolutnych (najkrócej mówi¹c, wed³ug retrybutywistów kara 
stanowi odp³atê za wyrz¹dzone z³o), jak i relatywnych (wed³ug 
utylitarystów bardziej istotne s¹ pragmatyczne aspekty karania 
sprowadzaj¹ce siê m.in. do: przemiany sprawcy, odstraszenia 
od pope³niania przestêpstw, pobudzenia świadomości, a wiêc 
zmniejszenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia tego samego 
lub podobnego z³a w przysz³ości). Por. B. Wojciechowski, Dys-
kursywno - etyczne uzasadnienie kary kryminalnej (w:) „Ruch 
Prawniczy i Ekonomiczny”, z.3,2006, s.137 i n.
6 Ujêcie teologiczne jest bliskie ujêciu filozoficznemu.
7 Por. T. Bojarski, Polskie prawo karne, s.207.
8 K. Kulig, Teoria pracowniczej odpowiedzialności porz¹dko-
wej, Warszawa, 2017, s.19.
9 OSNSD 2013, poz. 12.
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siê ma³ym stopniem dolegliwości dla skazanego. Ju¿ za 
bardziej dolegliwe mo¿na uznaæ samo postêpowanie, 
które mo¿e trwaæ od kilku miesiêcy do kilku lat. Na-
stêpnie w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii nastê-
puje przeskok na bardzo powa¿ne kary, tj. zawieszenie 
prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 
okres od trzech miesiêcy do trzech lat oraz pozbawienie 
prawa wykonywania zawodu. W przypadku pierwszej 
z wymieniony kar na pierwsze miejsce wysuwa siê 
aspekt finansowy w postaci utraty źród³a dochodów. 
Lekarz weterynarii objêty jest zakazem wykonywania 
zawodu w jakiejkolwiek formie. 
Stosunek pracy lekarza weteryna-
rii wygasa z mocy prawa. Wyga-
śniêcie to poci¹ga za sob¹ skutki, 
jakie przepisy prawa wi¹¿¹ z roz-
wi¹zaniem umowy o pracê bez 
wypowiedzenia z winy pracowni-
ka. Natomiast pozbawienie prawa 
wykonywania zawodu dodatkowo 
rozstrzyga o nieprzydatności do 
wykonywania tego zawodu. Jest to 
kara najsurowsza. Kara pozbawie-
nia prawa wykonywania zawodu 
powoduje skreślenie z rejestru cz³onków okrêgowej 
izby lekarsko-weterynaryjnej bez prawa ubiegania siê 
o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii przez okres dziesiêciu lat od daty 
uprawomocnienia siê orzeczenia kary pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu. Nastêpuje utrata przy-
nale¿ności do grupy zawodowej.

Nie ma w katalogu kar postulowanej i spo³ecznie 
oczekiwanej od wielu lat kary pieniê¿nej. Kara ta 
mog³aby byæ równie¿ w sposób szczególny dolegliwa 
dla skazanego lekarza. W sytuacji, gdy przewinienie 
nie uzasadnia stosowania kar ingeruj¹cych w sferê 
wykonywania zawodu, to stosowanie takich kar jak 
upomnienie czy nagana nie jest a¿ tak dokuczliw¹ 
sankcj¹. Ju¿ bardziej lekarz obwiniony odczuwa samo 
postêpowanie, które czasami wymaga wielokrotnego 
osobistego stawiennictwa przed rzecznikiem odpowie-
dzialności zawodowej, czy te¿ przed s¹dem. Ustawy 
reguluj¹ce wykonywanie innych wolnych zawodowych 
(radcowie prawni10, adwokaci11, lekarze12) przewiduj¹ 
mo¿liwośæ stosowanie kar pieniê¿nych. St¹d nale¿y 
rozwa¿yæ wdro¿enie analogicznych rozwi¹zañ w usta-
wie systemowej reguluj¹cej zawód lekarza weterynarii. 
Ponadto istnienie groźby na³o¿enia sankcji finansowej 
nie pozostawa³oby bez wp³ywu na postawê lekarzy 
weterynarii w wielu sytuacjach z uwagi na zasadê pre-
wencji ogólnej. 

Równie¿ porównuj¹c rozwi¹zania przewidziane we 
wskazanych ustawach, wskazaæ nale¿y, ¿e przy prze-
winieniach mniejszej wagi odpowiednio dziekan okrê-

10 Art. 651 ustawy z dnia 6 lipca o radcach prawnych (t.j. Dz.U 
z 2018r., poz. 2115 ze zm.).
11 Art. 81 ustawy z dnia 26 maja 1982r. - Prawo o adwokatu-
rze (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1513 ze zm.).
12 Art. 83 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 956 ze zm.).

gowej izby radców prawnych13 lub dziekan okrêgowej 
rady adwokackiej14 mo¿e pos³u¿yæ siê tzw. „ostrze¿e-
niem dziekañskim” bez potrzeby stosowania czaso-
ch³onnych i kosztoch³onnych procedur wymaganych 
przez postêpowanie dyscyplinarne. Dla potencjalnego 
obwinionego jest to swoiste „¿ó³te świat³o”, które jest 
brane pod uwagê w sytuacji recydywy. Aczkolwiek 
ostrze¿enie nie jest kar¹ dyscyplinarn¹. Wyposa¿e-
nie prezesa okrêgowej izby lekarsko-weterynaryjnej 
w analogiczne narzêdzie na pewno usprawni³oby 
przebieg postêpowañ, gdy¿ odci¹¿y³oby rzeczników 

od prowadzenia d³ugotrwa³ych po-
stêpowañ w sprawach b³ahych, gdzie 
z uwagi na spo³eczn¹ funkcjê kary 
istnieje potrzeba wymierzenia kary, 
ale charakter czynu jest jednak o ni-
skiej spo³ecznej szkodliwości. Jest to 
szczególnie istotne w czasach, gdzie 
zauwa¿alnym jest istotne zwiêkszenie 
wp³ywu spraw.

Mo¿na równie¿ zastanowiæ siê 
nad ubogaceniem kar o mo¿liwośæ 
podania treści orzeczenia do publicz-
nej wiadomości. Zgodnie z ustaw¹ 

o radcach prawnych15 s¹d dyscyplinarny mo¿e równie¿ 
orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiado-
mości w określony przez siebie sposób. Mo¿e to uczy-
niæ wówczas, gdy uzna, ¿e jest to celowe ze wzglêdu 
na okoliczności sprawy i o ile nie narusza to interesu 
pokrzywdzonego. Warunek jest jeden, aby takie roz-
strzygniêcie nie narusza³o interesu pokrzywdzonego. 
Decyzja s¹du o podaniu treści orzeczenia dyscyplinar-
nego do wiadomości publicznej ma zawsze charakter 
fakultatywny. Przes³anki celowości jej orzeczenia („ze 
wzglêdu na okoliczności sprawy” oraz „nienaruszenie 
interesu pokrzywdzonego”) nale¿y odnosiæ do ca³o-
kszta³tu zasad i dyrektyw wymiaru kary. Co do zasady 
podanie orzeczenia dyscyplinarnego do wiadomości 
publicznej, w przypadku ukarania kar¹ dyscyplinarn¹, 
bêdzie wi¹za³o siê ze zwiêkszeniem stopnia jej dole-
gliwości i bêdzie celowe w dwóch przypadkach: ze 
wzglêdu na środowiskowe oddzia³ywanie ukarania, 
jako element powstrzymania ewentualnych przysz³ych 
sprawców podobnych przewinieñ oraz wzglêdy pre-
wencji szczególnej, co wi¹¿e siê z dodatkowym wymia-
rem represyjnym. Celowośæ upublicznienia orzeczenia 
mo¿e wynikaæ równie¿ z potrzeby zadośæuczynienia 
osobie pokrzywdzonej przewinieniem. Potrzeba pu-
blikacji orzeczenia powinna mieæ miejsce wobec prze-
winieñ nagminnych charakteryzuj¹cych siê wysokim 
stopniem spo³ecznej szkodliwości oraz takich, które 
spotka³y siê ze znacznym zainteresowaniem środowiska 
lub nawet spo³ecznym. Sposób podania wyroku do 
publicznej wiadomości powinien zostaæ ściśle ozna-
czony. Og³oszenie mo¿e obejmowaæ sam¹ sentencjê, 

13 Art. 66 ustawy z dnia 6 lipca o radcach prawnych (t.j. Dz.U 
z 2018r., poz. 2115 ze zm.).
14 Art. 48 ustawy z dnia 26 maja 1982r. - Prawo o adwokatu-
rze (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1513 ze zm.).
15 Analogiczne zapisy s¹ w ustawie Prawo o adwokaturze.
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sentencjê z uzasadnieniem albo sentencjê z wyci¹giem 
uzasadnienia. Chodzi o to, aby w sposób mo¿liwie pre-
cyzyjny i pe³ny oddaæ istotê pope³nionego przewinienia 
i orzeczonej za nie kary.

Kolejn¹ kar¹ mog³oby byæ przeproszenie pokrzyw-
dzonego. Czasami taki element ma niezwykle istotne 
znaczenie dla pokrzywdzonego, a nie zawsze lekarz 
weterynarii jest gotowy, by to uczyniæ z w³asnej woli. 
Zgodnie z ustaw¹ o radcach prawnych s¹d mo¿e orzec 
obowi¹zek przeproszenia pokrzywdzonego, określaj¹c 
sposób jego wykonania odpowiedni ze wzglêdu na 
okoliczności sprawy. Obowi¹zek przeproszenia po-
krzywdzonego, jako obowi¹zek o charakterze kom-
pensacyjnym, nie powinien byæ nak³adany wbrew woli 
pokrzywdzonego, ratio legis „przeproszenia” powinno 
bowiem stanowiæ „pojednanie siê” ukaranego z po-
krzywdzonym. Określenie przez s¹d sposobu, trybu 
i czasu jego wykonania powinno uwzglêdniaæ jednak 
nie tylko stanowisko pokrzywdzonego, lecz tak¿e cha-
rakter przewinienia (w zasadzie mo¿e ono ograniczaæ 
siê jedynie do deliktów skutkowych), jego okoliczności 
czy postawê obwinionego zarówno po pope³nieniu de-
liktu, jak i w toku postêpowania dyscyplinarnego. Brak 
gotowości obwinionego do przeproszenia pokrzyw-
dzonego równie¿ powinien przes¹dzaæ o niecelowości 
jego stosowania.

Jak mo¿na zauwa¿yæ, katalog kar przewidziany 
w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii i izbach le-
karsko-weterynaryjnych jest zdecydowanie zbyt ubogi. 
Nale¿a³oby postulowaæ nowelizacjê celem wyposa¿enia 
s¹du dyscyplinarnego w wiêkszy wachlarz narzêdzi. 
W szczególności potencjalna wizja kary finansowej 
mog³aby pe³niæ istotn¹ funkcjê w zakresie prewencji 
ogólnej i byæ adekwatnym wymiarem kary w stosunku 
do przewinienia, w szczególności w przypadku, gdy 
nagana jest kar¹ zbyt ³agodn¹, a zawieszenie w prawie 
wykonywania zawodu zbyt surow¹.

Źród³o: III Konf. Naukowa „Etyka Zawodowa Lekarza Wet. 
- Szanse i Zagro¿enia”, Wroc³aw - Paw³owice 26.10.2019r.

Pismo z Ministerstwa Środowiska w sprawie obowi¹z-
kowego wpisu do elektronicznego Rejestru-BDO sta-
nowi¹cego pierwszy modu³ Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
PODSEKRETARZ STANU

S³awomir Mazurek
 Warszawa, dnia 15-11-2019r.
DGO-III.055.90.2019.DT
1089311.3141343.2391328
 Wg rozdzielnika

Szanowni Pañstwo,
w dniu 24 stycznia 2018r. uruchomiony zosta³ przez 

Ministerstwo Środowiska, elektroniczny Rejestr-BDO, 
o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy modu³ 
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o go-
spodarce odpadami (BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020r., zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, zostan¹ 
uruchomione dwa kolejne modu³y umo¿liwiaj¹ce pro-
wadzenie ewidencji odpadów i sk³adanie sprawozdañ 
z zakresu produktów i odpadów wy³¹cznie w formie 
elektronicznej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pañstwa 
z prośb¹ o rozpowszechnienie wśród podmiotów, 
które Pañstwo zrzeszacie, informacji o konieczności 
uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Jednocześnie chcê 
przypomnieæ, ¿e podmioty, które zosta³y zarejestro-
wane powinny aktywowaæ konta (zalogowaæ siê do 
Rejestru-BDO).

Niedope³nienie ustawowego obowi¹zku uzyskania 
wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta 
mo¿e spowodowaæ powa¿ne ograniczenia w prowa-
dzeniu dzia³alności w zakresie gospodarowania odpa-
dami od 1 stycznia 2020 roku.

Zachêcam do odwiedzenia strony www.bdo.mos.
gov.pl, na której znajd¹ Pañstwo szczegó³owe informa-
cje na temat obowi¹zku rejestracji, szkoleñ, instrukcje 
obs³ugi BDO oraz filmy instrukta¿owe.

Z powa¿aniem
S³awomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska

Kronika

wydarzeñ

27. PIELGRZYMKA LEKARZY WET.
NA JASN¥ GÓRÊ

W drug¹ niedzielê czerwca 2019r., jak co roku ju¿ 
od 27 lat, przybyli na Jasn¹ Górê wraz z rodzinami 
pielgrzymi - lekarze weterynarii i pracownicy s³u¿b we-
terynaryjnych - by wspólnie modliæ siê do Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej przed Jej cudownym obrazem. By 
dziêkowaæ za opiekê w minionym roku i ³aski otrzy-
mane od Boga za wstawiennictwem Najświêtszej Pa-
nienki. By powierzyæ codzienne troski i radości oraz 
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prosiæ o b³ogos³awieñ-
stwo bo¿e na kolejny 
rok dla uczestników 
pielgrzymki, a tak¿e 
dla tych, którzy nie 
mogli przybyæ na 
Jasn¹ Górê. W tym 
roku w pielgrzymce 
uczestniczy³o oko³o 
150 osób. Obecne 
by³y sztandary wraz 
z pocztami sztanda-
rowymi kilku okrê-
gowych izb lekarsko-
-weterynaryjnych, nie 
by³o sztandaru naszej, 
Dolnośl¹skiej. Mo¿e 
za rok bêdzie? 

Przed godzin¹ 12.30 piel-
grzymi zebrali siê w Zakrystii, 
sk¹d przeszli do Kaplicy Mat-
ki Bo¿ej, aby wzi¹æ udzia³ we 
Mszy św. sprawowanej w in-
tencji nas, lekarzy i pracowni-
ków weterynarii oraz naszych 
rodzin. Mszy przewodniczy³ 
oraz homiliê wyg³osi³ krajowy 
duszpasterz lekarzy weterynarii - ojciec Jerzy Brusi³o. 
Ojciec Jerzy apelowa³ abyśmy nadal, jako szczególny 
zawód zaufania publicznego, nie ustawali w naszych 
dzia³aniach dla dobra ludzi i zwierz¹t. Na zakoñcze-

nie mszy nast¹pi³ akt zawierzenia Bogu i Matce Bo¿ej 
wszystkich polskich lekarzy weterynarii i ca³ego nasze-
go środowiska zawodowego.

Po mszy i krótkiej przerwie przeszliśmy za Wa³y, 
do Sali św. Józefa na konferencjê, któr¹ prowadzi³ 
Ojciec Brusi³o. Po zakoñczeniu konferencji ka¿dy piel-
grzym otrzyma³ pami¹tkowy znaczek 27 pielgrzymki 

przygotowany przez Krajow¹ Izbê 
Lekarsko-Weterynaryjn¹.

Z Sali św. Józefa wiêkszośæ uczest-
ników pielgrzymki przesz³a na Wa³y 
Jasnogórskiego Sanktuarium, gdzie 
odbyli Drogê Krzy¿ow¹ ws³uchuj¹c 
siê i prze¿ywaj¹c przy ka¿dej stacji 
przygotowane rozwa¿ania. 

Na zakoñczenie pielgrzymki ju¿ 
tradycyjnie pielgrzymi zebrali siê pod 
pomnikiem papie¿a Jana Paw³a II, 
aby odmówiæ po¿egnaln¹ modlitwê, 
w której zawierzyli Bo¿ej Opatrzności 
wszystkich obecnych i nieobecnych 
cz³onków naszej spo³eczności wetery-
naryjnej, oraz wykonaæ pami¹tkowe, 
wspólne zdjêcia. (J.D.)

  

LITURGIA S£OWA W CZASIE MSZY ŚW. XXVII PIELGRZYMKI LEKARZY I S£U¯B WET. 
NA JASN¥ GÓRÊ - Czêstochowa 9 VI 2019 - UROCZYSTOŚÆ ZES£ANIA DUCHA ŚWIÊTEGO

S³owa Ewangelii wg św. Jana (14,15-16.23b-26)
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Je¿eli Mnie 

mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. 
Ja zaś bêdê prosi³ Ojca, a innego Parakleta da wam, 
aby z wami by³ na zawsze. Jeśli Mnie kto mi³uje, bê-

dzie zachowywa³ moj¹ naukê, a Ojciec mój umi³uje go 
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 
Kto nie mi³uje Mnie, ten nie zachowuje s³ów moich. 
A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest moja, ale Tego, który 
Mnie pos³a³, Ojca.
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To wam powiedzia³em, przebywaj¹c wśród was. 
A Paraklet, Duch Świêty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedzia³em”.

– HOMILIA –
Drodzy Pielgrzymi, Lekarze weterynarii, S³u¿by we-

terynaryjne i ich rodziny!
Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!
To jest nasz dzieñ przed Obrazem Jasnogórskim, 

dzieñ pielgrzymki, dzieñ spotkania z Bogiem, a dziś 
szczególnie - jak co kilka lat wypada w drug¹ niedzielê 
czerwca - Uroczystośæ Zes³ania Ducha Świêtego. Ten 
wymiar naszego spotkania, Zes³ania Ducha Świêtego, 
w tym roku jest szczególnie potrzebny, bo tak jak mówi 
dziś w Ewangelii Jezus do swoich uczniów: „Je¿eli mnie 
mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. Ja 
zaś bêdê prosi³ Ojca a innego Parakleta da Wam, aby 
z Wami by³ na zawsze”. 

Ducha Świêtego bardzo potrzebujemy, Ducha 
wzywamy, w tym Duchu chcemy ¿yæ a jednocześnie 
odpowiadamy na pytania: czy mi³ujemy Jezusa, czy 
zachowujemy Jego przykazania, czy wreszcie napraw-
dê ¿yjemy Duchem Świêtym, czy przyjêliśmy Go, czy 
Duch Świêty prowadzi nas, uświêca?

1 Moi Drodzy, zdaje siê, ¿e gdybyśmy pokazywali 
światu tê mi³ośæ, zachowywali przykazania, nie tylko 

w świêta i niedziele ale w ka¿dej chwili naszego ¿ycia, 
w pracy w obowi¹zkach i byli wierni Bogu nie tylko na 
pokaz, nie tylko w modlitwie; gdybyśmy rzeczywiście 
byli bliscy Jezusa i Jego Matki, to przeciwnicy wiary 
i Kościo³a nie byliby tak bezczelni, bezkarni i bezwzglêd-
ni; gdybyśmy rzeczywiście kochali Boga i bliźniego - 
nie by³oby tak wielkich podzia³ów wśród Polaków, nie 
by³oby tyle nienawiści nawet w rodzinach, nie by³oby 
niesprawiedliwości, zw³aszcza w miejscach pracy. 

Odczuwaj¹ to równie¿ pracownicy weterynarii, 
niezrozumiani niekiedy przez spo³eczeñstwo, przez 
w³adze, przez inne s³u¿by, a przecie¿ tak wiele im 
zawdziêczamy. Troska o wszystkie ¿ywe stworzenia, 
zwierzêta dzikie, hodowlane, domowe, o środowisko 
naturalne, o bezpieczeñstwo ¿ywnościowe, ochrona 
przed chorobami i epidemiami ludzi i zwierzêta. Tak 
wiele zadañ, odpowiedzialności, obowi¹zków i potrzeb 
a w tych wszystkich wyzwaniach, w tych wszystkich 
trudnościach, kto wspomo¿e, kto doda si³y, obroni?

2  Chrystus nazywa Ducha Świêtego Parakletem: 
„Bêdê prosi³ Ojca a da wam Parakleta, aby by³ 

z Wami na zawsze. On was wszystkiego nauczy i przy-
pomni Wam wszystko co Wam powiedzia³em”. Kim 
jest Paraklet, jaki jest Paraklet? Jezus nazywaj¹c Du-
cha Świêtego Parakletem, w swoim przepowiadaniu, 
w swoim nauczaniu odnosi siê do warunków tamtych 
czasów, do staro¿ytności. Wtedy termin Paraklet stoso-
wano w s¹downictwie na określenie obroñcy, adwoka-
ta. Wed³ug staro¿ytnych zwyczajów prawnych Paraklet 
móg³ stawaæ na rozprawie s¹dowej obok oskar¿one-
go, by³ tym który wystêpowa³ i przemawia³ w imieniu 

oskar¿onego. Nawet nie musia³ nic mówiæ, sama jego 
obecnośæ zamyka³a usta oskar¿ycielowi i czêsto s¹d 
nie móg³ skazaæ tego, za którym wstawia³ siê Paraklet.

Takiego Obroñcê obiecuje daæ nam Jezus. Gdy 
uświadamiamy sobie kim jest pos³any przez Chrystusa 
Duch Świêty, gdy zobaczymy w Nim takiego w³aśnie 
obroñcê, czy nie powinno byæ wówczas najwiêkszym 
naszym pragnieniem przyjêcie Go, postawienie Go 
obok siebie, ¿eby nas broni³, umacnia³, ¿eby po prostu 
by³, kiedy sami nie jesteśmy w stanie obroniæ siê, daæ 
świadectwo, byæ wiernymi. To dziêki Niemu, dziêki 
Parakletowi, dziêki Duchowi Świêtemu, tak naprawdê 
nigdy nie pozostajemy bez obrony, bo On zawsze jest 
obok, od momentu chrztu świêtego ka¿dego z nas, 
a w historii chrześcijañstwa od momentu Zes³ania Du-
cha Świêtego w Wieczerniku. Tylko my nie zawsze 
Go widzimy, nie zawsze Go wzywamy, nie zawsze 
zwracamy siê do Niego o pomoc, nie zawsze Go po-
trzebujemy.

3 A potrzebujemy, bardzo potrzebujemy tej obrony,  
wsparcia, si³y, odwagi. Wobec ataków na Kośció³, 

na wiarê, na zasady moralne. W atakach i bluźnier-
stwach ostatnich miesiêcy, gdy nawet nie oszczêdzono 
takich świêtości jak Eucharystia i Matka Bo¿a Czêsto-
chowska.

„Parakleta dam wam, aby z wami by³ na zawsze” 
- mówi Jezus i to jest spe³niona obietnica. To jest dla 
nas wskazówka i nadzieja, aby Paraklet, Duch Świêty 
by³ z nami, by³ naszym obroñc¹, by³ nasz¹ si³¹.

Czterdzieści lat temu przypomnia³ nam o tym Jan 
Pawe³ II tu w Czêstochowie i w Warszawie na Placu 
Zwyciêstwa w czerwcu 1979 roku. Przypomnia³, ¿e 
„Chrystus dla Polski, dla Polaków to klucz do zrozu-
mienie wielkiej, podstawowej rzeczywistości jak¹ jest 
cz³owiek. Cz³owieka bowiem do koñca nie mo¿na 
zrozumieæ bez Chrystusa”. I rzeczywiście cz³owiek nie 
mo¿e sam siebie do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. 
Nie mo¿e zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest jego w³a-
ściwa godnośæ, ani jakie jest jego powo³anie i ostatecz-
ne przeznaczenie. I te¿ bez Chrystusa nie odkryjemy, 
nie bêdziemy praktykowaæ tego, czym powinna byæ 
s³u¿ba lekarza weterynarii, pracownika weterynarii. 
To jest zreszt¹ przes³anie do wszystkich. To jest to, 
o czym nieustannie przypomina nam Duch Świêty - 
„uczy i przypomina Duch Świêty”.

4 Nie ma Moi Drodzy innej drogi, innej prawdy, in-
nego ¿ycia bez Chrystusa. Nie ma wolności, nie ma 

przysz³ości, nie ma Polski bez Chrystusa. Ale odwagi, 
nie lêkajcie siê, obok stoi Paraklet. Nie bêdziemy os¹-
dzeni, nie bêdziemy poni¿ani, nie bêdziemy zmuszani 
do jakiś kompromisów, nie bêdziemy zmuszani do nie-
sprawiedliwości, do braku godności, do zaparcia siê 
najwa¿niejszych wartości, bo On jest z nami, Paraklet, 
Duch Świêty, Obroñca. 

To ju¿ czas najwy¿szy, ¿eby w modlitwie codziennej 
dodawaæ, przez wszystkich i w ca³ej Polsce, wezwanie 
Papie¿a 40 lat temu: „Niech zst¹pi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Jedno zdanie modlitwy 
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i przypomnienie o tym, co obiecuje Chrystus, co uczy 
nas Duch Świêty, co przypomnia³ nam nasz Papie¿, 
co powinno byæ obecne i towarzyszyæ w naszym ¿yciu. 
Nie tylko na Placu Zwyciêstwa, nie tylko w odświêtnych 
okazjach, nie tylko na Pielgrzymce, ale na co dzieñ po-
wtarzajmy to zdanie w modlitwie: „Niech zst¹pi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

To wezwanie jest szczególnie aktualne w tym roku, 
gdy obchodzimy w naszym środowisku 100-lecie s³u¿by 
weterynaryjnej. 100 lat pracy, misji i s³u¿by cz³owieko-
wi oraz ochrony, troski o zdrowie ¿ywego stworzenia. 
To jedna z pierwszych s³u¿b powo³ana u progu nie-
podleg³ej Polski i tak jak przez dziesiêciolecia lekarze 
i pracownicy weterynarii wype³niali swoje zadania, 
nawet w czasie II wojny światowej oddaj¹c swoje 
¿ycie w czasie pracy, tak teraz potrzeba, aby polska 
weterynaria przez kolejne 100 lat realizowa³a swoje 
powo³anie w myśl has³a: „Sanitas animalium pro salute 
homini” (Zdrowie zwierz¹t dla zdrowia cz³owieka).

Tu w czasie naszej Pielgrzymki, w jubileusz weteryna-
rii, przed nasz¹ Matk¹ i Królow¹ Maryj¹, Bogurodzic¹, 
chcemy z Jezusem „(…) prosiæ Ojca aby da³ nam Para-
kleta, aby by³ z nami na zawsze”. I chcemy na dalsze 
lata s³u¿b weterynaryjnych jeszcze raz zawo³aæ: „Niech 
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Niech nas wszystkich uczy, umacnia, broni, On 
- Duch Świêty Paraklet, który odnawia ju¿ oblicze tej 
ziemi.

o. Jerzy Brusi³o OFMConv
duszpasterz lekarzy weterynarii

SPOTKANIE LEKARZY Z WROC£AW-
SKIEJ WETERYNARII ROCZNIK 1965 
WE LWOWIE W STULECIE PAÑSTWO-

WEJ WETERYNARII
W dniach 5 -9.09.2019 odby³a siê wycieczka lekarzy 

weterynarii do Lwowa, którzy ukoñczyli studia we Wro-
c³awiu w 1965 roku. By³a to wycieczka sentymentalna 
a równocześnie uroczysta, gdy¿ w tym czasie przypada-
³a rocznica 100-lecia polskiej pañstwowej weterynarii.

Po dotarciu do Lwowa rozpoczêliśmy zwiedzanie 
od wspiêcia siê na kopiec Unii Lubelskiej i ogl¹danie 
panoramy miasta. Po czym przyjechaliśmy do ryn-
ku, podziwialiśmy ratusz i szereg piêknych kamienic, 
wiêkszośæ starannie odnowionych. Stamt¹d naszym 
autokarem udaliśmy siê do hotelu Mars w Malechowie 
7km od Lwowa (polecamy). Nastêpnego dnia zwie-
dzaliśmy Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny 
Weterynaryjnej i Biotechnologii. Oprowadza³ nas prof. 
Antoni Gamota kierownik Katedry Chirurgii, wielce 
zas³u¿ony dla uczelni i utrzymuj¹cy zabytki w tym 
przedwojennej polskiej weterynarii. Zaciêcie walczy 
o utrzymanie samodzielności uczelni i nie po³¹czenia 
jej z rolnicz¹ uczelni¹ w Dublanach. Zwiedzanie roz-
poczêliśmy od podziwiania imponuj¹cych kolumn przy 
wejściu do uczelni. W holu g³ównym powita³ nas rektor 
prof. Wo³odymyr Stybel i przekaza³ pozdrowienia dla 
dolnośl¹skich lekarzy weterynarii z uczelni i z terenu, 
¿ycz¹c mi³ego pobytu we Lwowie. Nastêpnie weszli-
śmy do olbrzymiej auli, gdzie na ścianie wisz¹ portrety 

Na zdjêciu przed Uniwersytetem Lwowskim. W lewym górnym rogu front budynku g³ównego weterynarii lwowskiej. 
W prawym górnym rogu - my przed pa³acem Batyckich. Od lewej Jerzy Wustinger, Karol Galant, Henryk Kośnic, 
Andrzej Janiszewski, Danuta i Marian Kêdzierscy, Leon Fabrowski, Zofia Penczko, Zbigniew Janas, Marek Sewerynek, 

Tadeusz Krupiarz (fot. M.Kêdzierski.) 
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wszystkich rektorów tej uczelni od jej pocz¹tku w 1881 
roku do chwili obecnej, m.in. Piotr Sejfman, Józef 
Szpilman, Stanis³aw Królikowski, W³odzimierz Kulczyc-
ki, Kazimierz Panek, Zygmunt Markowski i Kazimierz 
Szczud³owski. 

Wszyscy czuliśmy podnios³ośæ chwili i wzruszenie. 
Profesor Gamota z wielk¹ swad¹ opowiada³ dzieje 
uczelni od 1881 roku do chwili obecnej. Podkreśli³ 
zas³ugi weterynarii lwowskiej dla Europy środko-
wo-wschodniej i Polski. Nastêpnie przeszliśmy do 
zwiedzania starej przedwojennej weterynarii przy ul. 
Kochanowskiego. By³y to katedry anatomii, anato-
mopatologii, histologii, chirurgii, muzeum eksponatów 
anatomicznych oraz nowoczesne muzeum podków 
chluba prof. Gamoty. S¹ to miejsca dla nas szczególne, 
bo kieruj¹cy nimi profesorzy m.in. prof. K.Szczud³ow-
ski i jego ¿ona Matylda, A.Zakrzewski, A.Bant. byli 
równie¿ naszymi nauczycielami, a ich podpisy z zalicze-
niem egzaminów mamy w naszych indeksach. Barwne 
anegdoty z ich akademickiego ¿ycia, jakie przekaza³ 
nam prof. Gamota, uświetni³y nam czas, spêdzony 
z przesz³ości¹!

Po zwiedzeniu weterynarii poszliśmy na Cmentarz 
£yczakowski, gdzie pochowanych jest wielu znakomi-
tych Polaków i zapaliliśmy znicze. Nastêpnie przeszli-
śmy na Cmentarz Orl¹t Lwowskich, który jest sym-
bolem odwagi, bohaterstwa i poświêcenia. Kolejnym 
punktem naszego zwiedzania by³o Kasyno Szlacheckie 
obecnie Dom Naukowców i Nauki, najpiêkniejszy okaz 
stylu neobarokowego we Lwowie, zachwycaj¹cy hol 
z drewnian¹ galeri¹ schodów pod przeszklonym sufi-
tem. Nastêpnie udaliśmy siê pod Uniwersytet (dawny 
sejm galicyjski), gdzie na jego tle zrobiliśmy pami¹tko-
we zdjêcie, kolejno pa³ac Potockich.

W nastêpnym dniu kontynuowaliśmy zwiedzanie 
m.in. dzielnicê ¿ydowsk¹, kopalniê kawy, najstarsz¹ 
aptekê. Wieczorem udaliśmy siê do opery na zwiedza-
nie i spektakl Rigoletto. W niedzielê wziêliśmy udzia³ 
w mszy św. w katedrze rzymsko-katolickiej zw. £aciñ-
sk¹, kośció³ by³ pe³en wiernych. W 1656 roku król Jan 
Kazimierz Waza z³o¿y³ śluby przed świêtym obrazem 
Matki Boskiej £askawej. Po mszy zwiedziliśmy obok 
le¿¹c¹ kaplicê Boimów wykonan¹ przez renesanso-
wych artystów. Przed wejściem do kaplicy jest akcent 
wroc³awski mosiê¿ny skrzat dar Wroc³awia dla Lwowa, 
bardzo podziwiany i dotykany szczególnie jego kaptur, 
który b³yszczy od g³askania. 

Udaliśmy siê pod kolumnê Adama Mickiewicza, s³yn-
ny hotel George, jeszcze s³ynniejsz¹ kawiarniê Szkock¹ 
- goszcz¹c¹ elitê matematyków polskich.

Nasza wycieczka do Lwowa mia³a trochê proble-
mów. Przede wszystkim po³owa zg³oszonych uczest-
ników wycofa³a siê z ro¿nych przyczyn, a niektórzy tu¿ 
przed wyjazdem, ale rozwi¹zaliśmy te problemy. Od-
czytaliśmy wspomnienia z wyjazdu ze Lwowa naszego 
kolegi Czes³awa Wyszyñskiego, rodzonego lwowianina, 
który nie móg³ z nami pojechaæ.

Chcia³bym dodaæ osobiste odczucie, ¿e Lwów to 
miejsce mojego urodzenia i studiów weterynaryjnych 
mego ojca, przez co mam do niego sentymentalny 

stosunek. Widzê dalej tu sporo polskich akcentów. Na 
zakoñczenie dziêkujê wszystkim uczestnikom wyciecz-
ki. Ustaliliśmy, ¿e nastêpne spotkanie naszego rocznika 
odbêdzie siê w Świdwinie (zachodnio-pomorskie) we 
wrześniu 2020, a gospodarzem spotkania bêdzie ko-
lega Marek Sewerynek.

Andrzej Janiszewski
 Wroc³aw

KRETEÑSKI ZJAZD ABSOLWENTÓW 
WROC£AWSKIEGO ROCZNIKA 

1970 –1976
Kolejny nasz zjazd absolwentów z okazji 43. rocznicy 

ukoñczenia studiów odby³ siê w dniach 22-29 wrze-
śnia 2019r. na s³onecznej Krecie, najwiêkszej greckiej 
wyspie na Morzu Śródziemnym, co by³o postanowione 
rok wcześniej w trakcie spotkania na Majorce. 

Po wyborze Krety 
na miejsce naszego 
zjazdu, zawi¹za³a siê 
grupa organizacyjna 
w sk³adzie: Beata (od 
Hirka) oraz jak po-
przednio Janusz i Piotr 
do pomocy w przeka-
zywaniu informacji. 
Po zebraniu kilku ofert 
z biura Grecos oraz in-
ternetowych konsultacjach wśród chêtnych, wybrano 
tak¿e miejsce i hotel. Okaza³o siê jednak, ¿e Janusz za 
ten sam hotel w tym samym terminie poprzez biuro 
travelplanet uzyska³ ofertê prawie o 400z³ tañsz¹ i to 
by³a ostateczna przes³anka do podjêcia decyzji. Szybko 
powsta³a lista uczestników licz¹ca 52 osoby i wydawa³o 
siê ¿e to koniec k³opotów ale, jak siê okaza³o później, 
by³o ich jeszcze kilka. Z organizacji z powodów zdro-
wotnych wycofa³a siê Beata, a po jednostronnej de-
cyzji Grecosa o odwo³aniu wylotu z Gdañska z udzia³u 
w zjeździe zrezygnowa³ Janusz z Iren¹ i przyjació³mi. 
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Zosta³em sam na placu boju, ale 
wiêkszośæ spraw by³a ju¿ za³atwiona, 
a wszyscy byli zdyscyplinowani punk-
tualni z przekazywaniem zaliczek oraz 
informacji m.in. zwi¹zanymi z RODO i udzia³em w wy-
cieczkach. Poniewa¿ niektóre zarezerwowane pokoje 
mia³y oddzieln¹ sypialniê i mog³y pomieściæ nawet 3 
lub 4 osoby, w miêdzyczasie uda³o siê do³¹czyæ do 
wyjazdu Wiesiê i ¿onê Jurka R., które pocz¹tkowo 
nie zg³osi³y swojego udzia³u. Potem, niestety, z powo-
du powa¿nych problemów zdrowotnych Kazika M. 
nie móg³ On z Ew¹ pojechaæ z nami na Kretê. Kilka 
dni przed terminem wylotu okaza³o siê, ¿e do szpitala 
z woreczkiem ¿ó³ciowym trafi³ Jurek R. i te¿ nie móg³ 
lecieæ z nami. Uda³o siê zrobiæ zamiany dos³ownie 
w ostatniej chwili i bez dodatkowych kosztów na liście 
uczestników zamiast Kazika i Ewy pojawili siê Maria 
i Micha³ T., przyjaciele Marka, a w miejsce Jurka R. 
- Ma³gorzata, kole¿anka Jego ¿ony. Ostatecznie lista 
uczestników zjazdu na Krecie liczy³a 50 osób, w tym 
Jurek i Rena F. z USA i wszyscy spotkaliśmy siê rano 
22 września na lotnisku £awica w Poznaniu, sk¹d bez 
problemów wylecieliśmy i po niespe³na 3 godzinnej 
podró¿y wyl¹dowaliśmy w Heraklionie. Po krótkim 
transferze byliśmy ca³¹ grup¹ w hotelu.

Kreta licz¹ca ponad 620 tys. ludności jest pi¹t¹ co 
do wielkości wysp¹ na Morzu Śródziemnym (po Sycy-
lii, Sardynii, Cyprze i Korsyce), wysuniêt¹ najdalej na 
po³udnie spośród greckich wysp, ma 256 km d³ugości 
i od 11 do 56 km szerokości. Jest krain¹ potê¿nych 
gór przekraczaj¹cych 2400m n.p.m. oraz niezwyk³ych 
pozosta³ości po najstarszej z wielkich cywilizacji Euro-
py, zamieszka³¹ przez dumnych ze swojej niezale¿no-
ści Kreteñczyków nazywaj¹cych swoj¹ ojczyst¹ ziemiê 
Megalonissos (Wielka Wyspa) i przymiotnik „wielka” 
dotyczy nie tylko rozmiarów.

Miejscem naszego pobytu by³ przyjemny i wygod-
ny hotel St. Constantin w miejscowości Kato Gouves 
po³o¿ony na pó³nocnym wybrze¿u Krety Wschodniej. 
Hotel zlokalizowany na du¿ej przestrzeni, tu¿ przy ³ad-
nej, piaszczystej pla¿y, sk³ada siê z kilku 1-2 piêtrowych 
pawilonów, trzech basenów oraz dwóch barów, w któ-
rych ci¹gle byli nasi przedstawiciele. Przez ca³y czas 
towarzyszy³a nam piêkna, s³oneczna pogoda i wysokie 
temperatury, siêgaj¹ce 30o bardziej typowe dla lata 
ni¿ pocz¹tku jesieni. Spotykaliśmy siê od samego rana 
przy basenie lub nad morzem, albo w trakcie posi³ków 
w przestronnej restauracji z du¿ym wyborem dañ kuch-
ni greckiej i kreteñskiej oraz miêdzynarodowej. Dania 
by³y bardzo ró¿norodne, ka¿dy znalaz³ coś smacznego 
dla siebie. Mnie najbardziej zapad³y w pamiêæ świetne 
zielone i czarne oliwki, tzatziki, owoce morza z kalma-
rami na czele oraz fantastyczna świe¿a feta, ale inni 
uczestnicy zjazdu maj¹ na pewno w³asne kulinarne 
wspomnienia. 

Czas spêdzaliśmy na wspólnych rozmowach, wspo-
mnieniach z lat studiów i dyskusjach o obecnej sytuacji 
politycznej w Polsce, ale by³y z nami ci¹gle te¿ ¿arty 
i dowcipy, wydawa³oby siê nie bardzo przystaj¹ce do 
naszych peseli. Stworzyliśmy jak zawsze świetn¹ at-
mosferê, pe³n¹ przyjaźni i ¿yczliwości oraz dobrego 
humoru. Wieczory spêdzaliśmy w barze popijaj¹c wino, 
piwo, brandy i whisky (szczerze mówi¹c nie najwy¿szej 
jakości) oraz ró¿ne drinki przyrz¹dzane przez weso³ego 
barmana Mirosa, który nauczy³ siê trochê jêzyka pol-
skiego. By³a te¿ mo¿liwośæ zadumy i chwili modlitwy za 
tych, którzy odeszli ju¿ na zawsze: naszych bliskich, ko-
le¿ankê i kolegów ze studiów oraz profesorów z uczel-
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ni, w malutkiej kaplicy na terenie naszego hotelu, albo 
w le¿¹cym nieopodal na niewielkim wzgórzu, tu¿ nad 
brzegiem morza, urokliwym kośció³ku pod wezwaniem 
św. Konstantyna. Oprócz czasu spêdzanego razem na 
terenie ośrodka spacerowaliśmy po miasteczku kupuj¹c 
pami¹tki (niektóre panie robi³y zakupy na wielk¹ ska-
lê!), a niektórzy objechali okolicê turystyczn¹ kolejk¹, 
z której mo¿na by³o zobaczyæ pla¿e, hotele, pensjona-
ty i domy lokalnej ludności oraz wielkie „Cret Akwa-
rium” z 2000 śródziemnomorskich organizmów (m.in. 
p³aszczki, meduzy, langusty i rekiny) oraz nieczynn¹ 
bazê wojskow¹ USA.

Wszyscy uczestnicy zjazdu wziêli udzia³ w jednej 
wspólnej wycieczce do malowniczego miasteczka Agios 

Nikolaos, czyli kreteñskiego Saint Tropez, nad zatok¹ 
Mirabello z urokliwymi uliczkami i zau³kami, sklepikami 
i kafejkami, du¿¹ marin¹ oraz s³odkowodnym jezior-
kiem w centrum, w którym zgodnie z legend¹ k¹pa³a 
siê bogini Atena. Stamt¹d przez góry zjechaliśmy do 
portu Elounda, sk¹d rozpoczêliśmy rejs na wyspê Spi-
nalonga, z bardzo dobrze zachowanymi murami obron-
nymi fortecy, w której w XX wieku rz¹d grecki utworzy³ 
jedn¹ z najwiêkszych w Europie koloniê trêdowatych, 
stanowi¹c¹ dzisiaj du¿¹ atrakcjê turystyczn¹. Stamt¹d 
nasz wycieczkowy stateczek zawióz³ nas na maleñk¹ 
wysepkê z piêkn¹ pla¿¹, czyst¹ i ciep³¹ wod¹. Ka¿dy 
mia³ wybór co robiæ - pospacerowaæ, k¹paæ siê lub 
pogadaæ na pok³adzie pij¹c piwo lub kawê, a za³oga 
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w tym czasie przygotowa³a grillowane miêso, sa³atkê 
i wino na poczêstunek. Najlepsi p³ywacy skakali do 
morza z pok³adu, inni k¹pali siê przy pla¿y, a wszyscy 
zadowoleni wrócili na kolacjê do naszego hotelu. Po 
powrocie prawie uda³o nam siê zrobiæ wspólne zdjêcie 
przed hotelem, najpierw wszystkich uczestników zjaz-
du, a potem absolwentek i absolwentów, ale zabrak³o 
na nim Lucyny P. Wycieczka na Spinalongê by³a za-
mówiona w lokalnym biurze turystycznym z polskimi 
pilotkami, a dziêki korzystnym cenom w porównaniu 
z ofert¹ Grecosa wiele osób wziê³o udzia³ jeszcze w in-
nych wycieczkach z tym biurem.

Znaczna czêśæ naszej grupy, bo 30 osób wziê³o 
udzia³ w drugiej wycieczce, która zaczê³a siê od prawie 
dwugodzinnej podró¿y autokarem, poznawaniem kre-
teñskich krajobrazów i codziennego ¿ycia mieszkañców 
wiosek i miasteczek, przejazdu górskimi serpentynami 
na prze³êcz, z której widaæ usiany maleñkimi wioska-
mi i uprawnymi polami p³askowy¿ Lasithi, rolnicze 
zaplecze wyspy, zwany Dolin¹ Wiatraków oraz górski 
masyw Dikti. Zatrzymaliśmy siê w tradycyjnej wiosce 
Krasi, w której przed laty w letnich miesi¹cach bywa³ 
najbardziej znany pisarz Krety, Nikos Kazantzakis, 
autor s³ynnej powieści „Grek Zorba” i patron lotniska 
w Heraklionie. Najbardziej ambitni z naszej grupy, po 
20 minutach niezbyt forsownego marszu, weszli na 

zbocze góry Dikti, gdzie znajdujê siê wejście do g³êbo-
kiej i mrocznej groty Dikteon Andron, zwanej Jaskini¹ 
Zeusa, która by³a miejscem narodzin najwa¿niejszego 
boga greckiego panteonu oraz patrona gościnności. 
Jad¹c dalej zatrzymaliśmy siê w ma³ej wiosce, zwie-
dziliśmy wytwórnie oliwy, potem by³a degustacja 
ró¿nych rodzajów oliwy, skosztowaliśmy te¿ raki czyli 
lokalnego bimbru, a w pobliskim sklepiku mo¿na by³o 
zrobiæ pami¹tkowe zakupy. Potem chwila wytchnienia 
w miejscowej tawernie i odpoczynek przy kawie, piwie 
i przek¹skach. Dalsza czêśæ zwiedzania to spotkanie 
z 4000 lat historii Krety w legendarnym pa³acu minoj-
skim z mitycznym labiryntem Minotaura w Knossos 
oraz podczas zwiedzania Muzeum Archeologicznego 
w Heraklionie, które uwa¿ane jest za najciekawsz¹ 
kolekcjê niezwykle cennych eksponatów z czasów naj-
starszej greckiej cywilizacji. Heraklion to stolica Krety 
licz¹ca 140 tys. mieszkañców, z doskonale zachowan¹ 
i odresturowan¹ weneck¹ twierdz¹ obronn¹ Koules 
w porcie oraz urocze uliczki i zau³ki pe³ne zabytko-
wych budowli i kamieniczek na starówce. Kilka osób 
zdecydowa³o siê na ca³odniowy rejs na Santorini - ma-
lownicz¹ i uznawan¹ za jedn¹ z najpiêkniejszych wysp 
greckich. Ta powulkaniczna wyspa oczarowuje swoj¹ 
architektur¹ i krajobrazami miliony turystów z ca³ego 
świata, którzy przybywaj¹, ¿eby zrobiæ tutaj kilka pa-
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mi¹tkowych zdjêæ. Bia³e domki z niebieskimi dachami, 
malutkie kośció³ki i niesamowite kolory morza – to w³a-
śnie oferuje najpiêkniejsza reprezentantka Cyklad i taki 
widok oraz wspomnienia zabieraj¹ ze sob¹ wszyscy 
przybysze. Najbardziej wyczerpuj¹c¹ wycieczkê zaliczyli 
Janek z El¹, którzy nie zwa¿aj¹c na trudy pokonali 
najd³u¿szy w Europie blisko 18-kilometrowy w¹wóz 
Samaria ze wspania³ymi widokami. Późnym wieczo-
rem wrócili do hotelu trochê zmêczeni ale zadowoleni 
i pe³ni wra¿eñ, o których nam opowiadali.

W przedostatni wieczór odby³a siê jeszcze jedna sesja 
zdjêciowa i wspólne pozowanie w ró¿nych konfigu-
racjach (wszyscy uczestnicy, same panie, absolwent-
ki i absolwenci) przed restauracj¹ Plori Restaurant, 
gdzie mieliśmy zamówion¹ uroczyst¹ kolacjê a la carte 
z menu kuchni kreteñskiej i greckiej. Po zajêciu miejsc 
przy po³¹czonych sto³ach wszyscy uczestnicy zjazdu 
totalnie mnie zaskoczyli, kiedy B³a¿ej w serdecznych 
i ciep³ych s³owach przekaza³ w imieniu grupy podziê-
kowania za organizacjê zjazdu z kreteñsk¹ wielk¹ wi-
dokówk¹ i podpisami wszystkich uczestników ³¹cznie 
z bardzo mi³ymi pami¹tkowymi prezentami, w tym 
najlepszej 12-gwiazdkowej Metaxy. By³o to dla mnie 
ogromne zaskoczenie, bo wszystkie przygotowania 
utrzymano w ca³kowitej tajemnicy, a mnie sprawi³o to 
wielk¹ i mi³¹ niespodziankê oraz niesamowit¹ frajdê. 
Jeszcze raz dziêkujê bardzo! W trakcie kolacji przekaza-
³em deklaracjê, ¿e wspólnie z Januszem przygotujemy 
ofertê spotkania za rok na 44. rocznicê absolutorium 
i po internetowych konsultacjach zorganizujemy ko-
lejny zjazd. 

W czasie pobytu i d³ugich rozmów oraz dyskusji pa-
da³y ró¿ne propozycje dotycz¹ce kolejnego spotkania, 
m.in. Lwów, Tunezja, Albania albo Ba³kany, ale by³y 
te¿ g³osy ¿eby wróciæ do wybranych ju¿ wcześniej Wysp 
Kanaryjskich albo po³udnia Hiszpanii.

Po pe³nym atrakcji tygodniu i wspólnie spêdzonym 
czasie wszyscy odm³odnieliśmy i nie pamiêtaliśmy 
o swoich latach i problemach, a tak¿e obiecaliśmy 
sobie wzajemnie, ¿e za rok spotkamy siê znowu na ty-
godniowym wypoczynku w ciep³ym i piêknym miejscu 
gdzieś w Europie. W zjeździe po 43 latach od absolu-
torium wziê³o udzia³ 5 absolwentek i 17 absolwentów 
z mê¿ami i ¿onami oraz przyjació³mi, a wszystkich 
uczestników by³o 50 osób.

Piotr Kneblewski
Fotogaleria na stronie www.kronikazjazdow.pl 
w zak³adce Nasze zjazdy - Kreta 2019

SPOTKANIE CZ£ONKÓW KO£A 
SENIORÓW LEK. WET. DIL-WET. 

Z OKAZJI DNIA SENIORA
Seniorzy cz³onkowie Ko³a Seniorów Lekarzy Wete-

rynarii Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu w dniu 1 października 2019r. zgromadzili 
siê na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Seniora 
w siedzibie DIL-Wet. przy ul. Sopockiej 21/2 we 
Wroc³awiu. Przyby³ych na spotkanie Seniorek i Se-
niorów oraz Gościa spotkania - Dolnośl¹skiego Wo-
jewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wroc³awiu pana 
dr. Zdzis³awa Króla powitali: Prezes Rady DIL-Wet. 
dr Wojciech Hildebrand oraz Prezes Ko³a Seniorów 
lek. wet. Bohdan Wojtal. Podziêkowali kole¿ankom 
i kolegom za przybycie na spotkanie, ¿yczyli wszystkim 
du¿o zdrowia, d³ugich lat ¿ycia, du¿o radości w ¿yciu 
osobistym, pogody ducha i jeszcze wielu spotkañ.

Prezes Ko³a lek. wet. Bohdan Wojtal przekaza³ 
¿yczenia i gratulacje nades³ane od kole¿anek i kole-
gów, którzy nie mogli przybyæ na spotkanie ze wzglê-
dów zdrowotnych. Dyrektor dr Kazimierz £osieczka 
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przekaza³ drog¹ telefoniczn¹ zebranym Seniorom 
gratulacje i ¿yczenia mi³ego spotkania. Ze wzglêdu na 
stan zdrowia nie mo¿e wzi¹æ udzia³u w spotkaniu, ale 
myślami by³ z nami. Honorowy Prezes Ko³a Seniorów 
dr Jozef Szyñkarczuk przes³a³ wszystkim zgromadzo-
nym kole¿ankom i kolegom oraz gościom ¿yczenia 
du¿o zdrowia, pogody ducha, d³ugich lat ¿ycia i wielu 
³ask Bo¿ych. Niestety stan zdrowia uniemo¿liwia Mu 
wziêcie udzia³u w uroczystości. 

Prezesi: dr Wojciech Hildebrand i lek. wet. Boh-
dan Wojtal z³o¿yli indywidualne gratulacje i ¿yczenia 
obecnym na spotkaniu kole¿ankom oraz wrêczyli Im 
piêkne czerwone ró¿e. Odśpiewano tradycyjne „100 
lat”. Prezes Izby dr Wojciech Hildebrand podziêko-
wa³ kole¿ankom i kolegom Seniorom za liczny udzia³ 
w uroczystościach obchodów 100-lecia Weterynarii. Dr 
Zdzis³aw Król podziêkowa³ za zaproszenie na spotkanie 
¿ycz¹c Seniorom du¿o zdrowia, dobrego samopoczu-
cia, pomyślności w ¿yciu i wielu spotkañ. Podziêkowa³ 
za liczny udzia³ Seniorów w uroczystościach 100-lecia 
Weterynarii i obdarowa³ zebranych Seniorów okolicz-
nościowym medalem Dolnośl¹skiej Inspekcji Wetery-
naryjnej „100 lat S³u¿by Weterynaryjnej w Polsce”. 

Kolega dr Andrzej Janiszewski opowiedzia³ wra¿enia 
z wyjazdu we wrześniu 2019r. grupy lekarzy wetery-
narii do Lwowa, gdzie oprócz zwiedzania zabytków 
miasta, mia³o miejsce spotkanie na Narodowym Uni-
wersytecie Weterynarii, Biotechnologii im. Stepana 
Grzyckiego. Przyby³ych z Dolnego Śl¹ska lekarzy we-
terynarii przywita³ w ciep³ych s³owach Rektor Uczelni 

prof. dr W³adymir Stybel, nastêpnie specjalista chirurgii 
prof. dr Antoni Gamota oprowadzi³ po Uniwersytecie 
ze szczególnym uwzglêdnieniem budynków przedwo-
jennej Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. 

Dalsza czêśæ spotkania up³ynê³a wśród wspomnieñ 
i komentarzy dni dzisiejszych przy kawie, herbacie i 
ciastkach. 

Seniorzy bardzo dziêkuj¹ Paniom z Biura Izby: Joan-
nie Kwieciñskiej, Teresie Rogowskiej i Danucie Woje-
wódzkiej za organizacjê spotkania, uśmiech i empatiê 
dla osób III wieku.

lek. wet. Bohdan Wojtal
Prezes Ko³a Seniorów

III konferencja naukowa 
„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WET.

- SZANSE i ZAGRO¯ENIA”
Konferencja odby³a siê w dniu 26.10.2019r. w Cen-

trum Edukacyjno-Rozwojowym Pa³ac Wroc³aw-Paw³o-
wice Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. Or-
ganizatorem konferencji by³ Zak³ad Chorób Zakaźnych 
i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii 
z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych Wydzia³u Me-
dycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu przy wspar-
ciu m.in. Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Pomys³odawc¹, g³ównym organizatorem i przewod-
nicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ dr Robert 
Karczmarczyk, który w s³owie wstêpnym napisa³:

 „Zmiany s¹ zjawiskiem wpisanym w rozwój i postêp 
we wszystkich dziedzinach otaczaj¹cego nas świata. 
Ich dynamika zachodzi z ró¿n¹ si³¹ w poszczególnych 
obszarach ¿ycia. W potoku nowości warto zastanowiæ 
siê, czy mamy jako lekarze weterynarii wartości sta³e 
i niezmienne, oparte na wypracowanych dobrych za-
sadach i obyczajach panuj¹cych w zawodzie, oparte na 
historii i wielopokoleniowym doświadczeniu. Wartości, 
priorytety, normy postêpowania wyró¿niaj¹ce nasz 
zawód zaufania publicznego spośród innych zawodów 
wywodz¹ siê z etyki zawodowej. Z etyki wypracowanej 
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poprzez lata mozolnego budowania pozycji w spo-
³eczeñstwie, budowania etosu pracy i spo³ecznie od-
powiedzialnej dzia³alności, przez lata ciê¿kiej i odpo-
wiedzialnej pracy z ludźmi i zwierzêtami, dla zdrowia 
i bezpieczeñstwa ludzi oraz dla zdrowia zwierz¹t. Dziś 
w dobie przeliczania wszystkiego na wartości pieniê¿ne 
etyka zawodowa nara¿ona jest na spychanie na dru-
gi plan, na umniejszanie jej wartości. Przez szacunek 
dla naszej pracy i dla nas samych musimy staraæ siê 
o zachowanie niezmiennych wartości zawodowych na 
w³aściwym miejscu”.

 Identyfikowanie i omawianie zagadnieñ i pro-
blemów zwi¹zanych z etyczn¹ stron¹ wykonywania 
naszego zawodu jest szczególnie wa¿ne teraz, kiedy 
w Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej trwaj¹ 
prace nad nowelizacj¹ kodeksu etyki i deontologii le-
karza weterynarii. 

 W wyst¹pieniach prelegentów poruszane by³y m.in. 
dylematy etyczne lekarza weterynarii prywatnej prak-
tyki oraz dylematy etyczne lekarza weterynarii - pra-
cownika Inspekcji Weterynaryjnej.

 Wybrane referaty zosta³y zamieszczone w dziale 
„Problemy spo³eczno-zawodowe.”

 J.D.

KURS EVSSAR WROC£AW 2019
Drugi weterynaryjny mistrzowski kurs rangi 

europejskiej zorganizowany w Polsce

W dniach 7 -11.10.2019 w Katedrze Rozrodu 
z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich odby³ siê europej-
ski Kurs mistrzowski klasy ESAVS - Reproduction 
I: Physiology, Pathology in Females and Artificial 
Insemination. Po raz drugi poproszono o organiza-
cjê tego presti¿owego kursu prof. W. Ni¿añskiego 

wraz z zespo³em Katedry Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t 
Gospodarskich. Kurs zorganizowano we wspó³pracy 
z Zarz¹dem European Veterinary Society for Small 
Animal Reproduction EVSSAR. 

G³ównym prowadz¹cym kurs Course Master by³ 
prof. W.Ni¿añski. W kursie wziêli udzia³ lekarze wetery-
narii z 14 krajów: Polski, S³owacji, Szwecji, Norwegii, 
Niemiec, Finlandii, Holandii, Belgii, Austrii, Tajlandii, 
Rumunii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji oraz Danii.

Pozostali wyk³adowcy 
kursu, to równie¿ uznane 
na świecie autorytety m.in. 
z Francji, Belgii, W³och, 
Niemiec, Norwegii, Grecji 
i Austrii: (Gaia Cecilia Luvo-
ni, Alain Fontbonne, Andrea 
Münnich,George Mantziaras, 
Xavier Levy, Sebastian Arlt, 
Helen Övregaard, Catherine 
Lefévre, Sabine Schäfer-So-
mi, Ragnvi Hagman, Karolina 
Blasiak).

Powierzenie przeprowa-
dzenia takiej „I ligi światowej” 
mistrzowskich kursów spe-
cjalistycznych naszej Uczelni 
nale¿y uznaæ za sukces i nie-
zmiernie pozytywny progno-
styk du¿ego postêpu w naszej 
dyscyplinie. 
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Opinie uczestników kursu o wszystkich prowadz¹-
cych zarówno te na ankietach oceny, jak i w mediach 
spo³ecznościowych s¹ entuzjastyczne. Odnieśliśmy 
sukces. Myślê, ¿e zrobiliśmy dobr¹ robotê dla dobra 
środowiska i Wydzia³u.

Wydarzeniem towarzysz¹cym kursowi by³o równie¿ 
Naukowe Seminarium wroc³awskiego oddzia³u To-
warzystwa Biologii Rozrodu, które odby³o siê 11 
października br. Wyk³ady swoje zaprezentowali: Sabine 
Schäfer-Somi, Sebastian Arlt, Ragnvi Hagman oraz 
Helen Övregaard.

Tematyka seminarium dotyczy³a: prognostycznych 
markerów podatności nasienia na mro¿enie, wdra¿aniu 
badañ naukowych w praktyce weterynaryjnej, mo¿li-
wych markerów metropatii u psów i kotów oraz etyki 
w rozrodzie ma³ych zwierz¹t.

Wojciech Ni¿añski
Fot. T.Lewandowski oraz S.Prochowska

XV KONGRES „PROBLEMY 
W ROZRODZIE MA£YCH ZWIERZ¥T” 

WE WROC£AWIU 12-13.10.2019
W dniach 12-13.10.2019r. odby³ siê XV Kongres 

„Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹-
¿a, noworodek”. W tym roku Kongres by³ szczególny, 
bowiem świêtowaliśmy jubileusz 15-lecia tych spotkañ 
od 2005 roku, gdy po raz pierwszy rozpoczêliśmy 
organizacjê corocznej konferencji dotycz¹cej rozrodu 
ma³ych zwierz¹t. Organizatorem przedsiêwziêcia by³a 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich 
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej UPWr, a wspó³-
organizatorami: Wroc³awskie Centrum Akademickie, 
Towarzystwo Biologii Rozrodu, Dolnośl¹ska Izba Le-
karsko-Weterynaryjna, Komitet Nauk Weterynaryjnych 
i Biologii Rozrodu PAN oraz Polskie Stowarzyszenie 
Lekarzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t.

W obradach wziê³o udzia³ ponad 300 osób, w tym 
uczestnicy z Polski, Francji, Belgii, W³och, Grecji, 
Niemiec, Rosji, Estonii, Ukrainy, Litwy, Tajlandii 
i Wielkiej Brytanii. Obrady otworzyli: Pani Prorektor 

ds. innowacji i wspó³pracy z gospodark¹ - prof. dr 
hab. Anna Che³moñska-Soyta, Prezes Rady Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - dr Wojciech 
Hildebrand oraz g³ówny organizator spotkania - prof. 
Wojciech Ni¿añski. Wyk³adowcami byli: Ann van Soom 
(Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, 
W³ochy), Andrea Münnich (Berlin, Niemcy), Konrad 
Blendinger (Franfurt n/M, Niemcy), Cindy Maenhoudt 
(Alfort, Francja), Alain Fontbonne (Alfort, Francja), 
Xavier Levy (Tuluza, Francja), George Mantziaras 
(Ateny, Grecja), Tadeusz Frymus (Warszawa), Magda-
lena Kalwas-Śliwiñska (Warszawa), Wojciech Ni¿añski 
(Wroc³aw), Wojciech Hildebrand (Wroc³aw) oraz Janina 
£ukaszewska (Wroc³aw).
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Tegoroczna tematyka Kongresu poświêcona by³a 
zagadnieniom praktycznym, atrakcyjnym dla lekarzy 
weterynarii. Skupiliśmy siê zatem na diagnostyce i te-
rapii zaburzeñ rozrodu, w tym leczeniu chirurgicznym. 
Odpowiadaliśmy na pytanie o rolê zaka¿eñ w powsta-
waniu problemów z p³odności¹. Zajmowaliśmy siê 
szczegó³owo onkologi¹ i badaniami laboratoryjnymi 
w rozrodzie. Omówione zosta³y nowe mo¿liwości 
w rozrodzie kotów, jak równie¿ nowoczesne techni-
ki obrazowania: 3D, 4 D, color -Doppler, kontrast, 
elastografia. 

Podczas Kongresu, jak co roku, zorganizowano sesjê 
plakatow¹. Komisja oceniaj¹ca wyró¿ni³a 3 plakaty. 
Pierwsze miejsce zaj¹³ plakat autorstwa: Kij B. i wsp. 
pt.: Wykorzystanie systemu time lapse do określenia 
czêstotliwości wystêpowania zaburzeñ morfologicznych 
zarodków kota domowego (Falis catus) po zap³odnie-
niu in vitro. Drugie miejsce przyznano za doniesie-
nie dotycz¹ce pobierania nasienia ró¿nych gatunków 
dzikich kotowatych (pierwszy autor Prochowska S.), 
a trzecie miejsce plakat dotycz¹cy zmian integralności 
chromatyny j¹drowej fibroblastów skóry kota domowe-
go w zale¿ności od wieku (pierwszy autor Mrowiec P.).

W tygodniu poprzedzaj¹cym Kongres odby³ siê pre-
sti¿owy europejski EVSSAR Course - Reproduction 
I z seminariami oraz zajêciami praktycznymi prowa-
dzonymi przez najlepszych światowych wyk³adowców 
rozrodu ma³ych zwierz¹t. Jest nam niezmiernie mi³o, 
bowiem EVSSAR ju¿ po raz drugi wybra³ nasz zespó³ 
do prowadzenia tego presti¿owego Kursu.

Kongres corocznie cieszy siê zainteresowaniem nie 
tylko lekarzy weterynarii, ale równie¿ hodowców, dla 
których tradycyjnie zorganizowano osobn¹ konferencjê 
hodowlan¹ - Dzieñ Hodowcy. W tym roku by³ on skie-
rowany do hodowców psów. We wspó³pracy z firm¹ 
Royal Canine odby³a siê seria wyk³adów dotycz¹ca mo-
nitorowania cyklu jajnikowego suk, prowadzenia ci¹¿y 
u ma³ych zwierz¹t, opieki nad porodem, cesarskiego 
ciêcia, profilaktyki chorób zakaźnych oraz ¿ywienia suk 
i szczeni¹t. Pytañ by³o tak wiele, ¿e dyskusja przeci¹-
gnê³a siê do późnych godzin popo³udniowych.

Wyk³ady, jak i ca³a organizacja Kongresu, spotka³y 
siê z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników kra-
jowych i zagranicznych. We Wroc³awiu na Kongresie 
Rozrodu warto byæ!

Zapraszamy do Wroc³awia ponownie za rok. Planu-
jemy ju¿ teraz bardzo interesuj¹ce tematy.

Wojciech Ni¿añski
Fot. Maria Eberhardt

Bogus³aw Czerski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wa³brzychu 

DYLEMATY ETYCZNE LEKARZA WET. 
- PRACOWNIKA INSPEKCJI WET.

Na przestrzeni mijaj¹cych lat znamienny jest nieby-
wa³y rozwój spo³eczny w obszarze wra¿liwości i empatii 
dla zwierz¹t. Jest on niew¹tpliwie wynikiem postêpu 
jaki dokona³ siê w naszym kraju. Podniós³ siê stan-
dard ¿ycia, a co za tym idzie zmieni³a siê hierarchia 
potrzeb. Naturalny proces rozwoju cywilizacyjnego 
przyniós³ nam nowe wyzwania. Jako spo³eczeñstwo 
targani jesteśmy skrajnie sprzecznymi pogl¹dami, któ-
rym towarzysz¹ skrajne emocje, równie¿ w obszarze 
hodowli zwierz¹t na potrzeby gospodarcze. Nie jest to 
tylko nasz wewnêtrzny problem. Jest to niew¹tpliwie 
pogl¹d, który szerzy siê w krajach rozwiniêtych. Kraje 
te, osi¹gn¹wszy wysoki poziom rozwoju, dostrzeg³y 
zagro¿enia w dalszym utrwalaniu produkcji zwierzêcej 
na dotychczasowym poziomie. 

W marcu bie¿¹cego roku opublikowano 6 raport 
GEO (Global Environment Outlook), przygotowany 
z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. 
Środowiska. To ju¿ kolejny raport, w którym wskaza-
no, ¿e produkcja i konsumpcja produktów pochodzenia 
zwierzêcego ma negatywny wp³yw na stan środowiska 
naturalnego, m.in. powodowanych przez cz³owieka 
zmian klimatycznych, erozji gleby, zanieczyszczenia 
wód i spadku bioró¿norodności. 

Nie jest to w ¿adnym wypadku nowośæ, gdy¿ ju¿ 
w raportach zlecanych przez FAO (Organizacja ds. 
Wy¿ywienia i Rolnictwa w ONZ) w poprzedniej deka-
dzie pojawi³y siê informacje o negatywnych skutkach 
rozwijania hodowli przemys³owej w krajach wysokoro-
zwiniêtych. W tamtym czasie informacje przekazywane 

Problemy
spo³eczno-
zawodowe
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w tych raportach nie wywo³ywa³y w naszym kraju ta-
kiego echa, jak informacje dnia dzisiejszego. 

Oto kilka faktów :
• światowa produkcja miêsa wzros³a a¿ piêciokrotnie 

w drugiej po³owie XX wieku,
• obecnie na świecie hodowanych jest dwadzieścia 

dwa miliardy zwierz¹t gospodarskich (wobec 7,6 
miliardowej populacji ludzkiej), w tym 15 miliardów 
kurcz¹t, 1,3 miliarda byd³a i 960 mln świñ, 

• sektor zwierz¹t gospodarskich stanowi³ (wg raportu 
FAO z 2006r.) osiemnaście procent ca³kowitej 
światowej emisji gazów cieplarnianych mierzonej 
w ekwiwalencie CO2, przez co jego wk³ad w glo-
baln¹ emisjê jest wiêkszy ni¿ ten generowany przez 
codzienny transport ludzi na ca³ym świecie.

Danych wskazuj¹cych na negatywne oddzia³ywanie 
na środowisko naturalne produkcji zwierzêcej jest bar-
dzo du¿o. Informacje te w krajach rozwiniêtych powo-
duj¹ wzrost oczekiwañ w zakresie ochrony zwierz¹t, 
postulat zmniejszenia pog³owia hodowanych zwierz¹t 
oraz zmniejszenia presji hodowli na środowisko na-
turalne. Jest to o tyle uzasadnione, ¿e ¿yjemy w tej 
czêści świata, w której ¿ywnośæ jest marnowana. Jak 
wskazuj¹ badania przeprowadzone w roku ubieg³ym 42 
proc. Polaków przyznaje, ¿e zdarza im siê wyrzucaæ 
¿ywnośæ, 35 proc. z nich robi to kilka razy w mie-
si¹cu. W przeliczeniu na statystycznego mieszkañca 
znajdujemy siê na pi¹tym miejscu w UE ze wzglêdu 
na wyrzucanie ¿ywności. Statystyczny Polak marnuje 
235 kg ¿ywności rocznie. 

W skali ca³ego kraju to ok. 9 mln ton. Najczêściej wy-
rzucane produkty z kategorii produktów pochodzenia 
zwierzêcego to: wêdliny (45 proc.), jogurty (27 proc.), 
mleko (12 proc.), miêso (10 proc.), sery (10 proc.), 
ryby (5 proc.) i jajka (4 proc.). 

Dla starszych pokoleñ, pamiêtaj¹cych g³ód i niedo-
statek, jest to sytuacja nie do pomyślenia.

Troska o nasze naturalne środowisko oraz aspekt 
moralny wynikaj¹cy z marnowania ¿ywności to nie je-
dyny argument podnoszony przez zwolenników zmniej-
szenia produkcji zwierzêcej w stosunku do roślinnej.

Obserwujemy wzrost „chorób dostatku”. Światowa 
Organizacja Zdrowia wskazuje, ¿e istnieje zwi¹zek miê-
dzy spo¿ywaniem produktów zwierzêcych a wzrostem 
liczby nowotworów, takich jak rak jelita grubego i rak 
piersi. Choroby uk³adu sercowo-naczyniowego, cu-
krzyca, wysokie ciśnienie krwi i poziom cholesterolu 
s¹ przypisywane spo¿ywaniu zbyt du¿ej ilości t³uszczów 
zwierzêcych. 

Tak wygl¹da punkt widzenia dostatnich, wysoko-
rozwiniêtych krajów cywilizacji zachodniej. Ale świat 
nie jest jednorodny. Ma to swój wydźwiêk w raporcie 
FAO z ubieg³ego roku, gdzie wskazuje siê na potrzebê 
rozwijania hodowli zwierz¹t w oparciu o ma³e gospo-
darstwa w krajach ubogich, rozwijaj¹cych siê. Dyrektor 
generalny FAO Jose Graziano da Silva powiedzia³, 
¿e sektor produkcji zwierzêcej ma trwa³e znaczenie 
i mo¿e odegraæ kluczow¹ rolê w poprawie ¿ycia mi-
lionów poprzez zapewnienie ¿ywności, miejsc pracy 
i dochodów, stabilnej gospodarki na bazie rolnictwa. 

Problemem światowym nie jest hodowla zwierz¹t jako 
taka, problem stanowi przemys³owy chów zwierz¹t. 
Du¿e korporacje rywalizuj¹c o ziemiê w celu produkcji 
pasz, wchodz¹ na wy¿sze poziomy koncentracji ryn-
ku utrudniaj¹c w nim uczestnictwo ma³ych i średnich 
producentów.

Polityka powinna siê opieraæ na poprawie dostêpu 
drobnych producentów rolnych do produktywnych 
zasobów. Obecnie produkcja zwierzêca zatrudnia na 
ca³ym świecie co najmniej 1,3 miliarda ludzi. Oko³o 
600 milionów najbiedniejszych gospodarstw domo-
wych na świecie utrzymuje zwierzêta gospodarskie jako 
niezbêdne źród³o dochodu.

W zakresie produkcji zwierzêcej i podejścia do zwie-
rz¹t istniej¹ ogromne ró¿nice pomiêdzy krajami rozwi-
niêtymi a rozwijaj¹cymi siê. Dla przyk³adu w Indiach 
dwie trzecie powierzchni uprawnej kraju jest zaorane 
dziêki energii zwierzêcej, a 14 milionów wózków ci¹-
gniêtych przez zwierzêta transportuje do 15 procent 
ca³kowitego ³adunku tego kraju. 

Informacje te istotne s¹ w celu określenia uwarun-
kowañ spo³eczno-gospodarczych, w których obecnie 
znajduje siê nasz kraj. Czy osi¹gnêliśmy poziom roz-
woju najlepiej rozwiniêtych krajów na świecie? Chyba 
nie. Czy jesteśmy krajem biednym? Te¿ nie. Na pewno 
jesteśmy krajem szybko rozwijaj¹cym siê, w którym 
wzrasta dobrobyt i zamo¿nośæ. Z racji przyst¹pienia do 
UE swobodnie przep³ywaj¹ towary i ludzie, ale równie¿ 
myśl i idea. Wszystko to sprawia, ¿e obecnie mamy 
tygiel - wrêcz kipi¹cy gar wykluczaj¹cych siê wzajemnie 
norm etycznych i światopogl¹dowych. Z jednej strony 
znajduje siê czêśæ spo³eczeñstwa, która korzysta z owo-
ców rozwoju gospodarczego lub funkcjonuje w sferze 
pozarolniczej. Dla wielu z nich bliskie s¹ spostrze¿enia 
zachodnich s¹siadów. Z drugiej strony znajduj¹ siê lu-
dzie przywi¹zani do tradycyjnych przekonañ, ugrunto-
wanych czêsto z racji wieku, pamiêci historycznej, ale 
najczêściej podyktowanych konieczności¹ gospodarcz¹ 
i egzystencjonaln¹. Doczekaliśmy czasów, w których 
staæ nas jako spo³eczeñstwo na wra¿liwośæ i szacunek 
dla zwierz¹t oraz sprzeciw wobec ich uprzedmiotowie-
nia. Jednak pamiêtaæ trzeba, ¿e dla ogromnej czêści 
spo³eczeñstwa zatrudnionej w tej czêści sektora gospo-
darki, hodowla zwierz¹t gospodarskich jest jedynym 
sposobem na ¿ycie. Ci ludzie ¿¹daj¹ szacunku do swojej 
pracy i zrozumienia dla niej. Przecie¿ dziêki ich pracy 
mamy ¿ywności pod dostatkiem i du¿o wolnej chwili 
na przemyślenia natury moralnej.

Pośrodku tej zawieruchy stoimy my wszyscy, ale 
skupiê siê na pracowniku inspekcji weterynaryjnej. 
Lekarz weterynarii - czy decyduj¹c siê na taki profil 
wykszta³cenia zak³ada, ¿e bêdzie pracowa³ w urzêdzie? 
A mo¿e w laboratorium Zak³adu Higieny Weteryna-
ryjnej? Czy zak³ada, ¿e bêdzie pracowa³ w rzeźni, na 
fermie tuczu przemys³owego? Dlaczego te czynności 
wykonuj¹ lekarze weterynarii? 

Jak poradziæ sobie z w¹tpliwościami natury moral-
nej i etycznej w codziennej pracy lekarza weterynarii 
w inspekcji weterynaryjnej, w spo³eczeñstwie targanym 
tak skrajnymi pogl¹dami i emocjami?
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Inspekcja Weterynaryjna wchodzi w sk³ad admini-
stracji rz¹dowej. Fundamentem pañstwa demokratycz-
nego jest prawo, jego poszanowanie oraz funkcjono-
wanie w jego granicach. Administracja jako w³adza 
wykonawcza realizuje politykê pañstwa w oparciu 
o prawo ustanowione przez w³adzê ustawodawcz¹. 
Stoi na gruncie praworz¹dności. Edukacja spo³eczna 
i wiedza podstawowa w zakresie zasad funkcjonowa-
nia pañstwa jest na tyle s³aba, ¿e w codziennej pracy 
IW spotyka siê z oczekiwaniami, które przekraczaj¹ 
mo¿liwości urzêdu. Na tej podstawie bardzo ³atwo i nie-
sprawiedliwie formu³owane s¹ wnioski wskazuj¹ce na 
nieudolnośæ, niechêæ, g³upotê urzêdników, podczas 
kiedy oni ograniczeni s¹ przez prawo lub zewnêtrzne 
procedury. To nie oni stanowi¹ prawo. Maj¹ za to 
obowi¹zek wdra¿aæ i egzekwowaæ w praktyce normy 
zapisane w prawie, zgodnie z polityk¹ pañstwa. W tym 
zakresie nie ma uznaniowości. Ca³ośæ zagadnieñ natu-
ry etycznej w pracy urzêdnika s³u¿by cywilnej określa 
kodeks etyki. Jak widaæ lekarza weterynarii - urzêdnika 
obowi¹zuj¹ dwa kodeksy etyki, ten dotycz¹cy etyki 
urzêdnika i ten dotycz¹cy etyki lekarza weterynarii. 
Zasadniczo nie ma w nich sprzeczności, chocia¿ re-
alizuj¹c niektóre obowi¹zki nak³adane w przepisach 
urzêdnik musi je realizowaæ, zaś lekarz ma w¹tpliwo-
ści, szczególnie w kontekście zmieniaj¹cych siê norm 
obyczajowych i oczekiwañ spo³ecznych. 

Przyk³adem mo¿e byæ stado krów z Deszczna po-
rzuconych przez w³aściciela. Przypomnê, ¿e sprawa 
dotyczy³a stada oko³o 180 szt. byd³a, które pozosta-
wione bez opieki w naturalnym środowisku zdzicza³o 
i w sposób niekontrolowany zaczê³o siê rozmna¿aæ. 
Organ nadzoru weterynaryjnego - powiatowa lekarz 
weterynarii wyda³a decyzjê nakazuj¹c¹ zabicie i utyli-
zacjê tych zwierz¹t w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy 
prawne. I rozpêta³a siê burza.

Z punktu widzenia wra¿liwości i odruchowej em-
patii pada pytanie - dlaczego te zwierzêta uśmiercaæ? 
Ale z drugiej strony, czy¿ nie mamy do czynienia ze 
zwierzêtami rzeźnymi? Czy nie jest dziwne, ¿e czêśæ 
spo³eczeñstwa wypar³a ze swojej świadomości, ¿e 
niemal wszystkie zwierzêta hodowlane koñcz¹ swoje 
¿ycie w rzeźni? Najg³ośniej wybrzmia³ g³os sprzeciwu 
obroñców praw zwierz¹t. Ale to nie jedyna strona 
w sprawie. G³os lokalnej spo³eczności skar¿¹cej siê 
na zagro¿enie bezpieczeñstwa i szkody w uprawach 
powodowane przez pozbawione nadzoru zwierzêta, 
choæ s³abo s³yszalny, jest równie wa¿ny. Restrykcyjne 
przepisy UE maj¹ chroniæ zdrowie konsumenta na ryn-
ku wspólnotowym. Realizacja tego obowi¹zku odbywa 
siê poprzez ścis³¹ identyfikacjê zwierz¹t oraz kontrolê 
ich zdrowia, dobrostanu, środowiska i tego co jedz¹. 
Konsument europejski chce mieæ gwarancjê zdrowej 
¿ywności. Przestrzeganie tych przepisów zabezpiecza 
równie¿ interes gospodarczy naszych producentów, 
gdy¿ nawet hipotetyczny brak gwarancji dotycz¹cych 
zdrowia i identyfikacji zwierz¹t, groziæ mo¿e podwa-
¿eniem wiarygodności naszego kraju w handlu miê-
dzynarodowym. W świetle tych jak¿e rygorystycznych 
przepisów mo¿na by³oby postawiæ tezê, ¿e jako kraj 

nie panujemy nad identyfikacj¹ zwierz¹t. W koñcu 
sprawa dotyczy a¿ 180 szt. byd³a hodowlanego. Jest 
to o tyle istotne, ¿e maj¹c nadwy¿ki ¿ywności jesteśmy 
powa¿nym konkurentem i wywo³ujemy siln¹ presjê 
w tej dziedzinie gospodarki. Obecnie szacuje siê, ¿e 
eksportujemy ponad 80% wo³owiny. Przy takiej rywa-
lizacji o rynek ka¿de potkniêcie jest bezlitośnie wyko-
rzystywane. Czy w obliczu takich zagro¿eñ mo¿na by³o 
wydaæ inn¹ decyzjê? Przypomnê, ¿e zgodnie z zasad¹ 
legalizmu i praworz¹dności urzêdnik ma konstytucyjny 
obowi¹zek staæ na stra¿y prawa i dzia³aæ w granicach 
prawa. Dodatkowo, w powy¿szym przypadku zapad³ 
wyrok s¹du w sprawie, w którym organ administra-
cji publicznej - powiatowy lekarz weterynarii - zosta³ 
zwi¹zany prawomocnym wyrokiem s¹du nakazuj¹cym 
wykonanie decyzji nakazuj¹cej zabicie i utylizacjê tych 
zwierz¹t. Czyli s¹d nie pozostawi³ z³udzeñ. Decyzjê 
nale¿a³o wykonaæ.

Obok tych jak¿e istotnych argumentów z zakresu 
praworz¹dności i interesu gospodarczego pojawi³a siê 
w tym przypadku silna presja spo³eczna na odst¹pienie 
od dzia³añ przewidzianych prawem. Grupy obroñców 
zwierz¹t domaga³y siê, wrêcz za¿¹da³y od w³adzy wyko-
nawczej z³amania zasady praworz¹dności. Powiatowy 
lekarz weterynarii wykonuj¹c swoje obowi¹zki s³u¿-
bowe nara¿a siê czêści spo³eczeñstwa, zamiast otwo-
rzyæ swoje serce na los zwierz¹t, jest postrzegany jako 
bezmyślny i bezduszny urzêdnik. Co gorsze, nie ma 
¿adnego g³osu wsparcia. Przeciêtny obserwator widzi 
tylko jedn¹ stronê - szczêśliwe stado, które biurokraci 
postanowili unicestwiæ. W tym miejscu pojawia siê dyle-
mat - rol¹ urzêdnika jest s³u¿ebna praca dla obywatela. 
Skoro obywatel g³ośno domaga siê nie przestrzegania 
prawa, to mo¿e w tym przypadku go nie przestrzegaæ? 
Przecie¿ etyka lekarska ka¿e chroniæ ¿ycie. Problem 
w tym, ¿e ustawodawca zarówno europejski, jak rów-
nie¿ krajowy nie przewidzia³, ¿e gdzieś ¿yæ sobie mo¿e 
porzucone stado krów. Jedynym sposobem legalnego 
rozwi¹zania zaistnia³ej sytuacji by³a decyzja, któr¹ pod-
j¹³ organ nadzoru weterynaryjnego. Jak widaæ spotka³o 
siê to z ogromnym sprzeciwem czêści spo³eczeñstwa. 
Podjêcie takiej decyzji, szczególnie dla lekarza wetery-
narii, nie jest ³atwe i pomimo rozterek natury etycznej 
musi tak¹ decyzjê podj¹æ. 

Zreszt¹ swoje odpowiedniki powy¿szej sytuacji, choæ 
nie a¿ na tak¹ skalê, mo¿na znaleźæ w innych krajach 
UE. Wystarczy przypomnieæ sprawê bu³garskiej krowy 
Penki. 

Otó¿ krowa Penka, przekroczy³a granicê bu³garsko-
-serbsk¹. Kiedy powróci³a z zagranicznej wycieczki 
do swego w³aściciela, odprowadzona przez serbskich 
s¹siadów, okaza³o siê, ¿e za naruszenie granicy grozi jej 
śmieræ. Tak zdecydowa³a bu³garska Agencja do Spraw 
Bezpieczeñstwa ¯ywności powo³uj¹c siê na przepisy 
prawa europejskiego. 

No i rozpêta³a siê burza w obronie krowy. Powsta³a 
wys³ana później do Brukseli petycja: „Uwa¿amy, ¿e 
przypadek Penki odzwierciedla brak wspó³czucia ze 
strony urzêdników UE dla zwyk³ych ludzi, takich jak w³a-
ściciel krowy, który jest zrozpaczony” - pisano w niej.
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W walkê o ¿ycie Penki zaanga¿owali siê ludzie w ca-
³ej w³aściwie Unii, a zw³aszcza Brytyjczycy, którym 
przewodzi³ Paul McCartney. Konserwatywny depu-
towany John Falc, z prośb¹ o interwencjê w sprawie 
Penki zwróci³ siê do samego szefa PE Antonio Taja-
niego. „W tym wypadku zdrowy rozs¹dek powinien 
wzi¹æ górê nad sztywnymi zasadami” - przedk³ada³, 
wykorzystuj¹c moment, ¿eby pokazaæ absurdalnośæ 
unijnych regulacji.

Co pokazuje ta historia ? W tym wypadku historia ta 
zosta³a podsycona i podkolorowana przez brytyjskich 
eurosceptyków, którzy buduj¹c jednostronny przekaz 
i bazuj¹c na emocjach oraz wspó³czuciu chcieli wskazaæ 
na absurdy regulacji unijnych. Tak oto, chc¹c za³a-
twiæ swój polityczny interes, zwolennicy brexitu nie 
patrz¹c na późniejsze skutki, zadzia³ali na wyobraźniê 
wielu ludzi. Tego typu dzia³anie pozostawia trwa³y ślad 
w postaci utraty zaufania do instytucji administracyj-
nych, które co do zasady maj¹ chroniæ interesy jej 
mieszkañców.

Do tego zosta³y powo³ane i temu s³u¿¹. 
Ca³a ta sytuacja by³a groteskowa, ale na pewno nie 

do śmiechu jest ludziom, którzy musz¹ zmagaæ siê z po-
dejmowaniem decyzji w takich sprawach. 

Najwiêcej jednak z³ych emocji wzbudzaj¹ dzia³ania 
inspekcji weterynaryjnej w zwi¹zku z wystêpowaniem 
ASF na terenie naszego kraju. Inspekcja Weterynaryjna 
walcz¹c z epizooti¹ wykonuje szereg niepopularnych 
decyzji. Wypowiedzi ekspertów z Instytutu Weteryna-
ryjnego w Pu³awach nie stanowi¹ ¿adnego argumentu 
dla autorytetów stoj¹cych za ochron¹ zwierz¹t. Przy-
k³adem niech bêdzie przepychanka odnośnie depo-
pulacji dzika na terenach dotkniêtych t¹ chorob¹ oraz 
obszarach buforowych pod koniec sezonu ³owieckiego 
2018/2019. Eksperci d³ugo nie mogli znaleźæ konsen-
susu. Obroñcy interesu hodowcy świñ ¿¹dali i ¿¹daj¹ 
depopulacji dzika do poziomu 2 dzików na 100 km2. 
Ekolodzy sprzeciwiaj¹ siê temu stanowczo, twierdz¹c, 
¿e to nie dzik jest winny rozprzestrzenianiu siê choroby 
tylko cz³owiek. Dwa skrajnie ró¿ne pogl¹dy. Sprzeczne 
sygna³y. Trudno w takiej atmosferze wypowiadaæ siê 
za lub przeciw. Typowy przyk³ad dylematów natury 
etycznej lekarza weterynarii - pracownika inspekcji 
weterynaryjnej. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom 
producentów trzody chlewnej nale¿y popieraæ depopu-
lacjê. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom ekologów 
depopulacjê dzików nale¿y negowaæ. A co podpowiada 
etyka lekarza weterynarii pracownika inspekcji wete-
rynaryjnej? Czy jest na ni¹ miejsce?

Jednak najwiêkszy dramat prze¿ywaj¹ kole¿anki i ko-
ledzy pracuj¹cy w ogniskach chorób zakaźnych przy 
likwidacji zwierz¹t. Koszmarna praca, pozostawiaj¹ca 
trwa³y ślad w psychice tych ludzi. Zabijanie zwierz¹t 
w tak du¿ej skali, w warunkach terenowych, to nie 
przelewki. Presja czasu, brak kadr, odpowiedzialnośæ 
finansowa i dba³ośæ o dobrostan. Oto zadania, za które 
nikt nie podziêkuje. Hodowca, lokalna spo³ecznośæ, 
wszyscy s¹ przeciwni dzia³aniom IW. O ile w ogni-
sku mo¿na zrozumieæ dzia³ania lekarzy weterynarii 
- te zwierzêta i tak zachoruj¹, jeśli nie s¹ ju¿ chore 

- i umr¹. Z etycznego punktu widzenia jest to huma-
nitarne. O tyle restrykcyjne dzia³ania podejmowane 
w obszarach s¹ ca³kowicie spo³ecznie nie akceptowal-
ne. Bardzo czêsto w obszarach, gdzie wprowadzono 
ograniczenia - zamiera handel. Zwierz¹t, nawet jeśli 
mo¿liwym jest wydanie indywidualnego pozwolenia 
na sprzeda¿ w określonych warunkach, nikt nie chce 
kupiæ lub proponuje cenê nie do przyjêcia dla hodowcy. 
Wprowadzono w zwi¹zku z tym szereg regulacji. Poja-
wi³y siê miêdzy innymi przepisy pozwalaj¹ce zwierzêta 
takie z powodów dobrostanowych zabiæ, zutylizowaæ 
i wyp³aciæ odszkodowanie. To jest dopiero wyzwanie 
natury etycznej i moralnej, wyt³umaczyæ sobie takie 
dzia³ania. Owszem minimalizuje siê straty w hodowli, 
ale wszyscy s¹ tutaj przegrani. Myślê jednak, ¿e naj-
bardziej lekarze weterynarii. To oni ponosz¹ najwiêk-
sze koszty moralne, etyczne i wizerunkowe. Poczucie 
odpowiedzialności, wiedza i obowi¹zkowośæ, ka¿e im 
przyst¹piæ do dzia³añ. P³ac¹ za to ogromn¹ cenê. Wielu 
wymaga później wsparcia psychologów. Smutne jest 
to, ¿e pozostawieni s¹ sami sobie. Jako przyk³ad od-
czuæ zacytujê fragment wypowiedzi lekarza weterynarii 
z mediów spo³ecznościowych: „Dziś zabijaliśmy świ-
nie w ognisku. Sam usypia³em warchlaki. Wyrobi³em 
4h nadgodzin, które odbiorê w środê i pójdê z moim 
synem po świadectwo. Moje dziecko nadal myśli, ¿e 
tatuś leczy świnki, pieski i kotki. A tatuś dziś ³apa³ krew 
wyciekaj¹c¹ z dziury w świñskiej g³owie po radicalu …”

Ludzie pracuj¹cy w takim środowisku powinni cie-
szyæ siê szczególnym wsparciem pañstwa i zrozumienia 
dla podejmowanego wysi³ku przez spo³eczeñstwo. Tak 
jednak nie jest. 

Szczególnie jest to widoczne po wyroku, który za-
pad³ w dniu 9 lipca 2019 roku w S¹dzie Rejonowym 
w Bia³ej Podlaskiej, w sprawie oko³o dwudziestu rol-
ników, którzy niemal rok wcześniej - 17 lipca 2018 
roku - w Dawidach pod Parczewem zebrali siê, aby za-
protestowaæ przeciwko zaplanowanemu wybiciu ponad 
tysi¹ca zdrowych świñ. Powiatowy Lekarz Weterynarii 
wyda³ tak¹ decyzjê w zwi¹zku ze stwierdzeniem ogniska 
ASF w jednym z gospodarstw w gminie Jab³oñ, gdzie 
przepisy przewidywa³y utylizacjê świñ - tak¿e tych zdro-
wych - z gospodarstw znajduj¹cych siê w promieniu 
3 km od ogniska. Protest rolników przeciwko tej decy-
zji przerodzi³ siê spontanicznie w blokadê samochodu 
nale¿¹cego do s³u¿b weterynaryjnych. 

Ostatecznie pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej 
odst¹pili od usypiania zdrowych świñ. Policja skiero-
wa³a do s¹du sprawê twierdz¹c, ¿e rolnicy naruszyli 
prawo poprzez utrudnianie lub uniemo¿liwianie wyko-
nania czynności przez Inspekcjê Weterynaryjn¹. W tej 
sprawie zapad³ wyrok uniewinniaj¹cy rolników. S¹d 
uzasadniaj¹c krótko wyrok stwierdzi³, ¿e gospodarze 
dzia³ali w stanie wy¿szej konieczności. Przez zablo-
kowanie samochodu weterynarii, a co za tym idzie, 
zapobiegniêcie wybiciu zdrowych świñ, rolnicy - w opi-
nii S¹du - ratowali zdrowe zwierzêta i dorobek wielu 
pokoleñ pracuj¹cych na to gospodarstwo. S¹d uzna³, 
¿e rolnicy nie mogli post¹piæ wówczas inaczej, aby 
uratowaæ zdrowe świnie i jednocześnie swoje g³ówne 
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źród³o utrzymania. Dla przypomnienia oskar¿yciel do-
maga³ siê uznania rolników, winnych uniemo¿liwienia 
wykonania decyzji administracyjnej o wybiciu świñ, 
jednak bez wymierzania im kary. 

Trzecia w³adza rozstrzygaj¹c w ten sposób wskazuje 
wy¿szośæ interesu lokalnej spo³eczności nad literalnym 
rozumieniem przepisu oraz potencjalnym zagro¿eniem 
dla interesu gospodarczego kraju. Otrzymuj¹c tak 
sprzeczne sygna³y trudno odnaleźæ siê w racjonalnym, 
s³usznym i sprawiedliwym podejściu do na³o¿onych 
obowi¹zków. Czy sumienne wykonywanie obowi¹zków 
jest s³uszne? Czy dzia³ania prewencyjne s¹ w³aściwe.

Podj¹³em próbê wskazania na istniej¹ce dylematy 
etyczne lekarza weterynarii - pracownika inspekcji 
weterynaryjnej, ze zwróceniem uwagi na to, co le¿y 
u ich podstaw. 

Muszê w tym miejscu wskazaæ na jeszcze jeden czyn-
nik, który istotnie wp³ywa na rozumienie i w³aściwe 
pojmowanie swojej pracy przez urzêdnika. Co do za-
sady urzêdnik s³u¿by cywilnej ma byæ apolityczny, bez-
stronny i sprawiedliwy. Ma byæ merytoryczny i lojalny. 
Problem tkwi we w³aściwym rozumieniu tego ostatnie-
go s³owa - lojalny. Czy merytorysta i lojalista zmieściæ 
siê mog¹ w jednej g³owie? Co jeśli lojalnośæ rozmija siê 
z merytoryk¹? Te dylematy, choæ bez w¹tpienia wp³y-
waj¹ na normy etyczne ludzi pracuj¹cych w urzêdach, 
niech pozostan¹ w sferze innych rozwa¿añ.

Przyk³ady wskazane powy¿ej sk³aniaj¹ do refleksji 
i zastanowienia. Spotykam opinie, równie¿ w naszym 
środowisku lekarzy weterynarii - po co to robicie? Po-
rzuæcie tê pracê. Róbcie rzeczy w³aściwe dla tej piêk-
nej profesji. Powrócê do pytania, które postawi³em 
wcześniej - dlaczego te czynności wykonuj¹ lekarze 
weterynarii? Wydawaæ by siê mog³o, ¿e to jest oczy-
wista sprzecznośæ. Sprzeczności jednak tutaj nie ma. 
Ktoś musi staæ na stra¿y dobrostanu zwierz¹t i interesu 
gospodarki. Na ca³ym świecie postanowiono obj¹æ ten 
obszar nadzorem, przekazaæ go lekarzom weterynarii 
i nadaæ im uprawnienia urzêdowe. Wydaje siê, ¿e etyka 
ludzi, którzy wybrali ten zawód, z racji chêci pomaga-
nia zwierzêtom w po³¹czeniu z wykszta³ceniem bêdzie 
rêkojmi¹ wiedzy, rzetelności i zarazem wra¿liwości. 
Powierzono tym ludziom wa¿n¹ i szalenie trudn¹ dzie-
dzinê nadzoru i kontroli. Ludzie ci maj¹ staæ na stra¿y 
bezpieczeñstwa ¿ywności, maj¹c silnie ugruntowan¹ 
wiedzê sk¹d ta ¿ywnośæ siê bierze. Musz¹ balanso-
waæ pomiêdzy interesem gospodarczym, zdrowiem 
publicznym i dobrostanem zwierz¹t. Trudne to zadanie 
w czasach fatalnej edukacji spo³ecznej, niespójnego 
prawa, wykluczaj¹cych siê oczekiwañ. 

W tym miejscu nale¿a³oby wskazaæ na istotn¹ rolê 
polityki informacyjnej w budowaniu zaufania do pañ-
stwa. Spo³eczeñstwo tylko poprzez ukierunkowan¹ 
i dobrze zorganizowan¹ politykê informacyjn¹ mo¿e 
zrozumieæ motywy dzia³añ i metody stosowane do 
osi¹gniêcia celu dla wspólnego dobra. Brak edukacji, 
niewiedza, czy wrêcz nieodpowiedzialnośæ w posta-
ci przekazywania pó³prawdy lub manipulowania in-
formacj¹, prowadz¹ do fatalnych w skutkach reakcji 
spo³ecznych. 

Pracujê jednak w Inspekcji Weterynaryjnej 25 lat. 
Pomimo wielu dylematów i problemów, które spoty-
ka³em i spotykam w pracy inspekcyjnej widzê w tej 
pracy sens. Lubiê tê pracê i mam szczêście pracowaæ 
z ludźmi, którzy tak jak ja widz¹ sens w tym co robi¹. 
Boli nas brak wsparcia ze strony pañstwa i spo³eczeñ-
stwa, które wrêcz nie zauwa¿a naszej pracy. Boleśnie 
i to na co dzieñ odczuwamy brak wiedzy powszechnej 
w zakresie dzia³añ, które wykonujemy. Jest to o tyle 
dla nas dziwne i niezrozumia³e, ¿e po latach funkcjono-
wania we wspólnocie pañstw UE zauwa¿amy, ¿e nasz 
status w porównaniu do naszych kole¿anek i kolegów 
w innych pañstwach jest bardzo niski. Wierzê jednak, 
¿e nadejd¹ zmiany i zaczniemy byæ postrzegani jako 
wa¿ny i potrzebny element w prawid³owym funkcjo-
nowaniu naszego kraju. Z ca³¹ pewności¹ pomog³o-
by i u³atwi³o nam to pokonywanie dylematów natury 
etycznej, przed którymi ci¹gle stajemy.

Źród³o: III Konf. Naukowa „Etyka Zawodowa Lekarza Wet. 
- Szanse i Zagro¿enia”, Wroc³aw - Paw³owice 26.10.2019r.

Dr n.wet. Jerzy Borowiec

DYLEMATY ETYCZNE LEKARZA WET.
PRYWATNEJ PRAKTYKI

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku 
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-
terynaryjnych jest wykonywaniem zawodu zaufania 
publicznego. Przynale¿nośæ do grupy tych zawodów to 
nie tylko kwestia presti¿u, ale przede wszystkim szcze-
gólnej rangi i korzyści jakie niesie korzystanie z us³ug 
osób reprezentuj¹cych taki zawód. Osoby wykonuj¹-
ce zawód zaufania publicznego nie dzia³aj¹ wy³¹cznie 
w celu osi¹gniêcia zysku. Ich rol¹ jest te¿ zaspokajanie 
najwa¿niejszych potrzeb oraz ochrona podstawowych 
i donios³ych wartości takich jak ¿ycie i zdrowie czy 
interesy maj¹tkowe. Zgodnie z art. 1 Kodeksu Etyki 
Lekarza Weterynarii powo³aniem lekarza weterynarii 
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jest dba³ośæ o zdrowie zwierz¹t oraz weterynaryjna 
ochrona zdrowia publicznego i środowiska. Jednocze-
śnie lekarze weterynarii praktycy wykonuj¹cy zawód 
w ramach zak³adów leczniczych dla zwierz¹t prowadz¹ 
dzia³alnośæ gospodarcz¹, z której czerpi¹ dochody za-
pewniaj¹ce utrzymanie im i ich rodzinom oraz wyna-
grodzenia zatrudnionym pracownikom. Musz¹ tak¿e 
zadbaæ o utrzymanie tych zak³adów na odpowiednim 
poziomie, wyposa¿aj¹c je w niezbêdny sprzêt dosto-
sowany do zakresu wykonywanych us³ug oraz o sta³e 
podnoszenie kwalifikacji w³asnych i personelu. Zgodnie 
z art. 25 ust. 4 ustawy o zak³adach leczniczych dla 
zwierz¹t (zlz) wynagrodzenie za us³ugi weterynaryjne 
ma charakter umowny. Podobnie o umownej wysoko-
ści honorarium stanowi art. 23 Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii. Z kolei w³aściciel zwierzêcia oczekuje uzy-
skania us³ugi na wysokim poziomie za przystêpn¹ cenê 
maj¹c na uwadze szczególny charakter zawodu lekarza 
weterynarii traktuj¹c go bardziej jako realizuj¹cego mi-
sjê, czy powo³anie, ni¿ osobê prowadz¹c¹ dzia³alnośæ 
gospodarcz¹ podlegaj¹c¹ stosownym przepisom. Le-
karz zaś, aby nale¿ycie funkcjonowaæ w swoim biz-
nesie, zmuszony jest uwzglêdniaæ wszelkie sk³adowe 
w ustalaniu ceny za us³ugê. Rodzi to dośæ czêsto trudne 
sytuacje, w których konieczne jest t³umaczenie kliento-
wi z czego wynika cena, szczególnie, gdy klient podaje 
przyk³ady ni¿szych cen u konkurencji. Problemy dla 
lekarza praktyka wynikaj¹ te¿ z zapisu art.11, ust.1, 
ustawy o ochronie zwierz¹t, która sk¹din¹d s³usznie 
nak³ada na gminy obowi¹zek opracowania programu 
opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierz¹t. W ust. 2,pkt. 3 a tego artyku³u 
jest mowa o tym, ¿e program ten mo¿e obejmowaæ 
plan sterylizacji i kastracji zwierz¹t w gminie przy 
pe³nym poszanowaniu praw w³aścicieli zwierz¹t lub 
innych osób, pod których opiek¹ zwierzêta pozostaj¹. 
Dotyczy to wiêc zwierz¹t, które maj¹ w³aścicieli i nie s¹ 
w tym przypadku brane pod uwagê ¿adne kryteria np. 
zamo¿nośæ w³aściciela. Gminy najczêściej podpisuj¹ 
umowy z lekarzami, którzy zaproponuj¹ najni¿sze, czê-
sto zani¿one ceny za wykonanie tych zabiegów. Zapis 
ten z za³o¿enia s³uszny, maj¹cy na celu ograniczenie 
populacji zwierz¹t bezdomnych, stawia pozosta³ych 
lekarzy w k³opotliwej etycznie sytuacji, bowiem wy-
konuj¹c zawód zaufania publicznego pobieraj¹ op³aty 
za zabiegi, które mog³yby byæ wykonane nieodp³atnie 
u innego lekarza maj¹cego umowê z gmin¹.

Kolejny problem dla lekarza praktyka stanowi zapis 
ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t (zlz), której 
art. 24, ust.1 i 2 mówi o tym, ¿e rozk³ad godzin pracy 
zlz uwzglêdnia potrzeby ludności oraz, ¿e w³aściwa 
terytorialnie okrêgowa rada lekarsko-weterynaryjna 
w razie potrzeby ustala rozk³ad godzin pracy zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t na danym terenie uwzglêdnia-
j¹c dostêpnośæ us³ug weterynaryjnych w porze nocnej, 
w świêta i dni wolne od pracy. Zapis ten jest nie do 
zrealizowania przez okrêgowe rady lekarsko-wetery-
naryjne, bowiem prowadz¹cy dzia³alnośæ gospodar-
cz¹ lekarze s¹ autonomicznymi podmiotami i zakres 
us³ug oraz godziny pracy zlz dostosowuj¹ do w³asnych 

mo¿liwości organizacyjnych, kadrowych, sprzêto-
wych zaś korporacja zawodowa lekarzy weterynarii 
nie ma w praktyce ¿adnych mo¿liwości wp³ywania na 
organizacjê pracy tych zak³adów. Lekarz weterynarii 
praktyk ma prawo, jak ka¿dy pracuj¹cy, do godziwe-
go wypoczynku, poświêcania czasu rodzinie, a tak¿e 
realizowania i rozwijania pasji pozazawodowych, które 
uchroni¹ go od coraz czêstszego syndromu wypalenia 
zawodowego. Czy przyjmuj¹c zg³oszenie od klienta, 
któremu kolejna lecznica odmówi³a pomocy, pokonu-
j¹c dystans do chorego zwierzêcia samochodem w sta-
nie przemêczenia i w takim stanie wykonuj¹c us³ugê, co 
mo¿e z kolei skutkowaæ pope³nieniem b³êdu, postêpuje 
s³usznie i etycznie, czy te¿ powinien odmówiæ maj¹c 
moralny dyskomfort, ¿e jednak móg³ ten kolejny raz 
pomóc, maj¹c te¿ świadomośæ, ¿e nara¿a siê z kolei na 
niekorzystne komentarze na swój temat w Internecie.

Art. 30 kodeksu etyki, w ust. 2 stanowi, ¿e lekarz 
weterynarii zobowi¹zany jest zwracaæ uwagê w³aścicie-
lom i opiekunom zwierz¹t oraz organom publicznym 
w zakresie ochrony zdrowie publicznego, ochrony 
zdrowia i poszanowania praw zwierz¹t, a tak¿e na 
zagro¿enia ekologiczne. Ust. 4 tego artyku³u stanowi, 
¿e lekarz weterynarii przeciwstawia siê niew³aściwym 
zachowaniom wobec zwierz¹t i korzysta z uprawnieñ 
w tym zakresie. Sytuacje zaniedbañ w³aścicieli wobec 
zwierz¹t np. brak choæby podstawowej profilaktyki 
przeciwpaso¿ytniczej, odwlekanie podjêcia leczenia lub 
jego zaniechanie, odmowa wykonania eutanazji, mimo 
¿e z punktu widzenia lekarza jest jedynym humanitar-
nym rozwi¹zaniem przerywaj¹cym cierpienie zwierzê-
cia, zdarzaj¹ siê dośæ czêsto. Lekarz wet. z jednej strony 
pe³ni rolê s³u¿ebn¹ wobec w³aściciela i jego zwierzêcia 
wykonuj¹c us³ugê wet., z drugiej zaś powinien cza-
sem nie tylko dawaæ zalecenia, lecz tak¿e reagowaæ 
na niew³aściwe zachowania wobec zwierz¹t. Jest to 
niew¹tpliwie trudna rola, wymagaj¹ca od lekarza wiele 
taktu i ogromnego wyczucia sytuacji. Jednym z przyk³a-
dów mo¿e byæ próba przekonania w³aściciela chorego 
zwierzêcia aby zdecydowa³ siê poddaæ go leczeniu, co 
mo¿e byæ odebrane nie tylko jako chêæ pomocy, lecz 
tak¿e jako chêæ odniesienia zysku przez lekarza.

Chyba najtrudniejsze zarówno dla w³aściciela jak 
i lekarza s¹ eutanazje zwierz¹t. Nader czêste s¹ sytuacje 
kiedy w³aściciel (opiekun) ma inne zdanie na temat 
konieczności poddania zwierzêcia eutanazji ni¿ lekarz 
i s¹ to próby wymuszenia eutanazji w przypadku, kiedy 
brak jest do niej wskazañ lub te¿ odmowa eutanazji, 
mimo ¿e eutanazja powinna byæ wykonana niezw³ocz-
nie z powodu z³ych rokowañ co do dalszego leczenia 
i cierpienia zwierzêcia. Przyk³adów prób wymuszania 
eutanazji mo¿na podaæ wiele i ka¿dy praktykuj¹cy le-
karz weterynarii spotyka³ siê z takimi sytuacjami wie-
lokrotnie. Wielu w³aścicieli zwierz¹t traktuje je wci¹¿ 
przedmiotowo i dla nich eutanazja jest najprostszym 
rozwi¹zaniem problemów jakie stwarza zwierzê, a s¹ 
to nastêpuj¹ce sytuacje:

1. Zwierzê stare, chocia¿ zdrowe ma ust¹piæ miejsca 
m³odemu lub te¿ zwierzê nieprzydatne w hodowli, 
bêd¹ce na przyk³ad poza okresem rozrodczym.
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2. Sytuacje rodzinne np. śmieræ opiekuna zwierzêcia, 
choroba opiekuna, przeprowadzka.

3. Zwierzê przewlekle chore na chorobê dobrze lub 
wzglêdnie dobrze rokuj¹c¹, lecz w³aściciel nie jest 
w stanie ponieśæ sta³ych kosztów leczenia, lub 
obawia siê uci¹¿liwości opieki - na przyk³ad regu-
larnego podawania leków.

4. Zwierzê rzekomo agresywne - sytuacje bardzo 
trudne do zweryfikowania.

5. Pojawienie siê dziecka i obawa o rzekome zagro-
¿enia epidemiologiczne ze strony zwierzêcia.

6. Pope³nione wcześniej b³êdy socjalizacji zwierzêcia 
i zwi¹zane z tym problemy.

Lekarz odmawiaj¹cy w takich sytuacjach eutanazji 
zwierzêcia postrzegany jest przez w³aściciela jako oso-
ba, która nie chce wykonaæ nale¿nej klientowi us³ugi. 
Dla lekarza jest to najczêściej sytuacja, która wi¹¿e siê 
z utrat¹ klienta.

Kolejny problem etyczny stanowi¹ przypadki braku 
zgody ze strony w³aściciela (opiekuna) zwierzêcia na 
wykonanie eutanazji zwierzêcia mimo ewidentnych 
wskazañ do wykonania tego zabiegu. Zdarzaj¹ siê wiêc 
nastêpuj¹ce sytuacje:

1. Nak³anianie do uporczywej terapii, która tylko od-
sunie w czasie nieuchronn¹ śmieræ i niepotrzebnie 
przed³u¿y cierpienie zwierzêcia.

2. Odmowa wykonania eutanazji, gdy¿ w³aściciel uwa-
¿a, ¿e zwierzê powinno odejśæ w sposób naturalny.

3. Odmowa eutanazji ze wzglêdów finansowych - 
dotyczy to szczególnie zwierz¹t gospodarskich.

4. Odmowa eutanazji, gdy¿ w ocenie w³aściciela 
zwierzê nie cierpi na tyle aby by³a ona koniecz-
na i próba oczekiwania na wyzdrowienie, lub te¿ 
podejmowanie prób leczenia zwierzêcia tzw. do-
mowymi metodami.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii, zwi¹zane 
jest nieod³¹cznie z prze¿ywaniem wielu sytuacji streso-
wych i rozterek etycznych. Z jednej strony lekarz prak-
tyk wykonuj¹c zawód zaufania publicznego musi mieæ 
świadomośæ, ¿e spe³nia rolê s³u¿ebn¹ wobec w³aściciela 
oraz zwierzêcia, z drugiej zaś prowadzi dzia³alnośæ go-
spodarcz¹ lub jest pracownikiem zlz i musi dbaæ o kon-
dycjê ekonomiczn¹ swojej firmy. Efekt ekonomiczny 
prowadzonej przez lekarza weterynarii dzia³alności 
gospodarczej powinien byæ bardzo wa¿nym, lecz nie 
jedynym celem jego dzia³añ. Wykonuj¹c us³ugê wete-
rynaryjn¹ zwierzêcia lekarz powinien, obok posiadanej 
du¿ej dozy empatii, byæ w pe³ni profesjonalist¹ i potra-
fiæ przeciwstawiæ siê nies³usznym i nieuzasadnionym 
¿¹daniom w³aściciela zwierzêcia. Ka¿dego dnia lekarz 
praktyk spotyka siê z przypadkami i sytuacjami, na 
które nie zawsze znajdzie odpowiedź w kodeksie ety-
ki i tylko osobiste poczucie przyzwoitości, uczciwośæ 
oraz aktualna wiedza pozwol¹ mu na rozwi¹zywanie 
trudnych problemów.

Ten kraj szczêśliwy...
gdzie po psie p³acz¹ szczerze i d³u¿ej...

Adam Mickiewicz
Źród³o: III Konf. Naukowa „Etyka Zawodowa Lekarza Wet. 
- Szanse i Zagro¿enia”, Wroc³aw - Paw³owice 26.10.2019r.

Prof. dr hab. Krzysztof W¹sowicz
Prodziekan ds. Nauki, Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej, 
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

LEKARZ WETERYNARII WOBEC 
PROWADZENIA BADAÑ NAUKOWYCH 

Z UDZIA£EM ZWIERZ¥T
Dewiza zawodowa „Sanitas animalium pro salute 

homini” przez d³ugie lata przyświeca³a dzia³alności 
zawodowej lekarzy weterynarii i nadal znajduje siê 
w naszym kodeksie etyki zawodowej. Jednak nara-
staj¹ce w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat zmiany 
w świadomości i nastawieniu spo³eczeñstwa do losu 
zwierz¹t powoduj¹, ¿e wiele osób przestaje trakto-
waæ prymat dobra cz³owieka nad dobrem zwierzêcia 
jako coś naturalnego. Spektrum postaw spo³ecznych 
rozci¹ga siê pomiêdzy dwoma pogl¹dami skrajnymi, 
z których jeden traktuje zwierzêta ca³kowicie utylitarnie, 
odmawiaj¹c im jakiejkolwiek autonomii i jakichkolwiek 
praw, a drugi traktuje zwierzêta jako istoty ca³kowicie 
nam równe, wobec dobra których nasze dobro nie ma 
¿adnego prymatu. Jeśli nawet wiêkszośæ spo³eczeñstwa 
naszego krêgu kulturowego nie zgadza siê z pogl¹dami 
skrajnymi, to mo¿na obserwowaæ, np. w komentarzach 
internetowych po jakichś bulwersuj¹cych przypadkach 
okrucieñstwa wobec zwierz¹t, wypowiedzi bardzo rady-
kalne. Warto zauwa¿yæ, ¿e sposób traktowania zwierz¹t 
jest w bardzo du¿ym stopniu warunkowany kulturowo, 
w tym przez wierzenia religijne. 

Ci z Czytelników, którzy w m³odości zetknêli siê 
z ksi¹¿kami opisuj¹cymi kulturê Indian pó³nocnoame-
rykañskich (ksi¹¿ki ma³¿eñstwa Szklarskich, Arkadego 
Fiedlera) zauwa¿yli niew¹tpliwie ogromny szacunek 
ludzi tego krêgu kulturowego dla wszystkich istot ¿y-
j¹cych zwi¹zany z ich wierzeniami animistycznymi. 
Hinduizm, oprócz powszechnego szacunku dla krowy 
uwa¿anej za zwierzê świête, zaleca szacunek dla istot 
¿yj¹cych. Religia ta kieruje siê tu jednak motywacjami 
egoistycznymi, jako ¿e wyznawcy tej religii, wierz¹c 
w reinkarnacjê, nie mog¹ wykluczyæ, ¿e w przysz³ym 
¿yciu wciel¹ siê w któreś ze zwierz¹t. Trochê ekstre-
malny pogl¹d szacunku dla ka¿dego ¿ycia wykazuj¹ 
wyznawcy d¿inizmu, w którym nawet wodê wyplut¹ 
po wyp³ukaniu ust przechowuje siê w naczyniu, ¿eby 
nie zabiæ ¿ywych istot w niej siê znajduj¹cych. Bud-
dyzm równie¿ stawia zwierzêta w du¿o lepszej sytuacji 
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wobec cz³owieka zalecaj¹c umiar we wszystkich, w tym 
w traktowaniu zwierz¹t. Warto przypomnieæ, ¿e pierw-
szy chyba akt prawny w historii ludzkiej cywilizacji 
(ponad 2000 lat temu) zakazuj¹cy nieuzasadnionego 
okrucieñstwa wobec zwierz¹t wyda³, bêd¹cy zaanga-
¿owanym buddyst¹, król Aśoka (Indie). W tym ujêciu, 
biblijne przes³anie „Czyñcie sobie ziemiê poddan¹”, 
rozumiane czêsto jako bezwarunkowe przyzwolenie 
na instrumentalne i utylitarne traktowanie przyrody 
stawia (szczególnie w krêgu kultury zwi¹zanej z religi¹ 
rzymsko-katolick¹) zwierzêta na du¿o gorszej pozycji, 
odmawiaj¹c im podmiotowości i praw. I chocia¿ zwraca 
siê uwagê na pogl¹dy św. Franciszka, to jednak pierw-
sze nowo¿ytne regulacje prawne chroni¹ce zwierzêta 
przed okrucieñstwem pochodz¹ z XVII w. z krêgu kul-
tury protestanckiej i anglosaskiej (Thomas Wentworth’s 
act of 1635, Irlandia) i dopiero wiek XIX by³ zacz¹tkiem 
sprzeciwu wobec okrucieñstwa w stosunku do zwierz¹t 
w innych regionach Europy.

W takim to środowisku filozoficzno-etycznym 
pracujemy my, lekarze weterynarii. Nasza praca ze 
zwierzêtami wymaga ci¹g³ego mierzenia siê z wieloma 
dylematami moralnymi, z których nie zdaj¹ sobie spra-
wy m³odzi ludzie rozpoczynaj¹cy studia na wydzia³ach 
medycyny weterynaryjnej. Analizuj¹c ich motywacje 
nieczêsto spotyka siê wśród nich chêæ wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii. Zawodu, a wiêc wykony-
wania us³ugi leczenia zwierz¹t jako sposobu utrzymania 
siebie i swojej rodziny. Zawodu, który jest zawodem za-
ufania publicznego, a z drugiej strony powinien zapew-
niæ godny byt lekarzowi i jego bliskim. Uwarunkowania 
ekonomiczno-prawne, a g³ównie brak powszechnego 
ubezpieczenia zwierz¹t, przerzucaj¹ na ich w³aścicie-
li koniecznośæ ponoszenia kosztów zwi¹zanych z ich 
leczeniem. I chocia¿ obowi¹zek opieki nad zwierzê-
tami dzikimi i bezdomnymi potrzebuj¹cymi pomocy 
lekarsko-weterynaryjnej spada na instytucje pañstwowe 
i samorz¹dowe, to nie zmienia to faktu, ¿e za czynności 
wykonywane przez lekarzy weterynarii zwi¹zane z ra-
towaniem zdrowia i ¿ycia zwierz¹t ktoś musi zap³aciæ. 
Dylematy moralne pojawiaj¹ siê zw³aszcza w sytuacjach 
gdy w³aściciel nie chce, lub nie mo¿e, takich kosztów 
pokryæ. Wtedy jedynym co lekarz weterynarii mo¿e 
zaoferowaæ jest humanitarna eutanazja, której koszt 
czasami sam musi ponieśæ. Podobne dylematy poja-
wiaj¹ siê przy leczeniu zwierz¹t gospodarskich, gdzie 
rachunek ekonomiczny jest bezlitosny i gdzie w³aści-
ciel zwierzêcia niezwykle rzadko jest sk³onny ponieśæ 
koszty leczenia zwierzêcia przekraczaj¹ce jego wartośæ 
handlow¹. Czasami, jako sprawê wstydliw¹ lekarze 
weterynarii traktuj¹ nadzór nad ¿ywności¹ pochodze-
nia zwierzêcego, ubojem zwierz¹t, badaniem miêsa 
i jego przetworów pod k¹tem jego bezpieczeñstwa dla 
zdrowia publicznego. W takiej sytuacji motywowanie 
przysz³ej pracy lekarza weterynarii mi³ości¹ do zwierz¹t 
jest czêsto powodem twardego i nieprzyjemnego zde-
rzenia z rzeczywistości¹, a czasami nawet przyczyn¹ 
konfliktów w naszym środowisku zawodowym.

W takim świecie przychodzi lekarzom weterynarii 
uczestniczyæ w badaniach naukowych prowadzonych 

z wykorzystaniem zwierz¹t. Eksperymenty na zwie-
rzêtach, tak jak inne formy wykorzystania zwierz¹t, s¹ 
niejednoznacznie oceniane z etycznego punktu widze-
nia. W ostatnich kilkudziesiêciu latach w wielu krajach, 
g³ównie wysokorozwiniêtych, obserwuje siê narastaj¹cy 
sprzeciw spo³eczeñstw wobec prowadzenia takich ba-
dañ. Czasami akcje organizacji zabiegaj¹cych o zaprze-
stanie prowadzenia badañ naukowych na zwierzêtach 
mia³y charakter gwa³towny i czêsto wymierzone by³y 
przeciwko konkretnym osobom zajmuj¹cym siê takimi 
badaniami. Oczywiście, takie zachowania ekstremalne 
nie by³y czêsto spotykane, ale znajdowa³y one znacz-
ne poparcie spo³eczne. Niestety, wynika³o to czêsto, 
i wynika nadal, z braku w spo³eczeñstwie wiedzy na 
temat znaczenia badañ prowadzonych na zwierzêtach 
dla rozwoju badañ biomedycznych i bezpieczeñstwa 
stosowania leków i innych substancji chemicznych. 
Z drugiej strony, wspomniane ju¿ wcześniej przemiany 
w stosunku spo³eczeñstwa do zwierz¹t czyni¹ zmianê 
stosunku do badañ naukowych i prawo do stawianie 
pytañ o etyczn¹ ocenê takich badañ czymś zupe³nie 
naturalnym.

Sprzeciw wobec badañ na zwierzêtach jest uzasad-
niany wieloma argumentami, z których niektóre ociera-
j¹ siê o pewien stopieñ hipokryzji lub wynikaj¹ z niewie-
dzy na temat sposobu prowadzenia tego typu badañ. 
Brak zgody zwierzêcia na swój udzia³ w prowadzonych 
badaniach jest jednym z przytaczanych argumentów, 
jednak zwierzêta hodowlane, w tym te poddawane 
ubojowi, znajduj¹ siê w dok³adnie takiej samej sytuacji, 
gdzie nikt ich nie pyta o zgodê na bycie zwierzêciem 
hodowlanym i rzeźnym. Wiele z tzw. „badañ wyma-
ganych przez prawo”, w tym os³awione badania ko-
smetyków na zwierzêtach, jest obecnie prowadzonych 
zupe³nie innymi metodami, np. na tkankach zwierz¹t 
pobieranych z ubojni. Zwracaj¹c uwagê na los zwierz¹t 
wykorzystywanych w badaniach naukowych pomija 
siê czêsto milczeniem miliony zwierz¹t ubijanych tylko 
w celu zaspokojenia naszych potrzeb kulinarnych, bo 
przecie¿ nie ¿ywieniowych.

Jednak nasza postawa moralno-etyczna, nawet wte-
dy gdy zgadzamy siê w pe³ni z konieczności¹ wyko-
rzystania zwierz¹t w badaniach naukowych, powinna 
sk³aniaæ nas do zapewnienia tym zwierzêtom najlep-
szych z mo¿liwych warunków. Bardzo donios³¹ role 
maj¹ tu do spe³nienia lekarze weterynarii zatrudnieni 
w instytucjach wykorzystuj¹cych zwierzêta w ró¿nego 
rodzaju badaniach.

Nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e wykorzystanie zwierz¹t 
w badaniach naukowych jest zwi¹zane z ich wiêkszym, 
lub mniejszym cierpieniem. Badania wymagane przez 
prawo, a wiêc ró¿ne rodzaje badañ toksykologicz-
nych, które maj¹ oceniæ bezpieczeñstwo stosowanych 
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia substancji chemicznych, 
nieuchronnie zwi¹zane s¹ z wywo³ywaniem (przynaj-
mniej w wiêkszości wypadków) zatrucia, a nastêpnie 
eutanazj¹ zwierz¹t w celu oceny zmian patologicz-
nych. Chocia¿ w tych badaniach obserwuje siê sta³y 
postêp jeśli chodzi o zastêpowanie ¿ywych zwierz¹t 
metodami alternatywnymi, to nadal nie udaje siê ich 
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ca³kowicie zast¹piæ. Du¿o wiêksze trudności napoty-
kaj¹ wysi³ki w celu zast¹pienia zwierz¹t w badaniach 
stricte naukowych. Mnogośæ problemów badawczych 
do rozwi¹zania i ograniczenia zwi¹zane z przydatności¹ 
ka¿dego pojedynczego modelu badawczego powoduje, 
¿e rezygnacja z wykorzystania zwierz¹t w tym obszarze 
nauk biomedycznych jest, i najprawdopodobniej jesz-
cze d³ugo bêdzie niemo¿liwa. Nale¿y zwróciæ uwagê, 
¿e w naukach biomedycznych powszechnie stosuje 
siê ró¿ne modele badawcze, w tym oparte o hodow-
le komórkowe, tkankowe i narz¹dowe, jak równie¿ 
modelowanie komputerowe, co nie doprowadzi³o do 
ca³kowitej rezygnacji z wykorzystania ¿ywych zwierz¹t. 
Liczba wykorzystanych zwierz¹t spada jednak znacz¹co 
w przeliczeniu na jeden eksperyment (chocia¿ liczba 
bezwzglêdna nieznacznie rośnie z powodu wiêkszej 
liczby ośrodków prowadz¹cych badania). Jest to spo-
wodowane ogromnymi kosztami badañ naukowych 
prowadzonych nowoczesnymi metodami, co wymusza 
ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierz¹t do nie-
zbêdnego minimum.

Cierpienie zwierz¹t wykorzystywanych w badaniach 
naukowych wynika z tego, ¿e poznanie mechanizmów 
wielu procesów molekularnych, biochemicznych, fi-
zjologicznych i patologicznych wymaga ich ekspery-
mentalnego zaburzenia lub wywo³ania, co wywo³uje 
cierpienie zwierz¹t zwi¹zane np. z wykonanym za-
biegiem operacyjnym i/lub powstaj¹cymi zaburzenia-
mi pracy organizmu. W wielu procedurach mo¿emy 
minimalizowaæ cierpienie stosuj¹c odpowiednie me-
tody znieczulenia, mniej inwazyjne i mniej trauma-
tyczne metody operacyjne oraz stosuj¹c odpowiednie 
leki w celu zwalczanie bólu. Z tego te¿ powodu du¿o 
wiêkszym obci¹¿eniem dla zwierz¹t s¹ eksperymen-
ty psychologiczne, gdzie zwierzêta czêsto stawia siê 
w sytuacjach ekstremalnych bez mo¿liwości stosowania 
leków zmniejszaj¹cych np. poziom lêku.

Stosunek spo³eczeñstwa do badañ naukowych z wy-
korzystaniem zwierz¹t jest czêsto zwi¹zany z niewie-
dz¹, brakiem informacji, a czasami pojawiaj¹cymi siê 
doniesieniami o bulwersuj¹cych nieprawid³owościach 
w prowadzeniu takich badañ.

Lekarze weterynarii odgrywaj¹ du¿¹ rolê w prowa-
dzeniu takich badañ, a co za tym idzie, spotykaj¹ siê 
ze wszystkimi obecnymi tutaj dylematami moralnymi. 
Lekarze weterynarii pracuj¹ przy wykonywaniu prac 
eksperymentalnych w dziedzinie badañ biomedycz-
nych. Wykorzystywana jest tu ich wiedza z dziedziny 
anatomii i fizjologii zwierz¹t, anestezjologii, chirurgii, 
jak równie¿ patologii zwierz¹t, wykorzystywana do oce-
ny powstaj¹cych zmian patologicznych. Lekarze wete-
rynarii s¹ tu odpowiedzialni za zabezpieczenie zwierz¹t, 
w najwiêkszym mo¿liwym stopniu, przed nadmiernym 
cierpieniem, zarówno poprzez stosowanie środków 
znieczulaj¹cych i przeciwbólowych, jak i poprzez oce-
nê stanu zdrowia zwierzêcia i odpowiedni¹ reakcjê 
w wypadku jego nieuzasadnionego i nadmiernego 
cierpienia. Niestety, czasami powoduje to sytuacjê 
konfliktu pomiêdzy lekarzami weterynarii, którzy pa-
trz¹ na zwierzêta z punktu widzenia ich dobrostanu, 

a naukowcami pracuj¹cymi w innych dziedzinach (me-
dycyna, zootechnika, biologia) odpowiedzialnymi za 
zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu. Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, ¿e oprócz czysto us³ugowej roli 
lekarza weterynarii w dziedzinie badañ biomedycznych, 
wiele badañ prowadzonych jest przez lekarzy wete-
rynarii w dziedzinie badañ weterynaryjnych, których 
wyniki s³u¿¹ ochronie zdrowia i ¿ycia zwierz¹t, zarówno 
towarzysz¹cych, jak i gospodarskich. W tej dziedzinie 
badañ rola lekarzy weterynarii nie jest czysto us³ugo-
wa, gdy¿ to oni s¹ odpowiedzialni za przeprowadzenie 
ca³ości badañ od momentu ich zaplanowania, przez 
przeprowadzenie badañ eksperymentalnych do oceny 
wyników. Nak³ada to na lekarzy weterynarii dodatkow¹ 
odpowiedzialnośæ za sytuacjê zwierz¹t wykorzystywa-
nych w takich badaniach eksperymentalnych.

Cierpienie zwierz¹t oraz czêsta koniecznośæ pozba-
wiania ich ¿ycia (zwi¹zana z konieczności¹ np. pobra-
nia tkanek do badañ, lub eutanazj¹ zwierz¹t ju¿ nieprzy-
datnych) mo¿e byæ du¿ym obci¹¿eniem psychicznym. 
Obci¹¿enie psychiczne mo¿e byæ powodem narastania 
uczucia wypalenia zawodowego. Jak wykaza³y przepro-
wadzone badania (prof. Hanna Mamzer, UAM w Po-
znaniu) ryzyko wypalenia zawodowego uzale¿nione jest 
od p³ci osoby pracuj¹cej ze zwierzêtami doświadczal-
nymi, motywacji jaka sk³oni³a dan¹ osobê do podjêcia 
takiej pracy i gatunku zwierz¹t wykorzystywanych przez 
dan¹ osobê. W badaniach tych zidentyfikowano dwa 
g³ówne typu charakterologiczne, tzw. badaczy „twar-
dych”, odczuwaj¹cych mniej dylematów moralnych 
oraz badaczy „miêkkich”, dla których przeprowadzane 
eksperymenty by³y du¿ym obci¹¿eniem psychicznym, 
czêsto prowadz¹cym do wypalenia zawodowego. Cie-
kawym zjawiskiem, zaobserwowanym w przypadku 
badaczy „twardych” by³ wzrost poczucia winy w razie 
zaanga¿owania w procedurê handlingu, polegaj¹c¹ na 
przyzwyczajaniu zwierz¹t doświadczalnych do kontaktu 
z cz³owiekiem i ich oswajaniu. Wydaje siê, ¿e nawi¹za-
nie bardziej osobistego kontaktu z takimi zwierzêtami 
powoduje wiêksze obci¹¿enie psychiczne zwi¹zane 
z ich cierpieniem i uśmierceniem.

Pomimo wielkiej roli, jak¹ lekarze weterynarii mog¹ 
i powinni odgrywaæ w prowadzeniu badañ na zwierzê-
tach ich pozycja, wiedza i umiejêtności s¹ niedocenione 
i nie znajduj¹ odpowiedniego umocowania prawne-
go. Ustawa o ochronie zwierz¹t wykorzystywanych 
do celów naukowych lub edukacyjnych na³o¿y³a na 
lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeñ na 
zwierzêtach obowi¹zek oceny prowadzonych badañ 
pod k¹tem aktualnej wiedzy lekarsko-weterynaryjnej. 
Có¿ z tego, jeśli w wielu funkcjonuj¹cych komisjach 
w poprzedniej kadencji nie by³o ani jednego lekarza 
weterynarii, pomimo zg³aszaj¹cych siê do komisji kan-
dydatów z odpowiednimi kwalifikacjami. Wspomniana 
ustawa nada³a uprawnienia do wykonywania zabiegów 
chirurgicznych na zwierzêtach oraz stosowania środ-
ków znieczulaj¹cych i przeciwbólowych (w tym tych 
nale¿¹cych do kategorii środków o charakterze psycho-
tropowym) osobom po krótkim przeszkoleniu, w tym 
2 godzinach przeznaczonych na wyk³ady o anatomii 
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i fizjologii zwierz¹t i 4 godzinach przeznaczonych na 
zagadnienia zwi¹zane z ocen¹ stopnia odczuwania bólu 
i stosowanie środków znieczulaj¹cych i przeciwbólo-
wych. Ca³kowicie zlekcewa¿ono istnienie lekarzy we-
terynarii specjalistów patologii i u¿ytkowania zwierz¹t 
laboratoryjnych, którzy nie maj¹ (a raczej nie mieli do 
momentu wprowadzenia kosmetycznych poprawek do 
programu specjalizacji) prawa do prowadzenia badañ 
na zwierzêtach bez ukoñczenia wspomnianego szkole-
nia. Dodatkowym dowodem na lekcewa¿enie lekarzy 
weterynarii - specjalistów w dziedzinie wykorzystania 
zwierz¹t laboratoryjnych jest to, ¿e chocia¿ ośrodki 
hoduj¹ce i/lub wykorzystuj¹ce zwierzêta w badaniach 
naukowych maj¹ obowi¹zek zapewnienia zwierzêtom 
opieki lekarsko-weterynaryjnej, to przepisy nie precy-
zuj¹ specjalnych kwalifikacji takich lekarzy. W zwi¹zku 
z tym, wymogi prawa spe³nione s¹ nawet w przypadku, 
gdy opiekê lekarsko-weterynaryjn¹ sprawuje specjali-
sta chorób koni. Pokazuje to dobrze absurdy legislacji 
wprowadzonych wspomnian¹ ustaw¹ i brak docenienia 
wiedzy i umiejêtności naszej grupy zawodowej w pro-
wadzeniu badañ naukowych.

Te problemy powinny byæ rozwi¹zane w takim 
kierunku, ¿eby naszej grupie zawodowej zapewniæ 
pozycjê i wp³yw odpowiedni naszemu wykszta³ceniu 
i umiejêtnościom. To jednak na³o¿y na przedstawicieli 
naszego zawodu wiêksz¹ odpowiedzialnośæ zarówno 
wobec prowadzonych badañ naukowych jak i wobec 
spo³eczeñstwa, które bêdzie bacznie przygl¹da³o siê 
zarówno prowadzonym badaniom, jak i roli lekarzy 
weterynarii w ich prowadzeniu.

Badania naukowe na zwierzêtach bêd¹ musia³y 
byæ prowadzone jeszcze d³ugo. Gdyby siê dobrze za-
stanowiæ, to badania naukowe s¹ ostatni¹ dziedzin¹ 
dzia³alności cz³owieka, gdzie s¹ one jeszcze niezbêd-
ne. W krajach wysokorozwiniêtych, a wiêc tam gdzie 
takie badania s¹ prowadzone, nie ma potrzeby wyko-
rzystywania zwierz¹t jako si³y poci¹gowej, czy źród³a 
surowców przemys³owych. Nie musimy wykorzystywaæ 
zwierz¹t jako źród³a ¿ywności. Rezygnacja z hodowli 
zwierz¹t by³aby tylko z po¿ytkiem dla naszego zdrowia 
oraz stanu środowiska. A jednak, w samej Polsce ubi-
jamy grubo ponad 1 mld ptactwa domowego tylko po 
to, aby zjeśæ filet z kurczaka w panierce na niedzielny 
obiad. Tylko zwierz¹t w badaniach nie mo¿emy jesz-
cze zast¹piæ i powinniśmy o tym pamiêtaæ i szczerze 
informowaæ o tym spo³eczeñstwo.

Źród³o: III Konf. Naukowa „Etyka Zawodowa Lekarza Wet. 
- Szanse i Zagro¿enia”, Wroc³aw - Paw³owice 26.10.2019r.
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METODY OGRANICZENIA ANTYBIO-
TYKOTERAPII W PRZEBIEGU CHORÓB 

BIEGUNKOWYCH
W obecnych czasach coraz wiêkszy nacisk k³adziony 

jest na ograniczenie stosowania antybiotyków zarów-
no w odniesieniu do ich ilości, jak i liczby substancji 
czynnych. Jest to tendencja ogólnoświatowa, która 
jest realizowana w krajach wysoko rozwiniêtych (m.in. 
w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczo-
nych). Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest wzrost antybio-
tykooporności u bakterii, który skutkuje trudnościami 
terapeutycznymi ludzi i zwierz¹t. W celu ograniczenia 
stosowania antybiotyków nale¿y ograniczyæ wystê-
powanie chorób zakaźnych. Dzia³ania takie mo¿na 
prowadziæ na dwa sposoby: zwiêkszaj¹c odpornośæ, 
a jednocześnie ograniczaj¹c mo¿liwośæ zaka¿enia 
(w tym dawkê zakaźn¹).

Odpornośæ
Pierwszym krokiem jest zwiêkszenie odporności sta-

da. Mo¿na to uzyskaæ poprzez w³aściwe ¿ywienie ciel¹t, 
ale tak¿e stada podstawowego oraz dobrze rozplano-
wany program szczepieñ. W odniesieniu do programu 
szczepieñ u ciel¹t obejmuje on w pierwszej kolejności 
dwie grupy chorób: choroby przewodu pokarmowego 
i uk³adu oddechowego. Dostêpne szczepionki na rynku 
zapobiegaj¹ce chorobom biegunkowym obejmuj¹ trzy 
patogeny (rotawirusy, koronawirus oraz szczep ETEC 
F5 czyli K99). Ze wzglêdu na bardzo niski wiek zaka-
¿enia cielê musi byæ odporne ju¿ w dniu urodzenia, 
co uzyskuje siê poprzez podanie siary od wcześniej 
zaszczepionych matek. Ciekawostk¹ by³y próby szcze-
pieñ ciel¹t ¿ywymi szczepami wirusa tu¿ po porodzie, 
które nie dawa³y pozytywnych rezultatów. Wyniki te 
wskazuj¹, ¿e do zaka¿enia enteropatogenami dochodzi 
w bardzo wcześnie, prawdopodobnie ju¿ pierwszych 
godzinach ¿ycia. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e 
same szczepienia nie redukuj¹ liczby przypadków cho-
robowych lub redukcja ta jest ma³ego stopnia. Warun-
kiem skuteczności tego rodzaju profilaktyki jest prawi-
d³owe odpajanie siar¹. Dlatego te¿ samo szczepienie 
nie mo¿e byæ postrzegane jako z³oty środek zaradczy 
pozwalaj¹cy opanowaæ trudn¹ sytuacjê w stadzie bez 
konieczności innych zmian, w tym zmian organizacyj-

Zagadnienia

zawodowe
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nych. Dzia³ania prowadz¹ce do uzyskania wysokiego 
stopnia transferu odporności biernej obejmuj¹: 

- ocenê jakości siary;
- odpowiedni¹ ilośæ (dawkê) siary (10% masy cia³a) 
podzielon¹ na 2 podania;

- podanie pierwszej dawki siary bezzw³ocznie po 
porodzie, a drugiej do 6 godzin;

- kontrol¹ transferu odporności biernej w 24-48. 
godz. ¿ycia, np. refraktometrem bia³kowym;

- za³o¿enia banku siary w celu gromadzenia dobrej 
jakości siary na wypadek uzyskania z doju siary 
nieodpowiedniej jakości;

- dodawanie do 10% mleka w celu ochrony starszych 
ciel¹t.

Istotnym czynnikiem zakaźnym zwiêkszaj¹cym ko-
niecznośæ stosowania antybiotyków jest wirus wiruso-
wej biegunki byd³a. W tym przypadku wirus powoduje 
siln¹ immunosupresjê. Zatem jego obecnośæ w stadzie 
skutkuje zwiêkszon¹ podatności¹ na zaka¿enia innymi 
patogenami, w tym bakteryjnymi.

U ciel¹t zaka¿enia BVD stada skutkuje zwiêkszon¹ 
podatności¹ na choroby biegunkowe, których przebieg 
jest ciê¿szy, a okres rekonwalescencji d³u¿szy. Podob-
nie ich w przypadku chorób uk³adu oddechowego, 
czêściej wystêpuj¹ zapalenia p³uc koñcz¹ce siê upad-
kami zwierz¹t. Na podstawie badañ rutynowych kli-
nicznych i sekcyjnych przypadki te nie s¹ postrzegane 
jako efekt dzia³ania pierwotnego BVD, a jedynie ciê¿kie 
przypadki chorobowe czy niepowodzenia w terapii. 
W przypadku obecności wirusa BVD w stadzie prowa-
dzone dzia³ania powinny ukierunkowane na eliminacjê 
osobników trwale zaka¿onych oraz/lub szczepienia.

Środowisko i utrzymanie zwierz¹t
Do dzia³añ podstawowych, czêsto jednak pomija-

nych nale¿¹ zmniejszenie dawki zakaźnej czynników 
patogennych oraz ochrona przed wprowadzaniem 
nowych patogenów do stada. Poziom bioasekturacji 
ferm byd³a jest zdecydowanie ni¿szy w porównaniu 
z fermami innych gatunków zwierz¹t. Jest to po czêści 
efekt specyfiki hodowli tego gatunku zwierz¹t, gdzie 
restrykcje normalnie stosowane w fermach drobiu czy 
trzody chlewnej nie s¹ mo¿liwe do wprowadzenia. Jed-
nak czym innym jest dopuszczanie do wchodzenia na 
obiekt osób maj¹cych wcześniej kontakt z byd³em na 
pozosta³ych fermach bez konieczności zmiany obuwia 
czy ubrañ wierzchnich.

W przypadku ciel¹t podstawowym dzia³aniem zapo-
biegaj¹cym wyst¹pieniu chorób zakaźnych okresu neo-
natalnego (biegun-
ki oraz posocznica) 
jest mo¿liwie naj-
wiêksza redukcja 
dawki zakaźnej, 
czyli zachowanie 
wysokich stan-
dardów higienicz-
nych. Przy niskim 
statusie odporno-
ściowym ciel¹t hi-

giena odgrywa kluczow¹ rolê. Teoretycznie skutecz-
nośæ szczepieñ wynosi nawet 90%, jednak w praktyce 
na skutek b³êdów, stresu czy ¿ywienia istotnie spada. 
Pierwszym etapem ochrony, zw³aszcza w odniesieniu 
do posocznicy, jest jak najszybsze zabranie cielêcia od 
matki oraz odpowiednie zabezpieczenie pêpka. Liczba 
czynników ryzyka zwiêkszaj¹ca szansê na zachorowa-
nia jest bardzo du¿a i obejmuje:

- wolno stanowiskowy system utrzymania, zw³aszcza 
na du¿ych fermach, co sprzyja szerzeniu siê kryp-
tosporydiozy;

- du¿¹ liczba zwierz¹t w stadzie;
- zbiorowe kojce;
- utrzymywanie zwierz¹t na g³êbokiej śció³ce, co pro-
wadzi do wzrostu czêstości wystêpowania biegunek 
i zaka¿eñ enteropatogenami;

- wilgotnośæ śció³ki powoduj¹c¹ d³u¿sze prze¿ycie 
enteropatogenów, a w niektórych przypadkach 
nawet sprzyjaj¹c¹ ich rozwojowi czy sporulacji;

- ka¿dy zabieg grupowania ciel¹t w wieku 0-90 dni, 
co istotnie sprzyja wystêpowaniu zaka¿eñ i biegunek;

- czêstośæ zmiany śció³ki w kojcach, która jest sko-
relowana ze spadkiem liczby przypadków krypto-
sporydiozy;

- ka¿dy czynnik stresowy obni¿aj¹cy odpornośæ, a co 
za tym idzie, zwiêkszaj¹cy ryzyko zachorowañ.

Terapia
W przypadku wyst¹pienia choroby zakaźnej niezale¿-

nie od jej czynników etiologicznych nale¿y podejmowaæ 
dzia³ania polegaj¹ce na:

- jak najwcześniejszej diagnozie,
- izolacji chorych zwierz¹t,
- podjêciu terapii.
Dzia³anie te pozwalaj¹ na ograniczenie ilości zwie-

rz¹t leczonych, a tak¿e skracaj¹ do minimum czas le-
czenia. Nie wszystkie przypadki chorobowe wymagaj¹ 
zastosowania antybiotyków. Co wiêcej, powszechny 
dostêp do leków z grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych pozwala na ograniczenia w terapii 
zaka¿eñ antybiotykami, zw³aszcza w odniesieniu do 
chorób uk³adu oddechowego. Warto tak¿e zauwa¿yæ, 
¿e w przypadku biegunek podstawê terapii stanowi 
nawadnianie, które w wiêkszości przypadków jest 
wystarczaj¹ce i nie wymaga w³¹czania antybiotyków. 
Natomiast stosowanie tylko antybiotyków w terapii bie-
gunek jest niewystarczaj¹ce, a liczne badania potwier-
dzaj¹, ¿e ich u¿ycie nie skraca lub skraca minimalnie 
czas trwania tej choroby u ciel¹t.

Tab. 1. Zestawienie dawek zakaźnych z czasem i ilości¹ siestwa enteropatogenów

Drobnoustrój Min. dawka zakaźna Ilośæ w kale (1g) Czas wydalania
Salmonella 105 (103) Do 108 Miesi¹ce - lata
Rotawirus Koronawirus 102 (103 -104) 

???
108 -109 
Do 1010

Dni - tygodnie

ETEC 7 x103 106 -108 7 tyg.
C.parvum 1-3 x101 Zdrowe 103 -106

Chore 105-108 -1010
Tygodnie - miesi¹ce
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Dzia³ania dodatkowe
Liczne badania wykaza³y, ¿e liczbê zaka¿eñ mo¿-

na ograniczyæ czy te¿ zwiêkszyæ odpornośæ poprzez 
stosowanie probiotyków oraz prebiotyków. Dzia³anie 
takich preparatów stabilizuje mikroflorê jelit, a przez 
to zwierzêta staj¹ siê mniej podatne na zaka¿enia en-
teropatogenami, co wiêcej - niektóre szczepy bakterii 
probiotycznych wykazuj¹ silne dzia³anie antagoni-
styczne wobec patogenów. Pewne nadzieje wi¹¿e siê 
z substancjami pochodzenia naturalnego (np. zio³a czy 
ekstrakty zio³owe), poniewa¿ ich dzia³anie ma szerokie 
spektrum, w tym dzia³anie bakteriobójcze i bakteriosta-
tyczne. Dzia³aniu tych suplementów diety nie zapobie-
ga ca³kowicie wystêpowaniu chorób, jednak pozwala 
na ich ograniczenie w sposób istotny statystycznie 
(pozostaje pytanie, czy w sposób ekonomicznie op³a-
calny). Dodatkowo prowadzone s¹ liczne badania nad 
zastosowaniem bakteriofagów w leczeniu biegunek 
u ciel¹t, a wstêpne wyniki daj¹ pewne nadzieje na 
komercjalizacjê uzyskanych rezultatów.

Reasumuj¹c, nie ma jednej uniwersalnej metody eli-
minacji antybiotyków z leczenia ciel¹t. Tylko szeroko 
zakrojone dzia³ania obejmuj¹ce zwiêkszenie odporności 
zwierz¹t oraz w³aściw¹ opiekê i jak najlepsze warunki 
środowiska pozwol¹ w sposób istotny zmniejszyæ ilośæ 
stosowanych leków, ale pytaniem otwartym pozostaje, 
czy antybiotyki zostan¹ kiedykolwiek wyeliminowane 
z produkcji bydlêcej.

Piśmiennictwo dostêpne u autora.
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METODY PROFILAKTYKI I TERAPII 
CHORÓB BYD£A OGRANICZAJ¥CE 

STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW
W dyskusjach lekarzy weterynarii o narastaj¹cej 

antybiotykooporności szczepów bakteryjnych dosyæ 
czêsto pojawiaj¹ siê w¹tki o odpowiedzialności za 
ten stan rzeczy w³aścicieli zwierz¹t czy pracowników 
ferm i zootechników. Omawiane s¹ te¿ okoliczności 
sprzyjaj¹ce temu niekorzystnemu zjawisku, ale z regu³y 
wskazywane s¹ okoliczności spoza weterynaryjnego 
obszaru dzia³alności. Tymczasem w codziennej prakty-
ce weterynaryjnej mo¿na znaleźæ wiele uchybieñ w po-
stêpowaniu lekarzy weterynarii, które w konsekwencji 
prowadz¹ do oporności bakterii na antybiotyki. Na 
niektóre z takich postêpowañ warto zwróciæ uwagê.

Przekonanie lekarza weterynarii o skuteczności 
niskiej ceny us³ugi. Jest to wiara w fa³szyw¹ skutecz-
nośæ zani¿onej ceny us³ugi lekarsko-weterynaryjnej, 
rzekomo wi¹¿¹cej w³aściciela zwierz¹t z us³ugodaw-

c¹. Dochodzi w rezultacie do zaspokojenia bie¿¹cych 
potrzeb hodowcy zwierz¹t za pomoc¹ najprostszych 
metod i leków, w tym antybiotyków, pozwalaj¹cych na 
chwilowe wygaszenie problemu. Czêsto w takich przy-
padkach antybiotyki o najni¿szych cenach przekazywa-
ne s¹ do r¹k farmera bez uprzedniej diagnostyki. To 
oznacza, ¿e terapia antybiotykowa odbywa siê w spo-
sób niekontrolowany z naruszeniem podstawowych 
zasad. Praktyka wskazuje na smutny koniec takiego 
postêpowania objawiaj¹cy siê degradacj¹ pozycji us³u-
godawcy i miernym szacunkiem ze strony hodowców, 
ale co gorsze pozostawia trwa³y ślad w postaci wygene-
rowanych szczepów bakterii opornych na antybiotyki.

Niechêæ niektórych lekarzy weterynarii do pe³-
nienia roli doradcy i nauczyciela. Brak stanowczości 
i cierpliwości lekarzy weterynarii w stosunku do w³aści-
cieli zwierz¹t obni¿a edukacyjn¹ wartośæ i efektywnośæ 
ich us³ug. A to w³aśnie lekarz weterynarii powinien 
byæ najwartościowszym nośnikiem informacji o za-
gro¿eniach wynikaj¹cych z niew³aściwego stosowania 
antybiotyków. Niestety, znane s¹ przypadki trakto-
wania problemu przez lekarzy weterynarii bez nale-
¿ytej staranności, a niektórzy z nich uwa¿aj¹, ¿e s³abo 
wyedukowanym hodowc¹ ³atwiej jest manipulowaæ. 
Przy takich postawach, jakie opisano powy¿ej, o wiele 
trudniej wdra¿aæ nowe metody profilaktyki czy leczenia 
zwierz¹t. Stosowanie antybiotyków jest konieczne na 
obecnym etapie rozwoju medycyny. Przy rozwa¿nym 
ich u¿ywaniu jesteśmy w stanie zminimalizowaæ nega-
tywny skutek, jakim jest antybiotykoopornośæ drobno-
ustrojów. Rozwa¿ne stosowanie antybiotyków oznacza 
wdro¿enie do postêpowania lekarsko-weterynaryjnego 
kilku zasad: rozpoznanie czynnika wywo³uj¹cego cho-
robê i określenie jego wra¿liwości na leki; zastosowanie 
świadomie wybranego antybiotyku; u¿ycie odpowied-
niej drogi jego podania; u¿ycie odpowiedniej dawki; 
kontynuowanie leczenia przez odpowiednio d³ugi czas. 
W³aściciel zwierz¹t, który odpowiada za kontynuacjê 
leczenia, z regu³y pope³nia b³êdy w zakresie regular-
ności i odpowiednio d³ugiego czasu podawania leku. 
Aby zminimalizowaæ mo¿liwości pope³niania takich 
b³êdów, warto popularyzowaæ tzw. terapiê „one shot” 
(jeden strza³) polegaj¹c¹ na wykorzystaniu w³aściwości 
antybiotyku o d³ugim okresie dzia³ania terapeutycz-
nego, oczywiście przy zachowanych zasadach jego 
rozwa¿nego stosowania. Znakomitym wyborem do 
leczenia zanokcicy i zapalenia macicy (metritis) u krów 
mlecznych jest preparat Naxcel Cattle (Zoetis), za-
wieraj¹cy jako substancjê czynn¹ ceftiofur i zapew-
niaj¹cy czas dzia³ania terapeutycznego przez 7 dni 
po jednokrotnym zastosowaniu. Ogromn¹ wartości¹ 
tego preparatu jest mo¿liwośæ podawania go krowom 
w okresie laktacji bez konieczności utylizacji mleka, 
gdy¿ nie powoduje karencji dla tego produktu. Sied-
miodniowy okres dzia³ania terapeutycznego pozwala 
eliminowaæ podstawowy b³¹d zbyt krótkiego leczenia, 
jaki pope³niaj¹ w³aściciele zwierz¹t odpowiedzialni za 
kontynuacjê podawania antybiotyków. Koñcowym 
efektem zbyt krótkiego leczenia s¹ nawroty choro-
by i potrzeba ponownej antybiotykoterapii. Godnym 
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polecenia jest inny preparat jednokrotnego zastoso-
wania Draxxin (Zoetis), zawieraj¹cy tulatromycynê 
i gwarantuj¹cy wielodniowe dzia³anie terapeutyczne 
w stosunku do docelowych patogenów wywo³uj¹cych 
objawy syndromu oddechowego (BRD) u ciel¹t i ja³ó-
wek. Warto zaznaczyæ, ¿e Draxxin jest antybiotykiem 
nowej generacji, który wykazuje tak¿e dzia³anie prze-
ciwzapalne. Dziêki takim w³aściwościom terapia syn-
dromu oddechowego tym preparatem jest najbardziej 
efektywna. Obserwacje terenowe przeprowadzone 
w USA i analiza kilkudziesiêciu publikacji (metaanaliza) 
wskazuj¹ na to, ¿e tulatromycyna najskuteczniej leczy 
BRD, zapobiega śmiertelnym skutkom choroby, mini-
malizuje zagro¿enie nawrotami i potrzebê ponownego 
leczenia. Innym konkretnym wnioskiem wyp³ywaj¹-
cym z metaanalizy jest stwierdzenie, ¿e gdyby prepa-
rat Draxxin by³ pierwszym wyborem w leczeniu BRD, 
to liczba terapii tego syndromu tylko na terenie USA 
zmniejszy³aby siê o 1,8 miliona w ci¹gu roku (Nautrup 
i wsp.). Efektywn¹ metod¹ zapobiegania syndromowi 
BRD u najm³odszych ciel¹t jest donosowe stosowanie 
¿ywych szczepionek zawieraj¹cych wirusy: syncytial-
ny i parainfluenzy (Rispoval IN, Zoetis) oraz BHV-1 
(Rispoval IBR Marker vivum, Zoetis). Odpowiednie 
wykorzystanie tych szczepionek minimalizuje w kon-
sekwencji u¿ycie antybiotyków. 

Du¿e mo¿liwości ograniczenia stosowania antybioty-
ków dowymieniowych w okresie zasuszenia daje prze-
wartościowanie metod ochrony gruczo³u mlekowego 
w tym okresie. W ostatnich latach podstaw¹ takiej 
ochrony by³a dowymieniowa aplikacja antybiotyków 
o przed³u¿onym dzia³aniu u wszystkich krów (terapia 
DC w wariancie maksymalnym), czêsto w kombinacji 
z tzw. czopowaniem strzyków za pomoc¹ preparatów 
zawieraj¹cych sole bizmutu (Orbeseal, Zoetis, tzw. or-
besilacja wymienia). Obecnie, praktyczne podejście 
do rozwa¿nego stosowania antybiotyków sugeruje, 
a wrêcz nakazuje zastosowanie selektywnej antybio-
tykowej terapii DC polegaj¹cej na dowymieniowej 
aplikacji antybiotyków tylko u krów z histori¹ masti-
tis w okresie laktacji (terapia selektywna), a przede 
wszystkim na ochronie zdrowych wymion za pomoc¹ 
orbesilacji. Z pewności¹ efektywne w zakresie ogra-
niczania antybiotykoterapii bêd¹ metody behawioral-
nej diagnostyki byd³a (system Smartbow, Zoetis). Ten 
elektroniczny system ci¹g³ej obserwacji indywidualnej 
zwierz¹t pozwala na natychmiastow¹ interwencjê 
w przypadku wytypowania przez system osobników 
w stadzie naruszaj¹cych normalny tryb zachowania (np. 
os³abione prze¿uwanie lub brak prze¿uwania). Wcze-
sne interwencje przek³adaj¹ siê na lepsz¹ skutecznośæ 
ewentualnego leczenia z zastosowaniem antybiotyku 
lub unikniêcie takiej terapii.

Źród³o: XXI Miêdzyn. Konf. Naukowa „Profilaktyka chorób 
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SPOSOBY NA OGRANICZENIE 
U¯YCIA ANTYBIOTYKÓW 

W ASPEKCIE ZWALCZANIA MASTITIS
Skuteczna antybiotykoterapia powinna opieraæ siê 

na substancjach czynnych, które docieraj¹ do wszyst-
kich ognisk w obrêbie zaka¿onej æwiartki, utrzymuj¹ 
w³aściw¹ koncentracjê w ognisku infekcji oraz niszcz¹ 
patogenne drobnoustroje. Skutecznośæ antybiotyków 
staje siê jednak coraz ni¿sza, mimo wprowadzania 
do praktyki nowych leków przeciwbakteryjnych. 
Przyczyn¹ tego stanu jest zarówno rosn¹ca antybio-
tykoopornośæ, jak i niesprawnie funkcjonuj¹cy sys-
tem immunologiczny gruczo³u mlekowego. Dlatego 
w przypadkach niskiego wskaźnika wyleczeñ mastitis 
nale¿y braæ pod uwagê opornośæ drobnoustrojów na 
zastosowane antybiotyki. W takim wypadku poleca 
siê pobranie próbek z zaka¿onych æwiartek i przepro-
wadzenie badania bakteriologicznego oraz oznaczenie 
antybiotykowra¿liwości. Ze wzglêdu na niskie koszty 
wykonania oznaczenia wci¹¿ szerokie zastosowanie 
maj¹ pod³o¿a mikrobiologiczne i metoda p³ytkowo-
-kr¹¿kowa opracowana przez Kirby i Bauera.

Presja konsumentów mleka na ograniczenie u¿ycia 
antybiotyków jest coraz wiêksza, ale stosowanie an-
tybiotykoterapii w przypadku zwalczania mastitis jest 
w naszym kraju zdecydowanie nadu¿ywane. W sytu-
acjach kiedy nie stwierdzamy wzrostu bakterii w mle-
ku chorej æwiartki b¹dź stwierdzamy wzrost E.coli, 
a objawy kliniczne mastitis s¹ delikatnie wyra¿one, 
stosowanie antybiotyków jest b³êdem. Dziś mamy 
szereg narzêdzi, które pozwalaj¹ przeprowadziæ dośæ 
dok³adn¹ diagnostykê patogenów mastitis bez posiada-
nia wiedzy mikrobiologicznej. Co wiêcej, do uzyskania 
wyników nie s¹ potrzebne warunki laboratoryjne. S¹ 
to pod³o¿a mikrobiologiczne oparte na bazie chrom 
agarów b¹dź modyfikowanych selektywnych pod³o¿y. 
Interpretacjê wyników opieramy na podstawie uzyska-
nych zmian kolorów wzrastaj¹cych kolonii b¹dź zmian 
kolorów u¿ywanych pod³o¿y. Wśród dostêpnych na 
rynku pod³o¿y nale¿y wymieniæ Chrom Agar Mastitis, 
Vetorapid, PM-test. Wszystkie wymienione pod³o¿a 
pozwalaj¹ efektywnie rozpoznaæ takie patogeny jak: 
E.coli, Klebsiella spp., S.aureus, CNS, Str. uberis 
itp. U¿ycie powy¿szych pod³o¿y pozwala rozpoznaæ 
zapalenia bakteryjne bezbakteryjne. Uzyskane infor-
macje mog¹ znaleźæ zastosowanie podczas weryfika-
cji nosicielstwa choæby S.aureus u krów w okresie 
powycieleniowym celem podjêcia stosownych decyzji 
o leczeniu b¹dź brakowaniu. Dodatkowym wskaza-
niem jest weryfikacja mikrobiologiczna patogenów 
przed wdro¿eniem antybiotykoterapii zasuszeniowej. 
Okazuje siê, ¿e wprowadzenie takiego postêpowania 
pozwala skutecznie realizowaæ program ograniczonego 
stosowania antybiotyków w zasuszeniu (Selective Dry 
Cow Therapy).
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Ograniczenie stosowania antybiotyków to proces, 
który stoi przed hodowcami i lekarzami weterynarii. 
Nale¿y mieæ jednak świadomośæ, ¿e dalsze zadowa-
laj¹ce efekty terapii bêd¹ musia³y siê odbywaæ przy 
udziale diagnostyki bakterii w mleku, a w tym tereno-
wych testów.

Źród³o: XXI Miêdzyn. Konf. Naukowa „Profilaktyka chorób 
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WCZESNE WYKRYWANIE CHORÓB 
METABOLICZNYCH I ZABURZEÑ 

W ROZRODZIE KRÓW
Wraz ze wzrostem wydajności i liczebności krów 

w stadzie rośnie zagro¿enie chorobami metabolicz-
nymi, zaburzeniami rozrodu, a tak¿e czêściej pojawia 
siê mastitis. Choæ dzisiaj wiadomo, ¿e problemy te 
bardziej zwi¹zane s¹ z zarz¹dzaniem du¿ym stadem, 
a szczególnie negatywnym bilansem energii ni¿ samym 
wzrostem wydajności (1), to postêpuj¹ca koncentracja 
produkcji bêdzie du¿ym wyzwaniem w utrzymaniu do-
brostanu krów. Wyniki badañ przeprowadzonych przez 
PFHBiPM na wielkiej populacji krów (2) pokazuj¹, 
¿e w Polsce problem ten dotyczy tak¿e ma³ych stad 
i niekoniecznie o du¿ych wydajnościach.

Dlatego im wcześniej hodowca bêdzie mia³ informa-
cjê o krowach z problemami, tym szybciej bêdzie móg³ 
rozpoczynaæ leczenie, a jednocześnie podejmowaæ 
dzia³ania koryguj¹ce w ¿ywieniu, zarz¹dzaniu rozrodem 
czy stadem. Wydaje siê, ¿e przysz³ośæ nowoczesnej 
hodowli w coraz wiêkszym stopniu bêdzie zwi¹zana 
z technologiami umo¿liwiaj¹cymi pomiar istotnych 
wskaźników funkcjonowania organizmu krowy bez-
pośrednio w oborze i ich natychmiastowej dostêpności 
dla hodowcy zarówno w postaci samych danych, jak 
i sugestii, jak¹ decyzjê podj¹æ.

Poniewa¿ diagnostyka poprzez analizy krwi w prak-
tyce jest trudna i kosztowna, a wyniki otrzymywane 
s¹ z opóźnieniem, dlatego rozwój diagnostyki in situ 
idzie w kierunku analizy mleka w gospodarstwie. Wiele 
badañ wskazuje, ¿e poziom markerów w mleku takich 
jak kwas beta-hydroksymas³owy (BHM), dehydrogena-
za mleczanowa (DHM), progesteron czy mocznik s¹ 
ściśle skorelowane z ich stê¿eniem we krwi (3) i mog¹ 
byæ wykorzystywane jako wskaźniki chorób metabolicz-
nych, zaburzeñ rozrodu czy deficytu energetycznego.

Pionierem technologii laboratoryjnego badania 
sk³adu mleka on-line jest system Herd Navigator™. 
Jest on montowany w oborze i sk³ada siê urz¹dzenia 
pobieraj¹cego reprezentatywne próbki mleka na ka¿-
dym stanowisku udojowym, które najpierw trafia do 
jednostki przesy³owej, a nastêpnie do analizatora, gdzie 

odbywa siê chemiczna analiza próbek na obecnośæ 
BHM, DHM, progesteronu i mocznika. Ca³ym proce-
sem kieruje algorytm biometryczny, który przekazuje 
do systemu zarz¹dzania informacjê od której krowy, 
w którym momencie ma byæ pobrana próbka mleka, 
i jaki czynnik ma byæ zbadany oraz zarz¹dza procesem 
badania próbek w analizatorze. Zale¿nie od wyników 
pomiarów system dokonuje korekt w planie pobra-
nia próbek od poszczególnych krów. System określa 
poziom ryzyka ketozy i mastitis, ustala alarm rujowy, 
określa tak¿e intensywnośæ rui. Model wylicza status 
reprodukcyjny od okresu bezrujowego do cyklicznej 
rui, określa potencjaln¹ ci¹¿ê na podstawie pomiaru 
poziomu progesteronu.

Sukces w walce z ketoz¹ opiera siê na rozpoczêciu 
leczenia jeszcze w fazie przedklinicznej. W tej fazie 
rośnie koncentracja cia³ ketonowych, jak np. kwasu 
BHM we krwi, moczu i mleku, a nie wystêpuj¹ jesz-
cze objawy kliniczne (4). W tym czasie krowy obni¿aj¹ 
pobranie suchej masy i zmniejszaj¹ wydajnośæ mleka. 
W ci¹gu 2 pierwszych tygodni laktacji nastêpuje kulmi-
nacja tej choroby, a badania kanadyjskie pokazuj¹, ¿e 
subkliniczna ketoza dotyczy 40% krów w pierwszych 
9 tygodniach po ocieleniu (5).

Dlatego niezmiernie wa¿ne jest, aby badanie kro-
wy na poziom cia³ ketonowych przeprowadzaæ ju¿ od 
pierwszych dni po wycieleniu. W praktyce badanie 
takie odbywa siê raz na miesi¹c i u¿ytkownik otrzy-
muje wyniki z du¿ym opóźnieniem. Herd Navigator™ 
pobiera próbki mleka i analizuje poziom BHM ju¿ od 
pierwszych dni laktacji. Model biometryczny codziennie 
analizuje wzrost stê¿enia BHM i ocenia ryzyko ketozy 
u ka¿dej krowy. Po przekroczeniu poziomu progowego 
hodowca jest informowany alarmem o wyst¹pieniu ke-
tozy subklinicznej. W tym momencie mo¿e rozpocz¹æ 
terapiê, najczêściej poprzez kilkakrotne podanie glikolu 
propylenowego. System w tym czasie nadal monitoruje 
stê¿enie BBH i informuje o skuteczności kuracji.

W przypadku badania statusu reprodukcyjnego kro-
wy wskaźnikiem wykorzystywanym przez Herd Navi-
gator™ jest poziom progesteronu w mleku. System 
pobiera kilka próbek po wyst¹pieniu rui, aby stwier-
dziæ, czy krowa jest w ci¹¿y lub czy wytworzy³a torbiel 
pêcherzykow¹. Po kilku dniach pobierana jest kolejna 
próbka, aby określiæ termin ewentualnej rui. Na tej 
podstawie wysy³a alarm rujowy, jeśli poziom proge-
steronu spadnie poni¿ej 5 ng/ml mleka. Inseminacja 
powinna nast¹piæ w ci¹gu 24-26 godzin od pojawienia 
siê alarmu. Nale¿y dodaæ, ¿e system „uczy” siê gry 
hormonalnej krowy i uwzglêdnia indywidualne ró¿nice 
w stê¿eniach progesteronu. Badania pokazuj¹, ¿e Herd 
Navigator™ wykrywa rujê z 95% dok³adności¹. Dodat-
kowo model pozwala na wczesne wykrycie poronienia, 
wykrywa przed³u¿aj¹cy siê okres bezrujowy, torbiele 
pêcherzykowe i torbiele cia³ka ¿ó³tego.

Odpowiedzi¹ organizmu krowy na infekcjê w ob-
rêbie wymienia ju¿ na poziomie stanu subklinicznego 
bêdzie produkcja DHM. Wysok¹ przydatnośæ tego 
enzymu do wykrywania stanu zapalnego wymienia 
stwierdzono w wielu badaniach (6). Dlatego Herd Na-
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vigator™ u¿ywa DHM jako wskaźnika mastitis. System 
pobiera próbki mleka na badanie w kierunku mastitis 
codziennie w pierwszych 30 dniach laktacji, a nastêp-
nie w określonych przez biomodel interwa³ach czaso-
wych w zale¿ności od dotychczasowej historii incyden-
tów u danej krowy i ca³kowitej frekwencji schorzenia 
w stadzie. Badania przeprowadzone w Danii, w go-
spodarstwach, które zainstalowa³y Herd Navigator™, 
pokazuj¹, ¿e wiêkszośæ alarmów pojawia³a siê, zanim 
nast¹pi³y objawy kliniczne. Oczywiście bardzo wa¿ne 
jest, aby hodowca wraz z lekarzem weterynarii opra-
cowali standardowe procedury postêpowania w mo-
mencie pojawienia siê alarmu. Tylko w ten sposób 
mo¿na zahamowaæ rozprzestrzenianie siê zaka¿eñ i nie 
dopuszczaæ do przejścia choroby w stan przewlek³y.

Obecnie na świecie dzia³a ponad 300 systemów 
Herd Navigator™, g³ównie w Danii, Szwecji, Holan-
dii, Kanadzie i Japonii. Doświadczenia u¿ytkowników 
z tych krajów pokazuj¹, ¿e rocznie oszczêdza siê oko³o 
230 euro na krowê poprzez ograniczenia strat produk-
cyjnych, eliminacji chorych zwierz¹t i kosztów leczenia.

Kolejnym indykatorem zaburzeñ metabolicznych 
u krów s¹ zmiany masy cia³a i kondycji zwierz¹t, któr¹ 
mierzy siê punktowo wed³ug skali BCS. Stwierdzono 
du¿¹ zale¿nośæ miêdzy wskaźnikami kondycji krów 
a ich produkcyjności¹, zdrowiem i dobrostanem (7). 
Program ¿ywienia krów w okresie oko³oporodowym 
powinien minimalizowaæ spadki masy cia³a tak, aby 
krowa utrzyma³a odpowiedni¹ kondycjê przez ca³¹ lak-
tacjê i w dobrej formie wchodzi³a w okres zasuszenia. 
Badanie kondycji krów wymaga sporych umiejêtności, 
doświadczenia, a przede wszystkim czasu, w przypadku 
wiêkszych stad. Dlatego te¿ od dawna prowadzone s¹ 
badania nad systemami, które pozwol¹ zautomatyzo-
waæ ten proces, a wyniki bêd¹ wiarygodne i porówny-
walne z metod¹ tradycyjn¹ (8). Najbardziej obiecuj¹ce 
wydaj¹ siê byæ pomiary oparte na ultrasonografii oraz 
obrazy z kamery w perspektywach 2 lub 3D.

Interesuj¹c¹ propozycj¹ jest System oceny kondycji 
krów DeLaval BCS. Wykorzystano tu obraz z kamery 
3D, która fotografuje z góry krowy bêd¹ce w ruchu, co 
jest dodatkow¹ zalet¹ tego rozwi¹zania, bo nie wymaga 
unieruchamiania zwierz¹t. Algorytm analizuje po³o¿e-
nie kilkuset punktów na grzbiecie zwierzêcia i na tej 
podstawie przy u¿yciu biomodelu wyznacza wskaźnik 
BCS. Poniewa¿ pomiar odbywa siê kilka razy dzien-
nie, system mierzy zmiany odleg³ości miêdzy punktami 
w kolejnych pomiarach i w ten sposób obrazuje te¿ 
zmiany w kondycji krów. Ka¿de odstêpstwo od modelu 
lub zmiany id¹ce w niew³aściwym kierunku generuj¹ 
alarm. Do dyspozycji hodowcy jest tak¿e zbiorczy wy-
kres ca³ego stada pokazuj¹cy krowy w normie i te od-
biegaj¹ce od za³o¿onego wzorca BCS. Dane z gospo-
darstw i badañ wykonanych na Uniwersytecie w Lund 
(9) pokazuj¹ prawie 100% zbie¿nośæ wyników oceny 
systemu z metod¹ tradycyjn¹.

Piśmiennictwo dostêpne u autora.
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WSPOMAGANIE ZDROWIA ZWIERZ¥T 
Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH 

SK£ADNIKÓW. 
RAPORT Z WYBRANYCH 

REJONÓW POLSKI
Naturalne sk³adniki przez wiele lat by³y jedynym ro-

dzajem leku dostêpnym w terapii wielu chorób. Przez 
dziesiêciolecia wspomagano zdrowie zwierz¹t i ludzi, 
wykorzystuj¹c zio³a, sk³adniki od¿ywcze, witaminy i ro-
ślinne zwi¹zki aktywne. Rozwój farmakologii doprowa-
dzi³ do opracowania licznych leków bakteriobójczych, 
które zaczêto stosowaæ nie tylko w trakcie terapii, ale 
równie¿ w celu zwiêkszenia zysków poprzez uzyskanie 
szybszych przyrostów i lepszej wydajności zwierz¹t. 
Powszechne stosowanie antybiotyków doprowadzi³o 
do zjawiska rosn¹cej oporności drobnoustrojów na 
substancje czynne zawarte w lekach, co wi¹¿e siê z pro-
blemami w leczeniu zwierz¹t i ludzi.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, sprzeda¿ antybiotyków weterynaryj-
nych wzros³a o 23% w latach 2010-2015, przez co 
Polska znalaz³a siê w czo³ówce pañstw Europy pod 
wzglêdem zu¿ycia antybiotyków w leczeniu zwierz¹t. 
W roku 2015 w Polsce sprzedano ³¹cznie 582,5 tony 
antybiotyków weterynaryjnych, co oznacza wzrost 
o 107,5 tony w porównaniu z 2010 rokiem. Jak po-
daje Komisja Europejska, rosn¹ca opornośæ na środki 
przeciwdrobnoustrojowe generuje ka¿dego roku koszty 
rzêdu 1,5 mld euro zwi¹zane z dodatkowymi nak³adami 
na s³u¿bê zdrowia i podejmowanie leczenia ostatniej 
szansy. W zwi¹zku z powa¿nym problemem powsta-
³ym w wyniku nadu¿ywania antybiotyków w leczeniu 
i metafilaktyce zwierz¹t konieczne jest podjêcie dzia³añ 
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia świadomości hodowców 
w zakresie prawid³owego odchowu zwierz¹t i podsta-
wowych zasad profilaktyki.

Najwa¿niejszym etapem w hodowli byd³a jest od-
chów ciel¹t. W przypadku obrotu zamkniêtego wszyst-
kie urodzone w stadzie cieliczki wykorzystywane s¹ na 
remont stada, w zwi¹zku z czym ich odchów powinien 
byæ prowadzony w³aściwie, aby w przysz³ości uzyskaæ 
krowê o dobrej wydajności i w³aściwym statusie zdro-
wotnym. W celu ustalenia przebiegu odchowu ciel¹t 
oraz stosowanej profilaktyki w wybranych rejonach 
Polski, w okresie od grudnia 2017r. do kwietnia 
2018r. przeprowadzono ankiety z rolnikami oraz 
lekarzami weterynarii z województw: podlaskiego, ku-
jawsko-pomorskiego, mazowieckiego i ³ódzkiego. Ze-
brane dane pos³u¿y³y do ustalenia zasad odchowu ciel¹t 
oraz jego prawid³owości. Wykazano równie¿ dzia³ania 
profilaktyczne stosowane w hodowli krów mlecznych.

Omówienie wyników
Odchów ciel¹t by³ najszerzej omówionym tematem 

przeprowadzonych ankiet. Zadawane pytania doty-
czy³y:
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- podawania siary (ilośæ, czas podania, mro¿enie 
i badanie jakości siary);

- techniki pojenia (pozycja picia - rynienka prze³ykowa);
- wprowadzania preparatów mlekozastêpczych (ter-
min wprowadzenia, technika pojenia);

- wprowadzania pasz sta³ych (rodzaj, czas wprowa-
dzenia).

Pytania dotycz¹ce krów mlecznych zwi¹zane by³y 
z profilaktyk¹ w kierunku: 

- ketozy (glikol/gliceryna/bolusy),
- biegunek (preparaty zagêszczaj¹ce/ści¹gaj¹ce/pro-
biotyki/szczepienia),

- zapaleñ wymienia (szczepienia/maści),
- chorób dróg oddechowych (szczepienia/preparaty 
wykrztuśne),

- gor¹czki mlecznej (preparaty wapniowe).
W badaniu poruszono równie¿ problem stosowania 

metafilaktyki u nowo narodzonych ciel¹t. 7% bada-
nych podaje cielêtom antybiotyki po porodzie w celu 
zabezpieczenia ich przed ewentualnymi infekcjami. 
Sytuacje takie zdarza³y siê we wszystkich badanych 
rejonach, z najwiêkszym nasileniem w województwie 
podlaskim (79%). 68% respondentów poi cielêta 
mlekiem od matki lub innej krowy bêd¹cej w trakcie 
antybiotykoterapii, chc¹c unikn¹æ straty kosztów za 
wyprodukowane mleko. Ten czynnik oraz wspomniana 
wcześniej metafilaktyka prowadz¹ do narastania opor-
ności drobnoustrojów w organizmie cielêcia, w zwi¹zku 
z czym w pojawiaj¹cych siê w późniejszym okresie 
zaka¿eniach niektóre antybiotyki nie przynosz¹ spo-
dziewanego efektu.

Siara
Jedynie 5% respondentów bada siarê siaromierzem/

refraktometrem w celu ustalenia jej jakości. Niewiele 
wiêcej, bo 8% badanych, mrozi siarê, aby wykorzystaæ 
j¹ w razie potrzeby u innego cielêcia. Uzyskane wyniki 
wskazuj¹ na zbyt ma³e zainteresowanie jakości¹ siary 
podawanej cielêciu oraz brak zabezpieczenia na wypa-
dek braku pokarmu u wycielonej krowy lub z³ego stanu 
zdrowia cielêcia. 1% badanych świadomie mrozi siarê 
krów szczepionych wobec wirusów z rodzin Corona-
viridae lub Rotaviridae, aby wykorzystywaæ j¹ w póź-
niejszym okresie w profilaktyce u zwierz¹t nara¿onych 
na zaka¿enie wskazanymi wirusami.

87% respondentów poj¹c cielêta z butelki/wiadra, 
ustawia je prawid³owo (na podwy¿szeniu - imitacja 
naturalnej pozycji picia cielêcia sprzyjaj¹ca pe³nemu 
zamkniêciu rynienki prze³ykowej), w przypadku tego 
pytania jednak zauwa¿alna jest wyraźna ró¿nica po-
miêdzy badanymi rejonami Polski - w województwie 
podlaskim 24% badanych osób poi cielêta z wiadra 
ustawionego na pod³odze. W pozosta³ych badanych 
rejonach odsetek ten by³ du¿o mniejszy i wynosi³ od-
powiednio 3% w województwie kujawsko-pomorskim, 
5% w mazowieckim oraz 4,5% w ³ódzkim.

Podobne ró¿nice zaobserwowano, pytaj¹c o ilośæ 
i czas podania siary - 14% respondentów podaje cie-
lêtom oko³o 2 litrów siary w ci¹gu pierwszej godziny 
po porodzie, 84% - w ci¹gu pierwszych dwóch godzin, 

2% - do 4 godzin po porodzie, z czego 97% to osoby 
z województwa podlaskiego, które podaj¹ siarê później 
z przekonaniem, ¿e wówczas cielê wypije jej wiêcej, co 
jest sygna³em braku wiedzy na temat przyswajalności 
i sk³adu siary.

W pytaniach dotycz¹cych skarmiania siar¹ zaobser-
wowano b³êdy wynikaj¹ce z braku w³aściwej edukacji. 
Podejmowanie zagadnieñ takich jak jakośæ siary, jej 
badanie, w³aściwe pojenie, przyswajalnośæ oraz sk³ad 
jakościowy jest szczególnie wa¿ne i wci¹¿ powinno byæ 
poruszane podczas spotkañ i szkoleñ z rolnikami, po-
niewa¿ w³aściwe prowadzenie odchowu w pierwszych 
dniach ¿ycia warunkuje późniejsze zdrowie zwierz¹t. 
Cielêta odpojone w³aściwie siar¹ dobrej jakości otrzy-
muj¹ wysok¹ ilośæ immunoglobulin, które pozwalaj¹ na 
poprawne funkcjonowanie odporności biernej w pierw-
szych tygodniach ¿ycia.

Preparaty mlekozastêpcze/pasze sta³e
Wprowadzanie pojenia preparatami mlekozastêp-

czymi jest ściśle zwi¹zane z rejonem i cen¹ za kilogram 
mleka w skupie. 14% badanych poi cielêta mlekiem 
matki (siar¹) przez 4 dni, z czego 99% respondentów to 
rolnicy z województwa podlaskiego, w którym cena za 
mleko w skupie jest najwy¿sza w Polsce. W pozosta³ych 
rejonach 82% badanych karmi cielêta mlekiem matki 
przez 7 dni, 4% - powy¿ej dwóch tygodni. W prowa-
dzonym badaniu ujawniono b³êdy ¿ywieniowe wynika-
j¹ce z braku zabezpieczenia przewodu pokarmowego 
w czasie zmiany mleka poprzez podawanie nowego 
pokarmu w pe³nej dawce, bez zachowania okresu 
przejściowego. Skutkuje to zaburzeniami trawienia, 
wzdêciami i biegunkami, które pogarszaj¹ stan 

zdrowia ciel¹t i prowadz¹ do obni¿enia odporno-
ści. Niejednokrotnie koñczy siê to podaniem leków 
przeciwdrobnoustrojowych, czego mo¿na by unikn¹æ, 
stosuj¹c zasady prawid³owego ¿ywienia ciel¹t. Wpro-
wadzanie nowego pokarmu powinno byæ ka¿dorazowo 
po³¹czone z podaniem preparatu zagêszczaj¹cego mle-
ko oraz ści¹gaj¹cego i dzia³aj¹cego ochronnie na b³onê 
śluzow¹ przewodu pokarmowego, co ogranicza wy-
twarzanie śluzu oraz powstawanie zaburzeñ trawienia.

Pasze sta³e wprowadzane s¹ z regu³y stopniowo, wy-
j¹tkiem s¹ gospodarstwa, w których nie ma osobnych 
kojców dla ciel¹t z ró¿nych grup wiekowych, w zwi¹zku 
z czym obserwuje siê podjadanie pasz przez m³odsze 
cielêta. Sytuacjê tak¹ zanotowano w przypadku 7% 
respondentów.

Profilaktyka w hodowli krów mlecznych
W badaniu uwzglêdniono dzia³ania profilaktyczne 

wobec najczêściej wystêpuj¹cych schorzeñ, uwzglêd-
niaj¹c wszelkie dostêpne formy ochrony zdrowia do-
stêpne na rynku preparatów weterynaryjnych.

Ketoza
94% badanych stosuje profilaktykê ketozy, z czego 

42% stosuje bolusy poprawiaj¹ce wydajnośæ ener-
getyczn¹ poprzez zmianê proporcji drobnoustrojów 
w ¿waczu, 72% stosuje dodatkowo (lub tylko) prepa-
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raty energetyczne oparte na glikolu propylenowym 
lub glicerynie. Stosowanie profilaktyki przeciw ketozie 
notowane by³o czêściej w wiêkszych gospodarstwach 
(powy¿ej 30 krów w doju) i z wiêksz¹ wydajności¹, 
poniewa¿ w tych stadach czêściej wystêpowa³a ketoza 
podkliniczna, co skutkowa³o wprowadzeniem profilak-
tyki w celu zmniejszenia ewentualnych kosztów póź-
niejszego leczenia. Najczêściej stosowanymi w okresie 
przejściowym preparatami zapobiegaj¹cymi ketozie 
s¹ glikol propylenowy, gliceryna i propionian sodu. 
Coraz czêściej w³¹cza siê równie¿ do dawki pokarmo-
wej aminokwasy wp³ywaj¹ce na regeneracjê w¹troby 
(metionina, cholina) oraz zio³a (ostropest plamisty, 
karczoch, cytryniec chiñski).

Biegunki
99% respondentów w przypadku biegunki stosuje 

zio³owe preparaty zagêszczaj¹ce stolec lub ści¹gaj¹-
ce b³onê śluzow¹ przewodu pokarmowego, zanim 
w razie konieczności poda zwierzêtom antybiotyki. 
43% badanych stosuje profilaktykê w postaci szcze-
pienia krów cielnych wobec wirusów Coronaviridae 
i Rotaviridae, co pozwala równie¿ na zabezpieczenie 
urodzonych od tych krów ciel¹t. Niestety, jedynie 8% 
badanych stosuje profilaktykê ¿ywieniow¹ w okresach 
stresowych (zmiana pokarmu, ¿ywienie ciel¹t po trans-
porcie, jesienno-wiosenne biegunki wirusowe). W³aści-
we zabezpieczanie ciel¹t w trakcie zmiany mleka jest 
czynnikiem niezbêdnym do utrzymania homeostazy 
organizmu i prawid³owego funkcjonowania przewodu 
pokarmowego. Brak profilaktyki w tym okresie skut-
kuje wzmo¿onymi zaburzeniami trawienia, wzdêciami 
i biegunkami w reakcji na podanie nowego pokarmu.

Niestety, jedynie 2% badanych w³¹cza probiotyki do 
dawki ¿ywieniowej. Jest to szczególnie istotne u ciel¹t, 
u których niezabezpieczony przewód pokarmowy jest 
kolonizowany przez szczepy bakterii E.coli wywo³u-
j¹ce biegunki. Prawid³owe zabezpieczenie zw³aszcza 
zwierz¹t m³odych, a tak¿e po przebyciu antybiotyko-
terapii czy zaburzeñ trawienia skutkuj¹cych zmianami 
pH ¿wacza, warunkuje ich w³aściwe funkcjonowanie. 
Uzupe³nienie dawki pokarmowej w probiotyki po-
prawia strawnośæ i wykorzystanie paszy, wspomaga 
odpornośæ zwierz¹t oraz utrudnia kolonizacjê b³ony ślu-
zowej przez patogeny. Szczepy bakterii L.rhamnosus 
czy E.faecium konkuruj¹ z enteropatogenami E.coli 
czy C.perfringens na zasadzie blokowania receptorów 
enterocytów nab³onka cienkiego przez fimbrie, co unie-
mo¿liwia adhezjê patogennych szczepów do komórek 
b³ony śluzowej jelit. Skutecznym rozwi¹zaniem jest 
równie¿ delikatne zakwaszanie przewodu pokarmo-
wego kwasami organicznymi, co hamuje rozwój E.coli 
wymagaj¹cej pH zbli¿onego do obojêtnego.

Zapalenia wymienia
90% badanych stosuje preparaty do pielêgnacji 

wymienia utrzymuj¹ce prawid³ow¹ kondycjê gruczo-
³u oraz maści rozgrzewaj¹ce/ch³odz¹ce w przypadku 
wyst¹pienia problemów zdrowotnych. 5% responden-
tów stosuje bolusy poprawiaj¹ce odpornośæ organizmu 

w przypadku stwierdzenia podwy¿szonego poziomu 
komórek somatycznych u danej sztuki.

8% w hodowli krów wykorzystuje szczepienia popra-
wiaj¹ce funkcjonowanie wymienia pozwalaj¹ce zmniej-
szyæ ilośæ klinicznych zapaleñ oraz kontrolowaæ liczbê 
komórek somatycznych w mleku. Wszelkiego rodzaju 
maści z dodatkiem kamfory czy kapsaicyny zwiêkszaj¹ 
ukrwienie gruczo³u i przep³yw krwi, niweluj¹c stany 
zapalne i ograniczaj¹c koniecznośæ stosowania antybio-
tyku, musz¹ byæ jednak zastosowane przy pierwszych 
objawach pojawiaj¹cej siê choroby.

Choroby dróg oddechowych
Zaka¿enia dróg oddechowych s¹ jednym z naj-

czêściej pojawiaj¹cych siê problemów zdrowotnych 
u ciel¹t w wieku 2-3 tygodni oraz w okresie jesienno-
-zimowym, co zwykle skutkuje podaniem preparatów 
przeciwdrobnoustrojowych. Jedynie 6% badanych sto-
suje szczepienia ochronne zapobiegaj¹ce zaka¿eniom 
górnych i dolnych dróg oddechowych. Zdecydowanie 
czêściej z tego rozwi¹zania korzystaj¹ hodowcy by-
d³a miêsnego przy wprowadzaniu ciel¹t do odchowu. 
Zaledwie 2% respondentów korzysta z preparatów 
wykrztuśnych i os³aniaj¹cych, które usprawniaj¹ pracê 
dróg oddechowych, oczyszczaj¹ je z zalegaj¹cej wydzie-
liny i u³atwiaj¹ odkrztuszanie. Brak profilaktyki w tym 
zakresie jest najbardziej widoczny pod wzglêdem ma³ej 
liczby hodowców korzystaj¹cych z takich rozwi¹zañ, ale 
te¿ du¿ej ilości zapaleñ p³uc i stosowanych antybioty-
ków u sztuk, u których w wyniku braku profilaktyki roz-
winê³o siê zaka¿enie. Na rynku preparatów naturalnych 
s¹ obecnie dostêpne mieszanki zio³owe zawieraj¹ce 
miêdzy innymi eukaliptus, tymianek czy any¿, które 
rozrzedzaj¹ wydzielinê i dzia³aj¹ wykrztuśnie, wspo-
magaj¹c usuwanie zalegaj¹cej wydzieliny. Produkty 
zio³owe w bezpieczny i skuteczny sposób skracaj¹ okres 
trwania choroby poprawiaj¹c jednocześnie odpornośæ 
zwierz¹t - czêsto zawieraj¹ tak¿e czosnek, oregano b¹dź 
je¿ówkê, które dzia³aj¹ bakteriostatycznie i aktywizuj¹ 
uk³ad odpornościowy.

Zaleganie poporodowe
67% badanych stosuje preparaty wapniowe, zabez-

pieczaj¹c krowê po wycieleniu przed skutkami opor-
ności insulinowej i niedoboru wapnia. Wci¹¿ w zapo-
bieganiu gor¹czce mlecznej stosuje siê g³ównie wapñ 
ewentualnie z domieszk¹ innych mikroelementów. 
Coraz czêściej jednak zwraca siê uwagê na fakt zale-
gañ poporodowych wywo³anych niedoborem fosforu 
czy potasu. Te przypadki s¹ uwarunkowane regional-
nie - w pó³nocnej czêści województwa mazowieckiego 
niedobór fosforu stanowi powa¿ny problem z uwagi 
na zachwianie równowagi mikroelementów w glebie, 
a co za tym idzie - w paszy. We wschodniej czêści wo-
jewództwa podlaskiego zwraca siê uwagê na niedobory 
potasu, który równie¿ wp³ywa na pogorszenie stanu 
zdrowia krów po porodzie, utrudnienia w pracy miêśni, 
zaleganie i os³abienie. 

Jak pokaza³y przeprowadzone badania, edukacja 
hodowców w zakresie w³aściwego odchowu ciel¹t jest 
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niezbêdnym czynnikiem, który pozwoli na ograniczenie 
konieczności stosowania leków przeciwdrobnoustrojo-
wych. Wzmocnieniu ulec powinno tak¿e zagadnienie 
stosowania profilaktyki w zakresie ochrony uk³adu po-
karmowego i oddechowego, które s¹ jednymi z naj-
czêstszych schorzeñ ciel¹t i krów doros³ych.

Naturalne preparaty zio³owe, aminokwasy, zwi¹zki 
czynne zawarte w roślinach poprawiaj¹ funkcjono-
wanie zwierz¹t i wspomagaj¹ terapiê licznych chorób 
dziêki nieopisanemu do tej pory zjawisku oporności 
drobnoustrojów na te sk³adniki. Mimo tysiêcy lat sto-
sowania zwi¹zki te s¹ wci¹¿ skuteczne w fitoterapii; 
liczne alkaloidy dzia³aj¹ bakteriostatycznie wobec bak-
terii patogennych, nie hamuj¹c jednocześnie wzrostu 
szczepów probiotycznych. Przyk³adem jest tymochi-
non, zwi¹zek chinonowy który wykazuje dzia³anie 
przeciwdrobnoustrojowe wobec szczepów bakterii 
Gram-dodatnich (S.aureus) oraz Gram-ujemnych 
(P.aeruginosa, E.coli), jednocześnie nie ograniczaj¹c 
wzrostu E.fecalis i E.faecium, które uwa¿ane s¹ za 
szczepy probiotyczne. Z uwagi na bogaty sk³ad zió³ 
maj¹ one szerokie spektrum dzia³ania, prowadz¹c nie 
tylko do ograniczenia objawów chorobowych, ale rów-
nie¿ podniesienia odporności organizmu. Po³¹czenie 
zió³ z innymi naturalnymi sk³adnikami takimi jak ami-
nokwasy, witaminy czy zwi¹zki mineralne pozwala na 
wykorzystanie efektu synergii i wspomaganie zdrowia 
zwierz¹t na wielu p³aszczyznach.

Piśmiennictwo dostêpne u autora.

Źród³o: XXI Miêdzyn. Konf. Naukowa „Profilaktyka chorób 
prze¿uwaczy - jak nie stosowaæ antybiotyków?” 
Polanica-Zdrój 24-25 maja 2018r.

Adam Gierulski
Klinika Weterynaryjna Animal w £odzi 
Email: animalfirma@gmail.com

PATOLOGIE CI¥¯Y W OBRAZOWANIU 
USG - WYBRANE PRZYPADKI

Badanie ultrasonograficzne jest jedn¹ z najcenniej-
szych metod diagnostycznych, powszechnie stoso-
wanych w ocenie przebiegu ci¹¿y i okresu oko³opo-
rodowego. Wraz z rozwojem technik obrazowania, 
w tym technik ultrasonografii dopplerowskiej, wzrastaj¹ 
mo¿liwości oceny stopnia rozwoju p³odów, wychwyce-
nia patologii dotycz¹cych konstrukcji p³odów, budowy 
narz¹du rodnego i nieprawid³owości w unaczynieniu 
macicy, ³o¿yska oraz p³odów (jednostki matczyno-p³o-
dowej).

Zaburzenia pojawiaj¹ce siê w trakcie ci¹¿y mo¿na 
ogólnie podzieliæ na trzy podstawowe grupy. Pierw-
sza grupa obejmuje patologie spowodowane niepra-
wid³owym unaczynieniem i przep³ywem krwi w obrêbie 
jednostki matczyno-p³odowej. Grupa druga obejmuje 
zaburzenia wynikaj¹ce z wad rozwojowych samego 

p³odu i ³o¿yska. Trzecia dotyczy zmian w budowie na-
rz¹du rodnego samicy. 

Wa¿nym elementem oceny ci¹¿y jest badanie 
przep³ywów krwi w g³ównych naczyniach p³odu oraz 
naczyniach jednostki matczyno-p³odowej metodami 
ultrasonografii dopplerowskiej. Podwy¿szony w trakcie 
ci¹¿y ( fizjologicznie metoestrus) poziom progesteronu 
jest jednym z czynników warunkuj¹cych obni¿enie opo-
ru naczyniowego w naczyniach macicy, dziêki czemu 
ilośæ dostarczanej do ³o¿yska natlenowanej i bogatej 
w substancje od¿ywcze krwi, znacznie wzrasta (1,2). 
Pocz¹wszy od oko³o 14-15. dnia ci¹¿y (licz¹c od za-
p³odnienia) opór naczyniowy w obrêbie têtnicy ma-
cicznej i têtnicach macicznych ³ukowatych stopniowo 
obni¿a siê osi¹gaj¹c oko³o 20. dnia wartości równe 
lub ni¿sze RI 0,5. 

Prawid³owo wykonane badanie dopplerowskie po-
zwala we wczesnym etapie rozwoju ci¹¿y wychwyciæ 
patologie wynikaj¹ce z pierwotnej lub wtórnej niedo-
czynności cia³ka ¿ó³tego. Dodatkowo pozwala pośred-
nio podejrzewaæ zapalenia endometrium oraz zaburze-
nia hormonalne na tle nadczynności kory nadnerczy 
(podwy¿szony poziom kortyzolu), niedoczynności tar-
czycy b¹dź obecności podwy¿szonego w trakcie ci¹¿y 
poziomu estradiolu.

Nieprawid³owa oporowośæ naczyñ macicy mo¿e 
tak¿e sugerowaæ obecnośæ stanu zapalnego w organi-
zmie ciê¿arnej suki. Podwy¿szony poziom mediatorów 
zapalnych ma bowiem negatywny wp³yw na funkcjono-
wanie cia³ka ¿ó³tego a tym samym obni¿enie stê¿enia 
progesteronu w surowicy krwi. Ka¿da z wymienionych 
nieprawid³owości mo¿e doprowadzaæ do zamierania 
ampu³ p³odowych ju¿ na wczesnym etapie ci¹¿y. 
Rozpoczêcie wczesnego monitorowania ci¹¿y wraz 
z protoko³em obejmuj¹cym pomiar oporowości naczyñ 
jednostki matczyno-p³odowej pozwala na wczesn¹ re-
akcjê ze strony lekarza prowadz¹cego ci¹¿ê i eliminacje 
przyczyn zwi¹zanych z zaburzeniami hormonalnymi lub 
zapalnymi. Ograniczamy tym samym liczbê resorpcji 
w trakcie ci¹¿y oraz poprawiamy jakośæ miotu.

Wraz z rozwojem ci¹¿y wartośæ diagnostyczna badañ 
dopplerowskich wzrasta. Ocena przep³ywu krwi oraz 
oporowości w têtnicy pêpowinowej i têtnicy podstaw-
nej mózgu pozwala dok³adniej oceniæ funkcjê ³o¿yska 
oraz monitorowaæ okres przed i oko³oporodowy (3). 
Korelacja przep³ywów krwi w têtnicy ³ukowatej macicy 
(norma RI poni¿ej 0,5), têtnicy pêpowinowej (norma 
powy¿ej RI 0,8) oraz têtnicy podstawnej mózgu norma 
(RI 0,65-0,7), pozwala oceniæ prawid³owośæ perfuzji 
tlenu i substancji od¿ywczych poprzez ³o¿ysko. Ogólnie 
rzecz bior¹c obni¿enie oporu naczyniowego w têtnicy 
podstawnej mózgu, têtnicy pêpowinowej wraz z pod-
wy¿szeniem oporów krwi w têtnicy ³ukowatej zawsze 
jest świadectwem problemów funkcjonalnych ³o¿yska.

Drug¹ obszern¹ grup¹ patologii okresu ci¹¿y, któ-
r¹ mo¿emy diagnozowaæ dziêki badaniu usg s¹ wady 
i zaburzenia rozwojowe p³odów lub/i ³o¿yska. Opisuj¹c 
t¹ grupê patologii musimy mieæ świadomośæ, ¿e wie-
le powa¿nych zmian rozwojowych nowo tworz¹cego 
siê organizmu doprowadza do zamierania zarodka 
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oraz jego resorpcji jeszcze przed okresem, w którym 
jesteśmy w stanie je zobrazowaæ. Okresem, w który 
mo¿emy na podstawie badania ultrasonograficznego 
diagnozowaæ nieprawid³owy rozwój p³odu, jest po³owa 
drugiego trymestru ci¹¿y, czyli od oko³o 28-30. dnia 
ci¹¿y. Do najczêstszych patologii diagnozowanych na 
podstawie usg nale¿¹ wady rozwojowe spowodowane 
zaburzeniami zrostu pow³ok brzusznych, zamkniêcia 
klatki piersiowej, wady rozwoju kości pokrywy czaszki 
oraz obecnośæ przepuklin, w tym przepuklin przepo-
nowych. W ostatnim trymestrze ci¹¿y mo¿na zobrazo-
waæ zaburzenia rozwojowe powodowane obrzêkiem 
uogólnionym p³odu oraz patologie zwi¹zane z budow¹ 
lub/i po³o¿eniem serca w obrêbie klatki piersiowej. 
W koñcowym etapie ci¹¿y jesteśmy w stanie wychwyciæ 
niektóre patologie dotycz¹ce struktur samego mózgo-
wia. Tu najczêściej obrazowan¹ patologi¹ jest posze-
rzenie uk³adu komorowego mózgu, wodog³owie oraz 
ubytki kości pokrywy czaszki. 

Ostatni¹ grup¹ patologii obrazowanych w usg ci¹¿y 
s¹ zaburzenie budowy narz¹dów rodnych samicy. S¹ 
to patologie w postaci zmian rozrostowych, zw³óknie-
niowych czy ogniskowo zapalnych w obrêbie trzonu 
macicy, rogów macicy oraz gonad. Niektóre wady 
rozwojowe suk hodowlanych, co prawda umo¿liwiaj¹ 
zap³odnienie, ale skutkuj¹ problemami z donoszeniem 
ci¹¿y lub uniemo¿liwiaj¹ fizjologiczny poród. Przyk³a-
dem s¹ patologie dotycz¹ce zaburzeñ rozwojowych 
pochwy oraz szyjki i trzonu macicy. S¹ to ró¿nego 
rodzaju przegrody, zrosty pod³u¿ne, poprzeczne, w ró¿-
nym stopniu zwê¿aj¹ce świat³o narz¹du. Kolejn¹ mo¿-
liw¹ patologi¹, z któr¹ mo¿emy siê spotkaæ w trakcie 
wykonywania badania ultrasonograficznego w trakcie 
ci¹¿y s¹ zmiany zapalne, g³ównie o charakterze odcin-
kowym, ogniskowym. 

Przerost endometrium czy to na tle zakaźnym czy 
hormonalnym mo¿e wspó³towarzyszyæ ci¹¿y, czêsto 
doprowadzaj¹c do jej czêściowego lub ca³kowitego ob-
umarcia. Niezdiagnozowane i nieleczone odpowiednio 
wcześnie zapalenia obejmuj¹ce zewnêtrzne drogi p³cio-
we, pochwê czy szyjkê macicy mog¹ doprowadzaæ na 
zasadzie ci¹g³ości do zapaleñ w obrêbie ca³ej macicy 
i utraty ci¹¿y. Zmiany rozrostowe, nowotworowe dróg 
rodnych o charakterze ³agodnym czy poporodowe zro-
sty trzonu i szyjki macicy w g³ównej mierze powoduj¹ 
problemy oko³oporodowe, utrudniaj¹c g³ównie fazê 
wypierania p³odów i uniemo¿liwiaj¹c poród fizjolo-
giczny.

Badanie ultrasonograficzne wraz z ocen¹ i monito-
rowaniem zmian hemodynamicznych jednostki mat-
czyno-p³odowej, pozwala nam na dok³adn¹ ocenê 
stanu i przebiegu ci¹¿y. Badanie takie jest mo¿liwe ju¿ 
od 15-16. dnia od zap³odnienia i umo¿liwia nie tylko 
stwierdzenie obecności ci¹¿y, ale stwarza mo¿liwośæ 
diagnostyki patologii p³odu oraz ocenê funkcjonowania 
³o¿yska i uk³adu rozrodczego suki. 

Piśmiennictwo u autora.

Źród³o: XIV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 13-14 października 2018r.

Bart³omiej Tyka³owski, Marcin Śmia³ek, 
Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki 
Katedra Chorób Ptaków, Wydzia³ Medycyny Weteryna-
ryjnej, UWM w Olsztynie 

FITONCYDY W PROFILAKTYCE 
I TERAPII HISTOMONOZY INDYKÓW 
Czarna g³ówka, jak potocznie nazywana jest hi-

stomonoza, to choroba paso¿ytnicza wywo³ywana 
przez pierwotniaka Histomonas meleagridis (Hm). 
Parazytoza ta jest powa¿nym zagro¿eniem w chowie 
indyków, stanowi du¿y problem kliniczny, epidemiolo-
giczny oraz ekonomiczny a jej liczne przypadki u tych 
ptaków maj¹ miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej. 
Ta niekorzystna sytuacja jest spowodowana wprowa-
dzonym zakazem profilaktycznego stosowania u dro-
biu skutecznych preparatów zawieraj¹cych pochodne 
imidazoli (metronidazol, ronidazol, dimetridazol), które 
w Polsce by³y dopuszczone do 1997 roku i nifursolu, 
którego zakaz stosowania w krajach UE obowi¹zuje 
od 1 kwietnia 2003 roku. Zakaz podawania ptakom 
domowym tych substancji wynika z faktu ryzyka ich 
pozosta³ości w środkach spo¿ywczych, które mog¹ 
stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia konsumentów (aneks 
IV Rozporz¹dzenia 2377/90). 

Histomonoza zosta³a opisana po raz pierwszy pod 
koniec XIX wieku, a w 1920r. Grayhill i Smith wykazali 
rolê H.meleagridis w etiologii tej jednostki u indy-
ków. Zaledwie w ci¹gu kilku lat od jej odkrycia choroba 
rozprzestrzeni³a siê i dziesi¹tkowa³a stada indyków na 
ca³ym świecie, a¿ do wprowadzenia skutecznej chemio-
terapii. W USA do czasu opracowania i wdro¿enia pro-
gramów chemioprofilaktyki rocznie z powodu czarnej 
g³ówki pada³o 3,7 mln indyków. W 1945r. spośród 
wszystkich upadków indyków w Pó³nocnej Karolinie 
histomonoza stanowi³a 32,2% i prawdopodobnie by³a 
przyczyn¹ wiêkszych strat w owym czasie w produk-
cji indyków w USA ni¿ jakakolwiek inna jednostka 
chorobowa. 

Histomonoza wystêpuje najczêściej u 2-16 tygo-
dniowych indyków. Zachorowalnośæ i śmiertelnośæ 
w stadzie mo¿e dochodziæ do 100%. Choroba obja-
wia siê spadkiem apetytu, biegunk¹ i odwodnieniem, 
a w konsekwencji zahamowaniem przyrostów masy 
cia³a i wyniszczeniem organizmu indyków. Pierwotniaki 
wydalane s¹ z odchodami zara¿onych ptaków, w któ-
rych prze¿ywaj¹ zaledwie kilka godzin. Czêsto jednak 
H.meleagridis przenoszone s¹ w jajach paso¿ytów 
Heterakis gallinarum bytuj¹cych w jelitach ślepych 
ptaków. Jaja tego nicienia, a w nich pierwotniaki mog¹ 
przetrwaæ w środowisku zewnêtrznym, zw³aszcza w zie-
mi, ponad 150 tygodni zachowuj¹c pe³n¹ zjadliwośæ 
dla indyków. Inwazje Heterakis gallinarum s¹ czêste 
u kur, które stanowi¹ naturalny rezerwuar i źród³o za-
ka¿enia Hm dla indyków. Asymptomatycznymi nosi-
cielami H.gallinarum i H.meleagridis mog¹ byæ kaczki 
i gêsi. Ponadto zaka¿one jaja H.gallinarum mog¹ byæ 
zjedzone przez ¿ywicieli paratenicznych, którymi s¹ 
d¿d¿ownice oraz niektóre gatunki stawonogów (mucha 
domowa, konik polny), w których mog¹ przetrwaæ d³ugi 
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okres czasu, co jest szczególnie istotne w przypadku 
chowu wolno-wybiegowego. Do zaka¿enia najczêściej 
dochodzi per os z jajami H.gallinarum, z których w je-
licie cienkim indyka uwalniane s¹ pierwotniaki. St¹d 
migruj¹ one do jelit ślepych, gdzie powoduj¹ zmiany 
zapalne i powstawanie owrzodzeñ, a nastêpnie dostaj¹ 
siê do krwi, z której pr¹dem rozprzestrzeniaj¹ siê do 
wielu narz¹dów. Najnowsze badania z zastosowaniem 
metody PCR pozwoli³y zlokalizowaæ H.meleagridis 
m.in. w sercu, śledzionie, p³ucach, torbie Fabrycjusza, 
mózgu i w¹trobie chorych ptaków. W tej ostatniej pier-
wotniaki wywo³uj¹ charakterystyczne, g³êboko osadzo-
ne ogniska martwicze. 

Do niedawna uwa¿ano, ¿e zaka¿enie ptaków H. 
meleagridis nie mo¿e odbywaæ siê bez udzia³u jaj He-
terakis gallinarum. Eksperymentalne podawanie per 
os tkanek, czy odchodów chorych na histomonozê 
ptaków zdrowym indykom nie pozwala wywo³aæ u tych 
ostatnich choroby z uwagi na niskie pH wola i ¿o-
³¹dków. Wskazuje to na ogromn¹ rolê jaj H.gallina-
rum, których os³onki chroni¹ wiciowca przed bójczym 
dzia³aniem niskiego pH w pocz¹tkowych odcinkach 
przewodu pokarmowego indyków. Doświadczenia 
i obserwacje przeprowadzone w ci¹gu kilku ostatnich 
lat wykaza³y, ¿e inwazja H.meleagridis mo¿e szerzyæ 
siê w wyniku kontaktu ptaków zara¿onych z niezara-
¿onymi, a drog¹ wnikniêcia pierwotniaków jest kloaka. 
W przypadkach tych u indyków nie stwierdzono inwazji 
H.gallinarum, a transmisja H.meleagridis z chorych 
ptaków na zdrowe nastêpowa³a w wyniku wspólnego 
przetrzymywania ich w pomieszczeniach z betonow¹ 
posadzk¹. Wiciowce wystêpuj¹ce licznie w świe¿ych 
odchodach chorych indyków wnikaj¹ przez kloakê 
zdrowych ptaków w wyniku ich kontaktu z pod³o¿em 
zanieczyszczonym ka³em. W warunkach eksperymen-
talnych ³atwo zaraziæ indyki nanosz¹c hodowlê H.me-
leagridis w okolicê otworu stekowego lub wkraplaj¹c 
do kloaki, z której wiciowce dostaj¹ siê do jelit ślepych 
podczas wystêpuj¹cej fizjologicznie odwrotnej perystal-
tyki tych jelit. Powy¿sze informacje s¹ bardzo istotne 
z punktu widzenia praktycznego, gdy¿ zmieniaj¹ one 
ca³kowicie panuj¹cy pogl¹d, i¿ jest ma³o prawdopodob-
ne zara¿enie indyków ka³em chorych ptaków i wskazuj¹ 
jednoznacznie na mo¿liwośæ transmisji H.meleagridis 
w obrêbie stada z pominiêciem wektorów. Zgodnie 
z powy¿szym systematyczne odrobaczanie indyków 
i eliminowanie Heterakis gallinarum nie jest skutecz-
nym zabiegiem w profilaktyce histomonozy. 

Okres inkubacji wynosi 7-12 dni (po zara¿eniu 
per cloaca 2 dni). Choroba mo¿e mieæ przebieg 
ostry, podostry lub przewlek³y. Przebieg jest ciê¿szy, 
gdy w jelitach ślepych indyków dojdzie do interak-
cji H.meleagridis z bakteriami (E.coli, Clostridium 
perfringens i Bacillus subtilis), czy kokcydiami jelit 
ślepych (Eimeria adenoides). Pierwsze objawy nie s¹ 
charakterystyczne. Indyki s¹ osowia³e, niechêtnie siê 
poruszaj¹ i skupiaj¹ siê wokó³ źróde³ ciep³a. Grzbiet 
jest ³ukowato wygiêty, a skrzyd³a i ogon opuszczone. 
Spada spo¿ycie paszy, natomiast wzrasta pragnienie. 
Wystêpuje cuchn¹ca biegunka. Ka³ jest p³ynny, pienisty 

o ¿ó³tosiarkowym zabarwieniu. Czasami obserwuje siê 
u chorych indyków zasinienie korali i skóry na g³owie 
(czarna g³ówka), co jest spowodowane uszkodzeniem 
w¹troby i podwy¿szonym poziomem methemoglobiny 
we krwi. Po 4-5 dniach od zaka¿enia pojawiaj¹ siê 
zmiany w jelitach ślepych, które s¹ silnie rozdête, ich 
ściana mo¿e byæ zgrubia³a, a b³ona śluzowa wykazu-
je owrzodzenia i w³óknikowe zapalenie z cuchn¹cym 
wysiêkiem. Zmiany w w¹trobie pojawiaj¹ siê po 9-10 
dniach od zaka¿enia. Jest ona powiêkszona, obrzêk³a 
a w jej mi¹¿szu wystêpuj¹ g³êboko osadzone, ¿ó³tozie-
lone ogniska martwicowe wielkości od ziarna prosa 
do 1-2 cm średnicy, czêsto otoczone pierścieniem 
przekrwienia. Rozpoznanie histomonozy na podstawie 
objawów klinicznych jest trudne, natomiast stwierdze-
nie charakterystycznych zmian sekcyjnych w jelitach 
ślepych i w¹trobie mo¿e byæ podstaw¹ rozpoznania tej 
choroby. Coraz czêściej lekarze weterynarii do potwier-
dzenia tej jednostki chorobowej u¿ywaj¹ metod biologii 
molekularnej (PCR, Nested PCR, Real -Time PCR), 
które s¹ wysoce czu³e i precyzyjne, a jednocześnie staj¹ 
siê coraz bardziej dostêpne. Aktualnie w krajach UE nie 
ma zarejestrowanego preparatu do leczenia histomo-
nozy, a zapobieganie opiera siê g³ównie na przestrze-
ganiu elementarnych zasad bioasekuracji takich jak: 
izolacja indyków od kur i innych gatunków ptaków, 
regularne odrobaczanie indyków - zw³aszcza w stadach 
reprodukcyjnych, betonowanie posadzek w indycz-
nikach, pe³na izolacja fermy (zakaz wstêpu osobom 
postronnym, śció³ka wiadomego pochodzenia, brak 
kontaktu z innymi zwierzêtami). Wa¿nym czynnikiem 
ograniczaj¹cym wystêpowanie i rozprzestrzenianie siê 
histomonozy jest przeprowadzanie regularnych i sta-
rannych zabiegów DDD zarówno w indycznikach, jak 
i na terenie ca³ej fermy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet 
najbardziej rygorystyczna bioasekuracja nie daje 100% 
zabezpieczenia przed inwazj¹ H.meleagridis i wybu-
chem choroby. 

Du¿e nadzieje nale¿y wi¹zaæ z zastosowaniem w pro-
filaktyce i terapii tej choroby naturalnych preparatów 
zawieraj¹cych fitoncydy. Badania zarówno w warun-
kach laboratoryjnych, jak i terenowych, potwierdzi-
³y profilaktyczn¹ i lecznicz¹ skutecznośæ fitoncydów 
w walce z H.meleagridis. Fitoncydy to substancje 
wydzielane przez liczne gatunki roślin wy¿szych, 
które hamuj¹ rozwój mikroorganizmów. Wykazuj¹ 
dzia³anie antybakteryjne, szczególnie w stosunku do 
bakterii beztlenowych (Clostridium, Bacteroides) oraz 
mykoplazm. Hamuj¹ rozwój chorobotwórczych grzy-
bów oraz kokcydiów, wiciowców, rzêsistków i ameb. 
Ograniczaj¹ replikacjê wirusów, pobudzaj¹ humoralne 
i komórkowe mechanizmy obronne u kurcz¹t i indy-
ków. Ponadto fitoncydy wzmagaj¹ apetyt, wydzielanie 
soków trawiennych i wspieraj¹ prawid³owe funkcjo-
nowanie uk³adu pokarmowego. Dzia³aj¹ rozkurczowo 
i ¿ó³ciopêdnie, obni¿aj¹ poziom cholesterolu i gluko-
zy we krwi. Hamuj¹ agregacjê krwinek, zapobiegaj¹ 
mia¿d¿ycy.

Maj¹c na uwadze wy¿ej opisane obserwacje innych 
autorów postanowiono przeprowadziæ badania w³asne 
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nad wp³ywem preparatu adiCoxSOL®PF (AdiFeed) 
zawieraj¹cego kompozycjê fitoncydów (kapsaicynê, 
glukozynolany, saponiny, terpeny i kurkuminê) eks-
trahowanych z ró¿nych gatunków roślin wy¿szych na 
wybrane wskaźniki biochemiczne i immunologiczne 
u indyków zdrowych oraz na mo¿liwości terapeutyczne 
u indyków z kliniczn¹ histomonoz¹. Pierwsze doświad-
czenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych 
na trzech grupach indyczek, którym od 46 do 48 dnia 
¿ycia, podawano preparat w dawkach 1 ml/l wody 
(grupa 2) lub 3 ml/l wody (grupa 3). Grupa 1 stano-
wi³a kontrolê, która nie otrzymywa³a preparatu. Celem 
doświadczenia by³o określenie wp³ywu zalecanej przez 
producenta preparatu dawki stosowanej w profilaktyce 
chorób wywo³ywanych przez pierwotniaki u drobiu 
oraz 3-krotnie wy¿szej stosowanej w terapii trudnych 
przypadków klinicznych przez lekarzy terenowych na 
wybrane wskaźniki biochemiczne (ASP, ALT, LDH, 
ALP, CK, TP) w surowicy i wybrane wskaźniki odpor-
ności komórkowej (odsetek subpopulacji limfocytów 
T CD4+, CD8+ i B IgM+) we krwi obwodowej i śledzio-
nie u indyczek rzeźnych Hybrid Converter. Zarówno 
dawka profilaktyczna (1ml/l wody), jak i terapeutyczna 
tzw. „uderzeniowa” nie mia³y istotnego wp³ywu na 
badane wskaźniki biochemiczne w surowicy, które 
pozostawa³y w granicach normy fizjologicznej dla 
tego gatunku drobiu. Wy¿sza dawka preparatu po-
wodowa³a istotny wzrost odsetka subpopulacji limfo-
cytów B i limfocytów T cytotoksycznych w śledzionie. 
Natomiast dawka profilaktyczna powodowa³a istotny 
wzrost odsetka limfocytów T pomocniczych we krwi. 
Tym samym wykazano, ¿e aktywne sk³adniki preparatu 
poza oddzia³ywaniem lokalnym w świetle przewodu 
pokarmowego na patogenne mikroorganizmy wp³y-
waj¹ jednocześnie na pobudzanie ogólnoustrojowych 
mechanizmów obronnych, nie wykazuj¹c przy tym 
negatywnego oddzia³ywania na narz¹dy wewnêtrzne, 
nawet w wysokiej dawce, czego wyrazem s¹ fizjologicz-
ne wartości wskaźników biochemicznych.

Kolejne doświadczenie przeprowadzono na fermie 
indyków reprodukcyjnych, u których w wieku 11 ty-
godni w jednym z dwóch indyczników („J2”) wyst¹-
pi³a kliniczna histomonoza. W ci¹gu 7 kolejnych dni 
pad³o 48 indyczek z 3870 wstawionych do odchowu. 
W tym samym budynku („J2”) w oddzielonym lit¹ 
ścian¹ sektorze odchowywane by³y indory w liczbie 
1019 sztuk. Natomiast w s¹siednim indyczniku „J1” 
odchowywano 4450 indyczek. W „J2” zaordynowa-
no adiCoxSOL®PF (AdiFeed)w dawce 2,5 l/1000 li-
trów wody w trzech 7-dniowych cyklach z dwudniow¹ 
przerw¹ po ka¿dym z nich. Natomiast w „J1” przez 
7 dni podano ten preparat w dawce 2,5 litra/1000 
litrów wody, a w nastêpnych dwóch cyklach w dawce 
1 litra/1000 litrów wody. W trakcie leczenia w „J2” 
pad³o 229 indyczek. Nie zachorowa³y indory w „J2” 
i indyczki w „J1”. Nastêpnie w „J2” przeprowadzono 
brakowanie indyczek osowia³ych i wychudzonych. Po 
tych czynnościach obiekt zaścielono grub¹ warstw¹ 
s³omy, wszystkie ptaki odrobaczono stosuj¹c przez dwa 
dni lewamizol w wodzie do picia, nastêpnie przez dwa 

dni zasiedlano przewód pokarmowy fizjologiczn¹ flor¹ 
bakteryjn¹, a przez kolejne dwa dni podano preparaty 
multiwitaminowe. Po tych zabiegach w „J2” ponownie 
podano adiCoxSOL®PF w dawce 2,5 l/1000 litrów 
wody, a w „J1” 1 l/1000 litrów wody przez 7 dni.

W okresie 4 tygodni od wyst¹pienia pierwszych 
upadków pad³o 229 (5,92%) indyczek a 630 (16,28%) 
poddano eutanazji, co stanowi ³¹cznie 22,20%.

Do koñca odchowu, tj. do 28 tyg. ¿ycia indyków 
stosowano adiCoxSOL®PF w dawce 1 l/1000 litrów 
przez 7 dni z 3-dniow¹ przerw¹. W 29 tyg. odchowu 
dokonano transferu indyków na fermê nieśn¹, przy 
czym indyczki odchowywane w „J2” umieszczono 
w oddzielnym indyczniku (P-1) i stosowano u nich do 
koñca produkcji nieśnej naprzemiennie przez 7 dni 
adiCoxSOL®PF w dawce 1 l/1000 litrów wody 
z 7-dniowa przerw¹. Indyczki odchowywane w „J1” 
po transferze umieszczono w indycznikach P-3 i P-4, 
podaj¹c im oraz indorom (indory umieszczono w in-
dycznikach P-3 i P-4) do koñca produkcji nieśnej adi-
CoxSOL®PF w dawce 1 litra/1000 litrów wody przez 
3 dni z 11-dniow¹ przerw¹. 

Indyczki wesz³y w nieśnośæ w 32 tyg. ¿ycia. We 
wszystkich indycznikach kontrolowano nieśnośæ, za-
p³odnieniei wylêgowośæ oraz ubytki (padniêcia i selek-
cja). W okresie 24 tyg. produkcji nieśnej od indyczki 
w P-1 uzyskano średnio 112 jaj (norma dla tego typu 
ptaków wynosi 106,6 jaj) a w indycznikach P-3 i P-4 
nieśnośæ by³a wy¿sza i wynios³a odpowiednio 117 i 119 
jaj. Zap³odnienie i wylêgowośæ niezale¿nie od indyczni-
ka, z którego pozyskiwano jaja wynosi³a odpowiednio 
97% i 85%. W tym okresie pad³o i poddano eutanazji 
6,1% ptaków w P-1 oraz 2,7% w P-3 i 3,4% w P-4. 
U ptaków pad³ych i poddanych eutanazji nie stwierdzo-
no ani jednego przypadku histomonozy, co świadczy 
o du¿ej skuteczności badanego preparatu w leczeniu 
i profilaktyce tej choroby. 

Piśmiennictwo u autorów.

Źród³o: 50.Jubil. Konferencja Naukowa „Aktualne problemy 
w patologii drobiu”, Polanica Zdrój 28-30 czerwca 2019r.

Krzysztof Lutnicki, £ukasz Kurek, Piotr Dêbiak
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Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych Zwierz¹t, Wydzia³ 
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ST£USZCZENIE W¥TROBY U KRÓW 
MLECZNYCH - WSPÓ£CZESNE 

MO¯LIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

Nowoczesna hodowla byd³a mlecznego oparta o bi-
lansowanie ¿ywienia, profilaktykê oraz prawid³owy 
system utrzymania zwierz¹t powoduje, ¿e coraz mniej 
jest chorób o przebiegu ostrym, z wyraźnymi objawa-
mi klinicznymi, podczas gdy rośnie ilośæ przypadków 
atypowych i podklinicznych. Jest to nastêpstwem 
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wzrastaj¹cej produkcji mleka i d¹¿eniem hodowców 
do zwiêkszenia ilości dni szczytu laktacji. Okazuje siê, 
¿e choroby z pozoru o ³agodnym przebiegu czêsto 
powoduj¹ w gospodarstwach du¿o wiêksze straty. Wy-
nika to z trudności w ich rozpoznaniu, a przez to czasu 
potrzebnego do postawienia prawid³owej diagnozy. 
W przebiegu tego typu przypadków czêsto jedyny-
mi objawami s¹ ró¿nego stopnia spadki mleczności 
i okresowe zaburzenia apetytu, co tym bardziej utrudnia 
wczesne postawienie diagnozy. Obecnie poszukuje 
siê metod, które umo¿liwi³yby w pocz¹tkowym etapie 
wykrycie rozwijaj¹cych siê zaburzeñ metabolicznych, 
maj¹cych du¿y wp³yw na mlecznośæ, takich jak niedo-
bory mineralne i zmian patologicznych w narz¹dach 
mi¹¿szowych. Jednym z narz¹dów, na który powinno 
siê zwracaæ szczególn¹ uwagê w hodowli krów mlecz-
nych jest w¹troba. Tymczasem czêsto w toku badania 
klinicznego, jak i badañ laboratoryjnych, narz¹d ten 
jest pomijany, lub jego ocena odbywa siê tylko na pod-
stawie wyrywkowych badañ laboratoryjnych. Choroby 
w¹troby czêsto przebiegaj¹ podstêpnie, s¹ trudne do 
rozpoznania klinicznego i powinny byæ diagnozowane 
w momencie kiedy ani hodowca ani lekarz nie widz¹ 
jeszcze w stadzie ¿adnych wyraźnych problemów. Na-
tomiast najczêściej zwraca siê uwagê na stan w¹troby, 
gdy dochodzi do zaburzeñ w uk³adzie rozrodczym, nie-
doborów mineralnych, lub zaburzeñ hormonalnych.

W¹troba w organizmie bierze udzia³ w przemianach 
zwi¹zków energetycznych i bia³kowych oraz w emul-
gacji t³uszczy. Ze wzglêdu na specyfikê trawienia 
u prze¿uwaczy w w¹trobie dochodzi do przetwarzania 
powstaj¹cych w ¿waczu lotnych kwasów t³uszczowych 
na substancje od¿ywcze. Dodatkowo w¹troba uniesz-
kodliwia substancje szkodliwe (toksyczne) zarówno po-
wstaj¹ce w ¿waczu, jak i trafiaj¹ce do niego z pasz¹. 
Równie¿ toksyczne produkty przemiany materii (szcze-
gólnie te rozpuszczalne w wodzie) s¹ przetwarzane 
i czêściowo wydalane przez w¹trobê. W w¹trobie do-
chodzi równie¿ do przemian i magazynowania witamin 
rozpuszczalnych w t³uszczach (A,D,E), magazynuje te¿ 
miedź i ¿elazo, czyli mikroelementy niezbêdne w od-
powiedniej produkcyjności tych zwierz¹t. W w¹trobie 
dochodzi do rozpadu erytrocytów i powstawania bili-
rubiny. Nadmierne jej wytwarzanie prowadzi do hiper-
bilirubinemii. Sytuacja ta przez wielu lekarzy oceniana 
jest jako pierwszy wskaźnik zaburzeñ funkcji w¹troby. 

W narz¹dzie tym dochodzi równie¿ do syntetyzowa-
nia i neutralizowania hormonów, tam te¿ odbywa siê 
ostatni etap procesu powstawania aktywnej formy wi-
taminy D3. Bez dwuhydroksycholekalcyferolu nie mo¿e 
odbywaæ siê prawid³owe wch³anianie wapnia i fosforu 
z przewodu pokarmowego oraz przemiana mineralna, 
a co za tym idzie mo¿e dochodziæ do stanów niedobo-
rowych szczególnie w okresie oko³oporodowym.

Zdrowa w¹troba jest te¿ niezbêdna do prawid³owego 
dzia³ania androgenów, estrogenów, aldosteronu, adiu-
retyny, tyroksyny i kortyzolu, odpowiada równie¿ za po-
wstawanie cholesterolu, trójglicerydów, bia³ek i mocznika. 

Jednym z najczêściej stwierdzanych zaburzeñ w¹-
troby jest zwyrodnienie t³uszczowe (hepatosteatosis). 

Wystêpuje ono najczêściej w przebiegu zespo³u t³ustej 
krowy, albo inaczej, zespo³u nadmiernej mobilizacji 
t³uszczu. Jest to problem ¿ywieniowy i metabolicz-
ny zwi¹zany szczególnie z ostatnim okresem ci¹¿y 
i pocz¹tkiem laktacji. Powoduj¹ go b³êdy w ¿ywieniu 
(podawanie zbyt du¿ych ilości pasz wysokoenergetycz-
nych w okresie zasuszenia) powoduj¹ce nadmierne 
ot³uszczanie siê zwierz¹t. U takich krów w przypad-
ku ciê¿kiego porodu, os³abienia, braku apetytu lub 
stresu dochodzi do zwiêkszonej mobilizacji t³uszczu 
z adipocytów. T³uszcz ten w postaci wolnych kwasów 
t³uszczowych jest w w¹trobie przetwarzany na energiê 
w zastêpstwie substratów trafiaj¹cych do organizmu 
z pasz¹. W w¹trobie dochodzi do zwiêkszonej reestry-
fikacji wolnych kwasów t³uszczowych (WKT) do tri-
glicerydów i ich akumulacja. Natomiast upośledzony 
transport nadmiaru triglicerydów z w¹troby do krwi 
powoduje nadmierne ich gromadzenie w hepatocy-
tach, prowadz¹ce do zwyrodnienia t³uszczowego, a co 
za tym idzie do upośledzenia funkcji w¹troby. Stan ten 
mo¿e wystêpowaæ w formie klinicznej i podklinicznej. 
Ta druga forma prowadzi do wolniejszej utraty masy 
cia³a przez zwierzê i mo¿e byæ nawet mylnie traktowa-
na jako normalny stan zwi¹zany ze wzrastaj¹c¹ produk-
cj¹ mleczn¹. Ostatecznie powoduje jednak dysfunkcjê 
w¹troby i powiêkszenie masy narz¹du. U chorych 
zwierz¹t dochodzi do stopniowego wychudzenia cia³a, 
uszkodzenia w¹troby i najbardziej widocznych zaburzeñ 
p³odności oraz stopniowego spadku mleczności. Do-
datkowo WKT ³¹cz¹ siê w nierozpuszczalne kompleksy 
z wapniem, magnezem czy fosforem i uniemo¿liwiaj¹ 
wykorzystanie tych pierwiastków prowadz¹c do scho-
rzeñ niedoborowych okresu poporodowego. Powoduj¹ 
tak¿e t³uszczowe zwyrodnienie miêśni i wzmo¿enie syn-
tezy zwi¹zków ketonowych w w¹trobie (rozwój wtórnej 
ketozy). U dotkniêtych tym procesem zwierz¹t mo¿na 
równie¿ obserwowaæ okresowe biegunki, niestrawnośæ, 
wzdêcia oraz zmiany ogólnoustrojowe takie jak: zabu-
rzenia w wytwarzaniu hormonów, bia³ek, enzymów 
czy spadek odporności. Taki atypowy lub podkliniczny 
przebieg choroby mo¿e przynosiæ bardzo du¿e straty 
ekonomiczne, poniewa¿ czêsto dotyczy wielu zwierz¹t 
w stadzie i jest bardzo późno rozpoznawany, a wp³ywa 
na uk³ad rozrodczy i produkcyjnośæ. 

Przy rozpoznawaniu stanów podklinicznych i atypo-
wych obecnie coraz czêściej wykorzystuje siê metody 
przesiewowe, które mog¹ obj¹æ du¿e ilości zwierz¹t, 
a jednocześnie nie podnosz¹ nadmiernie kosztów. 
W przypadku autorów tak¹ metod¹ sta³o siê po³¹czenie 
wywiadu, szybkiego badania klinicznego (tylko w¹troby) 
i badania obrazowego przy u¿yciu USG. Natomiast 
zwierzêta wytypowane jako grupa ryzyka poddawane 
s¹ badaniu biochemicznemu i hematologicznemu krwi 
(w przypadku badañ w³asnych wszystkie zwierzêta pod-
dano analizie krwi dla lepszej mo¿liwości oceny otrzy-
manych wyników). Tylko u krów, u których wszystkie 
badania wykaza³y bardzo zaawansowane zmiany, 
w celu określenia przydatności do dalszego utrzyma-
nia w stadzie, wykonywano biopsjê w¹troby. Podstaw¹ 
do zakwalifikowania krów do badañ by³o stwierdzenie 
w wywiadzie okresowych spadków apetytu (nawet 
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bardzo rzadkie), nadmierne ot³uszczenie w okresie 
zasuszenia lub niewystarczaj¹cy wzrost mleczności 
w pierwszych dwóch tygodniach laktacji. Zwierzêta ta-
kie poddano badaniu klinicznemu. Wszystkie, u których 
po prawej stronie za tyln¹ granic¹ p³uc, w pierwszej 
linii opukowej oraz w kierunku dog³owowo-brzusznym 
od tego miejsca stwierdzono pole opukowe w¹troby 
wiêksze ni¿ wielkośæ jednej roz³o¿onej d³oni, badano za 
pomoc¹ USG. Autorzy uznali, ¿e takie powiêkszenie 
pola opukowego w¹troby bez równocześnie wystêpuj¹-
cej bolesności i podwy¿szenia ciep³oty tej okolicy mo¿e 
wskazywaæ na procesy zmierzaj¹ce do st³uszczenia. 

Badanie USG ci¹gle jeszcze nie jest dostatecznie 
wykorzystywane w diagnozowaniu zaburzeñ u krów, za 
wyj¹tkiem uk³adu rozrodczego. W przypadku w¹troby 
badanie to najczêściej jest pomijane, dlatego warto 
siê przyjrzeæ na ile jest przydatne w rozpoznawaniu 
zaburzeñ w¹troby. Badanie USG wykonywano g³owic¹ 
konwers i liniow¹ 2-5 MHz, wzrost gêstości mi¹¿szu 
w¹troby i s³aba wizualizacja struktur g³êbiej po³o¿o-
nych wskazuje na st³uszczenie w¹troby. Na podstawie 
otrzymanych wyników stwierdzono, ¿e mimo zmian 
w wielkości w¹troby u ponad jednej czwartej bada-
nych krów, na podstawie badania USG nie stwier-
dzono cech wskazuj¹cych na st³uszczenie. Natomiast 
pozosta³e krowy zosta³y podzielone na trzy grupy: od 
pocz¹tkowych do bardzo znacznych zmian w obrazie 
USG, które mog³y wskazywaæ na st³uszczenie w¹tro-
by. U wszystkich zwierz¹t wykonano badanie krwi 
obejmuj¹ce typowy panel wykonywany w przypadku 
zespo³u t³ustej krowy. Oznaczono: stê¿enie bilirubiny 
ca³kowitej, cholesterolu, trójglicerydów, bia³ka ca³ko-
witego, mocznika oraz aktywnośæ: aminotransferazy 
asparaginianowej (AST), fosfatazy zasadowej (AP) oraz 
gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP). W przebiegu 
tej choroby dochodzi do spadku stê¿enia cholesterolu 
w surowicy, co wskazuje na zmniejszenie jego biosyn-
tezy w w¹trobie, jednocześnie podwy¿sza siê zawartośæ 
wolnych kwasów t³uszczowych (WKT) we krwi i obni¿a 
poziom triglicerydów.

Ca³ośæ badañ wykaza³a, ¿e nie wszystkie krowy 
maj¹ce w badaniu klinicznym powiêkszone pole opu-
kowe w¹troby (szczególnie nieznacznie) maj¹ nawet 
pocz¹tkowy stan st³uszczenia tego narz¹du. Badanie 
USG jako przesiewowe sprawdza siê przede wszystkim 
jako narzêdzie do wychwycenia zwierz¹t bez zmian 
w w¹trobie i tych z ró¿nym stopniem st³uszczenia. 
Jest ono równie¿ przydatne w stwierdzeniu innych 
zmian w¹troby, jak ropnie czy kamienie przewodów 
¿ó³ciowych. Niestety, wyniki badania biochemiczne-
go krwi oraz biopsja pokaza³y, ¿e na podstawie tylko 
tego badania trudno określiæ stopieñ zaawansowania 
zaburzeñ czynnościowych w¹troby. Natomiast warto 
podkreśliæ, ¿e wszystkie krowy, które w obrazie USG 
maj¹ zmiany wskazuj¹ce na st³uszczenie, powinny byæ 
dalej diagnozowane, lub powinno siê u nich zastosowaæ 
leki os³aniaj¹ce w¹trobê.
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„Okres miêdzyci¹¿owy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce”
13-14 czerwca 2019r., Polanica-Zdrój

Jacek Mrowiec, Dawid Król*, Oskar Pietrasina, 
Joanna Rozbicka, Bartosz Rzeszowski
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WYKORZYSTANIE PERINEOPLASTYKI 
W CELU SKRÓCENIA OKRESU 

MIÊDZYCI¥¯OWEGO U KRÓW Z ZABU-
RZENIAMI SZCZELNOŚCI SROMU

Wstêp 
Niep³odnośæ zwi¹zana z zaburzeniami anatomiczny-

mi wydaje siê byæ w medycynie byd³a mocno niedoce-
niana. Z regu³y przyczyn niepowodzeñ inseminacji do-
szukuje siê w b³êdach ¿ywieniowych, stanach zapalnych 
w obrêbie macicy, zaburzeniach hormonalnych czy 
zamieralności zarodków. Niezale¿nie od istotności po-
szczególnych czynników, warto zwróciæ uwagê na stan 
dróg rodnych samicy, gdy¿ obserwowana w praktyce 
terenowej tendencja do udzielania pomocy porodowej 
zbyt wcześnie, czêsto skutkuje urazami, wp³ywaj¹cymi 
negatywnie na p³odnośæ zwierzêcia. Prewalencja tego 
typu problemów jest zaskakuj¹co wysoka, a konse-
kwencje mog¹ byæ powa¿ne. Niejednokrotnie odpo-
wiednio przeprowadzony zabieg chirurgiczny, czy to 
szybkiego zespolenia uszkodzonych tkanek, czy odtwa-
rzaj¹cy naturalne stosunki anatomiczne prowadzi do 
przywrócenia pacjentowi zdolności reprodukcyjnych.

Cel
Celem niniejszej pracy by³a analiza skuteczności 

zabiegu perineoplastyki, wykonywanego w przypad-
kach zaburzeñ anatomicznych sromu (brak szczelności, 
zaburzenia uk¹towania).

Materia³ i metody
W okresie od listopada 2018 roku do maja 2019 

roku zabieg perineoplastyki wykonano u 41 krów 
mlecznych, u których stwierdzono zaburzenia p³od-
ności w po³¹czeniu z wadami anatomicznymi sromu. 
Ka¿dorazowo przed plastyk¹ oceniano stopieñ zabu-
rzenia i wyznaczano zakres wykonywanego ciêcia. 
Przed zabiegiem przeprowadzano badanie ginekolo-
giczne palpacyjne oraz ultrasonograficzne. W sytuacji 
stwierdzenia zmian na jajnikach (nieczynnośæ, cysty), 
rozpoczynano od terapii zaburzenia. W przypadku 
stwierdzenia obecności patologicznych wyp³ywów, 
dokonywano domacicznego wlewu antybiotyku. Pre-
medykacjê przed zabiegiem wykonywano ksylazyn¹ 
(0,7 ml/zwierzê), znieczulenie nadoponowe prokain¹ 
(1ml/100kgm.c.). Ciêcie tkanek prowadzono na gra-
nicy pomiêdzy skór¹ i b³on¹ śluzow¹ warg sromowych 
od spojenia dogrzbietowego, a¿ do granicy wyznaczo-
nego obszaru poddawanego plastyce. W przypadkach 
bardziej skomplikowanych dokonywano resekcji tkanki 
bliznowatej. Nastêpnie rozpreparowane tkanki zszywa-
no trzema piêtrami szwów, materia³em wch³anialnym 
o numeracji 2. Pierwsze piêtro wykonywano szwem 
Lamberta w celu zespolenia b³ony śluzowej sromu. 
Drugie piêtro zespalano prostym szwem ci¹g³ym lub 
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przerywanym. Skórê zespalano szwem śródskórnym. 
Ranê zabezpieczano miejscowo preparatem antybioty-
kowym w aerozolu. Zalecano conajmniej dwutygodnio-
wy okres rekonwalescencji, a w przypadku wyst¹pienia 
rui w tym czasie rezygnacjê z zabiegu inseminacji.

Wyniki
Do koñca kwietnia 2019 roku ci¹¿e potwierdzono 

u 19 spośród 41 operowanych krów. U czêści pa-
cjentek skuteczn¹ okaza³a siê pierwsza inseminacja 
wykonana po zabiegu, u niektórych konieczne by³y 
dwa lub trzy zabiegi. 
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WYD£U¯ONA LAKTACJA U WYSOKO-
WYDAJNYCH KRÓW MLECZNYCH: 

WP£YW NA WYDAJNOŚÆ REPRODUK-
CYJN¥ I PRODUKCJÊ MLEKA

Wstêp
Standaryzacja jest warunkiem wstêpnym wydajności 

mlecznej. Tradycyjnie proponowany 12-miesiêczny 
okres miêdzywycieleniowy uwa¿any jest za najkorzyst-
niejszy ekonomicznie - w tym wypadku poczêcie po-
winno mieæ miejsce oko³o 85 dnia po wycieleniu. Jed-
nak¿e znacznemu wzrostowi wydajności mleka u byd³a 
mlecznego w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci towarzyszy³ 
spadek wydajności reprodukcyjnej, co czyni osi¹gniê-
cie 12-miesiêcznego okresu miêdzywycieleniowego 
coraz trudniejszym. Dobrowolny okres oczekiwania 
(VWP) jako sk³adnik zarz¹dzania reprodukcj¹ opisuje 
okres poporodowy, podczas którego krowy celowo 
nie s¹ inseminowane. W wiêkszości komercyjnych 
gospodarstw mleczarskich stosuje siê 40-60 dniowy 
VWP. U wysokowydajnych krów mlecznych znaczny 
wzrost VWP w celu przed³u¿enia okresu laktacji mo¿e 
okazaæ siê przydatny z ró¿nych powodów: a) szkodliwy 
wp³yw na p³odnośæ ujemnego bilansu energetycznego 
we wczesnej laktacji jest generalnie przyjêty (e. g.,Wa-
thes et al., 2007) i mo¿na go unikn¹æ jeśli pierwsza 
us³uga jest wykonywana w późniejszej laktacji; b) d³u¿-
sze VWP mo¿e pomóc w unikniêciu sytuacji, w której 
wiele wysokowydajnych krów musi zostaæ zasuszonych 
w obliczu wysokiego poziomu wydajności mlecznej, 
która mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na stan zdrowia wy-

mion w okresie zasuszenia i późniejsz¹ laktacjê (Bates 
i Dohoo, 2016); c) okres przejściowy stanowi czas 
zwiêkszonej czêstotliwości chorób i ryzyka konieczności 
uboju krowy; w 50% chorób produkcyjnych i 30% 
nieplanowanych brakowañ nastêpuje w ci¹gu pierw-
szych 30 dni po porodzie (Roemer, 2011); redukcja 
okresu wysokiego ryzyka do okresu wycielenia przez 
d³u¿szy okres VWP mo¿e poprawiæ d³ugowiecznośæ 
krów; d) ustanowienie wyd³u¿onych cykli laktacji mo¿e 
byæ miar¹ redukcji emisji gazów cieplarnianych, co 
wynika z mniejszej ilości paszy wykorzystywanej na 
kilogram wyprodukowanego mleka (Lehmannet al., 
2014); e) nawet w obliczu obni¿onej p³odności krów 
mlecznych wysokowydajnych, rodzi siê zbyt wiele cie-
l¹t. Z powodu niskiego popytu na rynku ceny, szcze-
gólnie dla samców ciel¹t rasy holsztyñskiej, s¹ bardzo 
niskie. W konsekwencji dochód rolnika ze sprzeda¿y 
ciel¹t jest nieznaczny.

Aby rozwi¹zaæ te problemy, zaproponowano prze-
d³u¿enie okresu laktacji (Borman et al., 2004; Knight, 
2005) prowadzono badania przede wszystkim w syste-
mach opartych na pastwiskach (e.g., Kay et al.,2009) 
a w znacznie mniejszym stopniu w systemach inten-
sywnej produkcji (Arbel et al., 2001). Celem naszego 
badania by³o rozpatrzenie skutków wyd³u¿enia laktacji 
u krów o wysokiej wydajności przed³u¿aj¹c VWP do 
180 p.p. na ró¿ne aspekty wydajności i rentowności 
(Niozaset al. 2019a, Niozas et al., 2019b). Spraw-
dzan¹ hipotez¹ jest to, czy przed³u¿enie VWP bêdzie 
skutkowa³o polepszeniem wydajności reprodukcyjnej 
wysokowydajnych krów mlecznych. 

Materia³y i metody
Badanie odby³o siê w komercyjnym gospodarstwie 

mleczarskim w Saksonii w Niemczech. Na podstawie 
danych z 2012r. w gospodarstwie znajdowa³o siê ³¹cz-
nie 1092 krów mlecznych rasy holsztyñsko-fryzyjskiej, 
a średnia produkcja mleka wynosi³a 11,488 kg/305 d 
(4,09% t³uszczu, 3,27% bia³ka). Zwierzêta trzyma-
ne by³y w wolnowybiegowej oborze wyposa¿onej 
w betonow¹ rusztow¹ pod³ogê i kabiny z materacami. 
Zmieszana porcja ¿ywieniowa by³a przydzielana przez 
stacjonarn¹ taśmê transportow¹ 4 razy dziennie ad li-
bitum, co prowadzi³o odmowy przyjmowania pokarmu 
przy nastêpnym karmieniu w oko³o 2%. Dodatkowe 
ilości koncentratu podawano w AMS na podstawie 
indywidualnego poziomu produkcji mleka u ka¿dej 
krowy. Krowy produkuj¹ce 34 kg ECM otrzymywa³y 
2,7 kg koncentratu dziennie i 0,173 kg/kg dodatkowej 
produkcji mleka. Ocenê kondycji cia³a (BCS) i grubośæ 
tkanki t³uszczowej (BFT) oszacowano w dniu wycie-
lenia, w 5, 30, 45, 60, 90, 120 i 180 dniu laktacji 
i nastêpnie co dwa miesi¹ce do koñca okresu laktacji.

Krowy w okresie laktacji by³y dojone za pomoc¹ 
automatycznego systemu doju (AMS). AMS dostarcza³ 
codzienne indywidualne rejestry mleka przez okres 
laktacji oraz dane dotycz¹ce przewodności mleka i jego 
temperatury. Produkcja mleka, w tym stê¿enie t³usz-
czu mleka, bia³ka, mocznika i laktozy jako SCC by³y 
mierzone co miesi¹c przez State Control Association 
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(Landeskontrollverband). 40 dnia po porodzie krowy 
badano ginekologicznie (badanie rektalne, ultrasono-
grafia, waginoskopia). Krowy bez objawów klinicznego 
zapalenia śluzówki macicy by³y losowo przydzielane do 
jednej z trzech grup eksperymentalnych z dobrowol-
nym okresem oczekiwania (VWP) 40, 120 i 180 dni, 
odpowiednio (G40, n=135; G120, n=141; G180, 
n=139). Krowy z grup G120 i G180 zosta³y ponownie 
zbadane na koñcu VWP. Jeśli naturalna ruja zosta³a 
wykryta w ci¹gu 46 dni po zakoñczeniu VWP, przepro-
wadzono AI. Krowy, u których nie wykryto rui, zosta³y 
zsynchronizowane przy zastosowaniu klasycznych pro-
toko³ów OvSynch. Badanie na ci¹¿ê przeprowadzono 
za pomoc¹ ultrasonografii pomiêdzy 42 a 49 dniem po 
inseminacji. Drugie sprawdzenie ci¹¿y przez badanie 
rektalne wykonano w ci¹gu 90-100 dni po udanej AI. 
W przypadku krów zdiagnozowanych jako ciê¿arne 40 
dni p.i. i pustych 100 dni p.i. stwierdzono śmiertelnośæ 
zarodkow¹ lub wczesn¹ p³odu. 

Analizy statystyczne przeprowadzono za pomoc¹ 
SAS w wersji 9.3 (SAS Institute, Cary, NC). W celu 
porównania 3 grup, G40, G120 i G180, w odnie-
sieniu do reprodukcji, produktywności i pomiarów 
cia³a, najpierw przeprowadziliśmy analizê jednowy-
miarow¹. Ró¿nice w zmiennych binarnych by³y oce-
niane za pomoc¹ analizy Chi-kwadrat (PROC FREQ). 
Ró¿nice w zmiennych ci¹g³ych by³y analizowane za 
pomoc¹ testu Kruskala-Wallisa i Wilcoxona (PROC 
NPAR1WAY). 

Wyniki
Średnia liczba laktacji dla krów bior¹cych udzia³ 

w doświadczeniu wynios³a 2.34±0.08. Nie stwier-
dzono ró¿nic istotnych statystycznie pomiêdzy trzema 
grupami zwierz¹t, wyodrêbnionymi ze wzglêdu na 
liczbê laktacji, BCS w dniu wycielenia (BCS0), BCS 
w 90. dniu po porodzie (BCS90), oraz spadek BCS 
pomiêdzy dniem 0. a 90. (P>0.10). Mediana BCS0 
i BCS90 wynios³a kolejno 3.25 oraz 2.5 dla wszystkich 
krów. Mediana spadku BCS pomiêdzy dniami 0 i 90 
wynios³a 0.75. Wykazano istnienie ró¿nic statystycznie 
istotnych dla BCS pomiêdzy dniem 0. a 60. We wszyst-
kich grupach (0.75±0.25, P<0.0001, dla wszystkich 
grup). Nie odnotowano istotnego spadku BCS pomiê-
dzy dniem 60. a 120. dla G120 oraz pomiêdzy dniem 
60. a 180. dla G180 (0±0 and 0±0.25, P=0.62 
i P=0.41 odpowiednio). 

Nie stwierdzono istotnych ró¿nic w proporcji krów, 
które wykaza³y objawy rujowe pomiêdzy dniem 40. 
a 86. DIM lub liczbie dni do wyst¹pienia pierwszej rui 
we wszystkich trzech grupach. Odsetek krów, które we-
sz³y w rujê w ci¹gu 46 dni po VWP by³ wiêkszy w G120 
(88.9 %) oraz G180 (90.8%) w porównaniu do G40 
(70.4%). To zjawisko by³o lepiej widoczne u krów z wy-
sokim ECM. Wskaźnik wyst¹pienia objawów rujowych 
oraz skutecznych zacieleñ w tym okresie by³ wy¿szy dla 
G120 (hazard ratio 2.2 and 1.6, respectively) and for 
G180 (wspó³czynnik ryzyka 2.4 i 1.8) w porównaniu 
do G40. Krowy w obu grupach z wyd³u¿on¹ laktacj¹ 
mia³y wy¿sze ogólne wskaźniki zap³adnialności w ra-

mach pierwszej us³ugi (G120: 48.9%; G180: 49.6%) 
i mniejsz¹ liczbê us³ug na ciê¿arn¹ krowê (G120: 
1.56±0.1; G180: 1.51±0.1) w porównaniu do G40 
(36.6%; 1.77± 0.1). Nie stwierdzono ró¿nic w utracie 
ci¹¿y ani w odsetku krów brakowanych do 305. dnia 
laktacji miêdzy trzema grupami.

W odniesieniu do dziennej produkcji mleka (kg/dzieñ 
udoju) w ca³ym okresie trwania doświadczenia, G40 
wypad³a lepiej od G180 (L.Smeans 37.1 vs. 35.0kg, 
odpowiednio), a wartości dla G120 plasowa³y siê po-
środku (36.2kg). Jednak w odniesieniu do codziennej 
produkcji mleka skorygowanego pod wzglêdem energii 
(ECM) nie by³o ró¿nicy miêdzy 3 grupami (LSmeans 
35.6 vs. 35.2 vs. 34.7kg dla G40, G120 i G180, 
odpowiednio). W późnej laktacji (201. do 320. dzieñ) 
G40 wykaza³a siê ni¿sz¹ średni¹ produkcja (LSmeans 
30.4 kg) w porównaniu do G120 (32.6kg), a tak¿e 
do G180 (32.4 kg). W rozszerzonych grupach lak-
tacyjnych pierwiastki wykazywa³y wy¿sz¹ produkcjê 
w porównaniu z wieloródkami (29.0 vs. 27.3) od dnia 
320. do 400. laktacji. Grupy z wyd³u¿on¹ laktacj¹ wy-
kazywa³y wiêksz¹ stabilnośæ, poniewa¿ tempo spad-
ku oparte na funkcji Wilminka by³o ni¿sze dla G120 
(c=-0.063 i -0. 045 odpowiednio dla mleka i mleka 
korygowanego energetycznie) oraz G180 (c=-0.061 
i -0.047) w porównaniu G40 (c=-0.071 i ?0.056). 
Jakkolwiek zwierzêta z G180 wesz³y w okres zasu-
szenia ze znacznie ni¿sz¹ produkcj¹ mleka ni¿ krowy 
z pozosta³ych 2 grup.

Nie odnotowano ró¿nic miêdzy trzema grupami 
w odniesieniu do ocenianych parametrów zdrowotnych 
wymion (liczba komórek somatycznych, zapadalnośæ 
na zapalenie sutka i dni wolne od mleka z powodu 
zapalenia sutka). Wiêcej zwierz¹t z G180 (7.9%) wy-
maga³o brakowania ze wzglêdu na nisk¹ produkcyjnośæ 
w porównaniu do G40 (0.7%) oraz G120 (2.8%). 
Ponadto krowy z G180 cechowa³a wy¿sza mediana 
BCS w czasie zasuszenia w porównaniu do krów za-
równo z G40 jak i G120 (3.50 dla G180 vs. 3.25 dla 
G40 i G120). W okresie zasuszenia krowy z G180 
mia³y równie¿ wiêksz¹ grubośæ tkanki t³uszczowej 
(25.0 mm) w porównaniu do grup G40 (22.2 mm) 
i G120 (21.6 mm). 

Dyskusja
Zaprezentowane prospektywne badanie terenowe 

pozwoli³o nam scharakteryzowaæ wp³yw zmiany VWP 
na p³odnośæ stada, poniewa¿ wszystkie krowy utrzymy-
wane by³y w identycznych warunkach zoohigienicznych, 
¿ywieniowych i zarz¹dzania dojem na du¿ej farmie mlecz-
nej. Wyniki dostarczaj¹ dowodów, ¿e wyd³u¿enie laktacji 
krów mlecznych mo¿e poprawiæ parametry reprodukcyj-
ne u krów o wysokiej wydajności. Te pozytywne efekty 
s¹ bardziej widoczne w przypadku wy¿szej wydajności 
(w naszym badaniu 50% krów o wy¿szej produkcji mleka) 
ni¿ w przypadku wydajności niskiej. Wyd³u¿enie okresu 
oczekiwania krów o wysokiej wydajności do 120 dni 
nie mia³o negatywnych skutków w zakresie wydajności 
produkcji mleka, zdrowia wymion ani przyrostu BCS. 
Co ciekawe, nie stwierdzono ¿adnych istotnych ró¿nic 
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w odniesieniu do analizowanych pomiarów reprodukcyj-
nych w porównaniu z G120 i G180. Zatem, w odró¿nie-
niu od innych badañ, nawet VWP 180 d. wydaje siê byæ 
mo¿liwe, poniewa¿ odpowiedni sta³y poziom wydajności 
zapewnia ekonomiczne uzasadnienie dla okresu lakta-
cji wynosz¹cego 500 dni. Takie podejście wydaje siê 
jednak najbardziej odpowiednie dla wysokowydajnych 
stad o lepszym zarz¹dzaniu; nieplanowana przed³u¿ona 
laktacja mo¿e byæ szkodliwa dla gospodarstw o niskich 
standardach.

Zwierzêta o wyd³u¿onym VWP produkuj¹ średnio 
tylko liczbowo, ale niestatystycznie, mniej kilogramów 
mleka na DIM ni¿ zwierzêta hodowane we wczesnym 
okresie, co odzwierciedla wiêksz¹ stabilnośæ w grupach 
o wyd³u¿onej laktacji. Krowy wieloródki o ni¿szej ni¿ 
przeciêtna produkcji mleka wydaj¹ siê byæ najgorszymi 
kandydatami do wyd³u¿enia laktacji, poniewa¿ wykazu-
j¹ satysfakcjonuj¹c¹ wydajnośæ reprodukcyjn¹ na po-
cz¹tku laktacji i ni¿sz¹ stabilnośæ w trakcie jej trwania. 
Oczekuje siê, ¿e sztuki o wysokiej wydajności mlecznej 
skorzystaj¹ bardziej na wydajności reprodukcyjnej, je-
śli laktacja zostanie przed³u¿ona, a krowy pierwiastki 
mog¹ utrzymaæ zadowalaj¹cy poziom produkcji przez 
d³u¿szy czas. W odniesieniu do czasu, o jaki VWP 
mo¿e zostaæ przed³u¿ony, w oparciu o nasze wyniki 
120 dni jest bardzo obiecuj¹c¹ opcj¹, poniewa¿ zwie-
rzêta przypisane do tego protoko³u mia³y zwiêkszon¹ 
wydajnośæ reprodukcyjn¹, równ¹ dziennej produkcji 
mleka (w porównaniu z grup¹ z krótk¹ laktacj¹) i nie 
wykazywa³ niekorzystnego wp³ywu na zdrowie wymion 
ani przyrost BCS.

W przysz³ości bardziej op³acalne mo¿e byæ powi¹-
zanie wydatków na p³odnośæ zwierz¹t z ilości¹ pro-
dukowanego mleka. Zrobiliśmy to za pomoc¹ trzech 
badanych grup. Odpowiednio, 30-35% inseminacji 
mniej by³o potrzebnych w G180 i G120 na uzyskanie 
10,000kg ECM w porównaniu do G40 (G40: 1.50; 
G120: 1.02; G180: 0.97 inseminacji/10000kg 
ECM). Liczba zastosowanych protoko³ów Ovsyncha 
na1,000,000kg ECM zosta³a zredukowana o 75% 
dla G180 i o 74 % dla G120 w porównaniu do G40 
(5.9 vs. 7.1 vs. 25.1). 

Piśmiennictwo u autorów.
Źród³o: XXIII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Okres miêdzyci¹¿owy u byd³a - trzy najwa¿niejsze miesi¹ce”
13-14 czerwca 2019r., Polanica-Zdrój

Tadeusz Frymus
Katedra Chorób Ma³ych Zwierz¹t SGGW w Warszawie, 
Email: tadeusz_frymus@sggw.pl

ZAKAŹNE PRZYCZYNY ZABURZEÑ 
ROZRODU U PSÓW I KOTÓW

Herpeswiroza
Jako przyczyna ronieñ suk i śmiertelności nowo na-

rodzonych szczeni¹t powszechnie znany jest herpeswi-

rus psów typ 1 (canid alphaherpesvirus 1, CHV-1). 
Zarazek ten atakuje tylko psy i inne psowate. Wydalaj¹ 
one wirus z wydzielin¹ z nosa, worków spojówkowych, 
gard³a i dróg rodnych. W środowisku zewnêtrznym 
zarazek bardzo krótko zachowuje zaraźliwośæ, prze-
noszony jest wiêc praktycznie wy³¹cznie przez kon-
takt bezpośredni. Infekcja mo¿e byæ śródmaciczna 
albo szczeniêta zaka¿aj¹ siê od matki lub innych psów, 
a starsze zwierzêta ponadto przez krycie i inne kontakty 
bezpośrednie. Po pierwszej infekcji pozostaje zaka¿e-
nie latentne, czyli DNA wirusa wbudowany w genom 
komórek gospodarza, zw³aszcza zwojów nerwowych 
i tkanki ch³onnej. Nie ma wtedy replikacji zarazka, 
a wiêc i wydalania, ani objawów chorobowych. Od 
czasu do czasu, podczas immunosupresji, dochodzi jed-
nak do aktywacji zaka¿enia latentnego, czyli replikacji 
wirusa, jego wydalania, a czasem i do choroby. Me-
chanizm latencji pozwala przetrwaæ i rozprzestrzeniaæ 
siê wirusowi w populacji. W wielu krajach, szczególnie 
w hodowlach, znaczny odsetek (do 88%) badanych 
psów jest zaka¿onych, ale s¹ pod tym wzglêdem bardzo 
du¿e ró¿nice.

U szczeni¹t do 2-3 tygodni ¿ycia, jeśli nie maj¹ bier-
nej odporności przeciw niemu, CHV-1 mo¿e wywo-
³aæ ostr¹, uogólnion¹, krwotoczn¹ chorobê. Przestaj¹ 
wtedy ssaæ, wykazuj¹ dusznośæ, surowiczy b¹dź krwi-
sty wyp³yw z nosa, tkliwośæ brzucha, ¿ó³tawy i luźny 
ka³, wybroczyny, hipotermiê, śpi¹czkê i śmieræ. Cza-
sem mo¿na zauwa¿yæ objawy neurologiczne wskutek 
zapalenia mózgu i opon. U ciê¿arnych suk zarazek 
mo¿e prowadziæ do resorpcji zarodków, obumiera-
nia p³odów (z mumifikacj¹ lub bez), przedwczesnych 
porodów i martwo urodzonych szczeni¹t. Poza tymi 
stanami CHV-1 powoduje zaka¿enia bezobjawowe lub 
lekkie objawy. S¹ to okresowo pojawiaj¹ce siê grud-
kowe zapalenie śluzówki przedsionka pochwy b¹dź 
¿o³êdzi i napletka, ewentualnie spojówek. Zarazkowi 
temu przypisuje siê wspó³udzia³ w wywo³ywaniu kaszlu 
psiarniowego, ale jest on dyskusyjny. Powa¿niejsze 
w skutkach mo¿e byæ zapalenie rogówki, jednak wy-
stêpuje ono du¿o rzadziej ni¿ to u kotów spowodowane 
przez ich alfaherpeswirusa (FHV-1).

Tak wiêc CHV-1 mo¿e byæ śmiertelnie groźny jedy-
nie dla p³odów b¹dź noworodków. Ma³o by³o badañ, 
jak czêsto skutki te wystêpuj¹, ale w praktyce s¹ one 
chyba rzadkie. Zarazek jest bowiem dośæ powszechny 
w populacji i wiele suk ma du¿e szanse zetkn¹æ siê 
z nim przed pierwsz¹ ci¹¿¹ i uodporniæ. Odpornośæ 
ta chroni potem ich p³ody, a przeciwcia³a przekazane 
z siar¹ zabezpieczaj¹ noworodki.

W rozpoznawaniu tego zaka¿enia u noworodków 
wa¿ne s¹ zmiany sekcyjne (krwotocznośæ, ma³e, do 
1-2 mm średnicy, jak uk³ucie szpilk¹, bia³awe ogni-
ska martwicowe w wielu narz¹dach, czêsto otoczone 
pasem przekrwienia), a potwierdzeniem mo¿e byæ 
histopatologiczne stwierdzenie cia³ek wtrêtowych lub 
wykazanie DNA tego zarazka metod¹ PCR.

Leczenie chorych na herpeswirozê noworodków 
nie daje efektów. Na rynku jest szczepionka (EURI-
CAN HERPES 205) do ochrony szczeni¹t (poprzez 
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siarê). Producent zaleca 2 szczepienia suki w ka¿dej 
ci¹¿y (przed lub tu¿ po kryciu i potem 1-2 tyg. przed 
porodem). 

Bruceloza
Chorobê wywo³uje Brucella canis. W USA zarazek 

ten uchodzi za g³ówn¹ przyczynê strat ekonomicznych 
w du¿ych, ale tak¿e i ma³ych hodowlach. Wynikaj¹ 
one nie tylko ze strat w rozrodzie, ale i z koniecznych 
kosztownych badañ psów w ognisku brucelozy, wresz-
cie z eutanazji zaka¿onych osobników, co w du¿ych 
hodowlach oznacza wiele zwierz¹t i du¿e koszty. W Eu-
ropie zaka¿enie to wydaje siê byæ niedoceniane, a przez 
niektórych wrêcz zapomniane. Istniej¹ zapewne nie-
wykrywane przypadki. Sprzyjaj¹ temu ma³o swoiste 
objawy, bardzo trudna i kosztowna diagnostyka labo-
ratoryjna oraz s³abe wyczulenie hodowców i lekarzy na 
tê chorobê. Wiele wskazuje na to, ¿e bruceloza psów 
wystêpuje tak¿e i w Polsce. 

Rezerwuarem B.canis jest pies, ale zaraziæ siê mo¿e 
i cz³owiek. Zarazek jest wydalany, czasem tylko okreso-
wo (podczas bakteriemii), przez zaka¿onego psa, tak¿e 
klinicznie zdrowego, we wszystkich p³ynach ustrojo-
wych. G³ówne znaczenie ma wyp³yw z pochwy podczas 
cieczki, nasienie i mocz. Zaka¿enie szerzy siê przez kry-
cie, zjadanie poronionych p³odów czy wód p³odowych, 
a tak¿e śródmacicznie. Do hodowli bruceloza wnika 
najczêściej po zakupie zaka¿onej ale klinicznie zdrowej 
suki lub psa. Jest to bowiem przewlek³a infekcja o bar-
dzo d³ugim okresie inkubacji i skrytych objawach, b¹dź 
wrêcz o bezobjawowym przebiegu. Ostatnie przypadki 
w Europie nierzadko wynika³y z importu psa z obszaru 
pañstw by³ego bloku radzieckiego. 

Oko³o 50% zaka¿eñ przebiega tylko jako subklinicz-
ne bakteriemie, czêsto okresowe, które mog¹ trwaæ 
nawet 1-5 lat, ale w okresach bakteriemii psy takie 
zaka¿aj¹ inne osobniki. U pozosta³ej po³owy suk po 
d³ugim okresie inkubacji dochodzi do zaburzeñ p³odno-
ści (resorpcje p³odów, późne poronienia b¹dź martwo 
urodzone szczeniêta). Mog¹ rodziæ siê te¿ s³abe szcze-
niêta z powiêkszon¹ śledzion¹ i wêz³ami ch³onnymi, 
ogniskami na narz¹dach wewnêtrznych i mêtnych 
p³ynach w jamach surowiczych. U samców brucelo-
za objawia siê zapaleniem naj¹drzy, zanikiem j¹dra, 
przerostem gruczo³u krokowego, bezp³odności¹. Nie-
rzadko towarzyszy temu ropne zapalenie skóry moszny 
wskutek lizania. Czasem bruceloza dotyczy narz¹dów 
innych ni¿ rozrodcze. Wystêpowaæ mo¿e wtedy - przy-
najmniej okresowo - gor¹czka, wzmo¿one pragnienie, 
posmutnienie, powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, a tak-
¿e discospondylitis, nawrotowe zapalenie têczówki, 
zapalenie stawów, powiêkszenie śledziony, ropnie, 
glomerulonephritis lub inne przewlek³e zaburzenia.

Na światowym rynku istniej¹ komercyjne testy do 
„szybkiego” serologicznego zbadania psów na bruce-
lozê. Daj¹ one jednak bardzo czêsto wyniki fa³szywie 
dodatnie, wiêc ka¿dy taki wynik wymaga potwierdzenia 
badaniem bakteriologicznym. Natomiast wyniki ujemne 
s¹ stosunkowo wiarygodne i wymagaj¹ potwierdzenia 
bakteriologicznego jedynie u zwierz¹t z objawami su-

geruj¹cymi brucelozê. Chodzi tu o posiew z narz¹dów 
poronionych p³odów, z wydzieliny z pochwy, napletka, 
nasienia albo z krwi. Pośmiertnie materia³em s¹ wê-
z³y ch³onne lub zmienione narz¹dy wewnêtrzne, a po 
kastracji - zmienione j¹dra. Badanie bakteriologiczne 
uchodzi za „z³oty standard” w rozpoznawaniu bruce-
lozy, ale przy posiewie krwi - a u klinicznie zdrowych 
zwierz¹t jest ona jedynym dostêpnym materia³em 
- wartośæ diagnostyczn¹ maj¹ tylko wyniki dodatnie, 
gdy¿ bakteriemia mo¿e byæ tylko okresowa. Jeśli s¹ do-
stêpne poronione p³ody (lub podejrzane j¹dra) pomóc 
w rozpoznaniu mo¿e tak¿e równie¿ badanie histopa-
tologiczne. Komercyjne laboratoria oferuj¹ tak¿e PCR, 
ale czu³ośæ i swoistośæ tej metody nie s¹ pozbawione 
kontrowersji przy rozpoznawaniu brucelozy.

Choæ in vitro B.canis jest wra¿liwa na wiele anty-
biotyków, leczenie nimi z regu³y tylko przyt³umi pro-
ces, ale nie wyeliminuje infekcji, wiêc pies pozostanie 
źród³em zaka¿enia. Terapia jest tak¿e kontrowersyjna 
i ze wzglêdu na zagro¿enie zdrowia ludzi. Tak wiêc po-
wszechnie zaleca siê eutanazjê zaka¿onych osobników 
niezale¿nie od ich stanu zdrowia. W ich środowisku 
nale¿y przeprowadziæ dezynfekcjê i zbadaæ pozosta³e 
psy. Nie ma szczepieñ przeciw tej chorobie. Podstaw¹ 
profilaktyki brucelozy w hodowlach jest kwarantanna 
(4 tygodnie) przed wprowadzeniem nowego psa do 
hodowli i serologiczne jego zbadanie w tym czasie pod 
k¹tem brucelozy. Do krycia powinny byæ u¿ywane tylko 
zwierzêta niezaka¿one (ujemny wynik badania serolo-
gicznego). W interesie hodowcy jest wczesne wykrycie 
ewentualnej brucelozy u swoich psów, a najlepszym 
środkiem do tego jest bakteriologiczne badanie wszyst-
kich poronionych p³odów b¹dź martwo urodzonych 
lub s³abych szczeni¹t.

Panleukopenia
Carnivore protoparvovirus 1 (gatunek obejmuj¹cy 

zarówno szczepy wirusa wywo³uj¹ce panleukopeniê ko-
tów jak i parwowirozê psów) mo¿e wywo³aæ u kotek re-
sorpcjê zarodków, ronienie b¹dź niedorozwój mó¿d¿ku 
p³odów lub koci¹t. S¹ to pojedyncze i rzadkie przypadki, 
gdy¿ zdarzaj¹ siê tylko u kotek, które nie by³y szczepione 
przeciw tej chorobie i nie zetknê³y siê z wirusem w prze-
sz³ości. Jeśli bowiem kotka jest odporna (szczepiona 
lub przechorowa³a panleukopeniê), to jej przeciwcia³a 
ochroni¹ zarówno ci¹¿ê jak i noworodki.

Bia³aczka kotów
Trwa³a wiremia spowodowana przez wirus bia³acz-

ki (feline leukemia virus, FeLV) mo¿e byæ przyczyn¹ 
bezp³odności kotek, zaburzeñ w przebiegu ci¹¿y b¹dź 
rodzenia siê s³abych noworodków (tzw. zespó³ s³abego 
kociêcia). 

Wiremiê rozpoznaæ mo¿na: tzw. „szybkimi” testami 
wykrywaj¹cymi antygen FeLV we krwi. Ich ujemny 
wynik prawie w 100% oznacza brak wiremii, ale trzeba 
siê liczyæ z tym, ¿e do 20-30% wyników dodatnich jest 
fa³szywych. Tak wiêc dodatni wynik nale¿y potwierdziæ 
przynajmniej ponownym szybkim testem, a najlepiej 
metod¹ PCR. 
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Kota z trwa³¹ wiremi¹ nale¿y usun¹æ z kociarni, a po-
zosta³e osobniki zbadaæ na obecnośæ antygenu FeLV 
we krwi. Bia³aczka jest nieuleczalna, mo¿na jedynie 
próbowaæ spowolniæ rozwój choroby. 

Gor¹czka Q
Coxiella burnetii zaka¿a prze¿uwacze, tak¿e koty, 

psy i inne gatunki (z cz³owiekiem w³¹cznie). Najczêściej 
jest to zaka¿enie bezobjawowe. Bywa nierzadko stwier-
dzana w materiale od roni¹cych kotek, choæ nie ma 
pewności, czy jest to przyczyna zaburzeñ p³odności. 
Mo¿e te¿ byæ wydalana podczas normalnego porodu 
lub cesarskiego ciêcia u kotki stwarzaj¹c zagro¿enie dla 
ludzi. W Australii hodowcy kotów karmionych surow¹ 
karm¹ uchodz¹ za grupê ryzyka zaka¿enia C.burnetii.

Inne zarazki
Chlamydia felis, wa¿na przyczyna endemicznego 

zapalenia spojówek kotów (ewentualnie lekkiego ka-
taru) bywa izolowana te¿ z dróg rodnych kotek, ale jej 
rola w ograniczaniu p³odności jest w¹tpliwa. Podobnie 
jest z mykoplazmami, które bywaj¹ nierzadko stwier-
dzane w uk³adzie rozrodczym psów i kotów, ale ich 
znaczenie w ograniczaniu rozrodu jest te¿ dyskusyjne. 

W drogach rodnych suk bytuje te¿ wiele innych 
nieswoistych bakterii, ale jeśli nie towarzysz¹ temu 
objawy kliniczne, to obecnośæ bakterii, neutrofili, lim-
focytów i erytrocytów w wymazie z pochwy w fazie 
proestrus nie jest wskazaniem do antybiotykoterapii (4).

Piśmiennictwo u autora.
Źród³o: XV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 12-13 października 2019r.

Andrea Münnich
Veterinary clinic Schoenow; www.tierarztpraxis-bernau.de
D-16321 Bernau near Berlin, Niemcy
Email: andrmuen@aol.com

ZALE¯NOŚÆ MIÊDZY ZAKA¯ENIAMI 
OKO£OPORODOWYMI 

A ŚMIERTELNOŚCI¥ SZCZENI¥T
Okres oko³oporodowy jest definiowany jako czas 

bezpośrednio przed porodem oraz 2 tygodnie po poro-
dzie. Okres ten mo¿e byæ zwi¹zany z zachorowalności¹, 
a nawet śmiertelności¹ noworodków. Diagnozowanie 
problemów oko³oporodowych u samicy i ich wp³ywu 
na zdrowie szczeni¹t wymaga rozpoznania i odró¿nienia 
chorób od stanu fizjologicznego, a tak¿e izolacji odpowie-
dzialnych czynników zakaźnych. Z powodu genetyczne-
go pokrewieñstwa szczepów bakteryjnych izolowanych 
zarówno od szczeni¹t, jak i ich matek, środowisko oraz 
samica uwa¿ane s¹ za źród³o zaka¿eñ noworodków.

Pierwotnie to choroby niezakaźne predysponuj¹ 
noworodki do infekcji, czêsto zwi¹zanych z przenie-
sieniem flory bakteryjnej od matki.

Ponadto patologicznie niska temperatura u nowo-
rodków (<35oC) powoduje zanik odruchu ssania, na-
stêpuje odwodnienie, obni¿enie motoryki przewodu 
pokarmowego, a nastêpnie atonia jelit lub niedro¿nośæ 
jelit oraz zwiêkszona podatnośæ na zaka¿enia wirusem 
Herpes canis lub bakteriami. Uwa¿a siê, ¿e hipotermia 
nasila inwazjê czynników zakaźnych, takich jak opor-
tunistyczne patogeny przenoszone od matki. Mog¹ 
one atakowaæ jelito noworodków produkuj¹c toksyny 
lub endotoksyny, które mog¹ byæ przyczyn¹ śmierci.

Spośród bakterii, paciorkowce, gronkowce, Salmo-
nella sp., E. coli i inne mog¹ byæ przyczyn¹ śmierci 
p³odów lub noworodków. Szczególn¹ cech¹ suk jest 
rozwój ropomacicza tylko w czêści macicy lub w jed-
nym rogu, równolegle do prawid³owej ci¹¿y. W rzad-
kich przypadkach w zaka¿eniach szczeni¹t bior¹ udzia³ 
wirusy. Toxoplasma i Neospora sp. odnotowywane s¹ 
tylko sporadycznie.

Poporodowe choroby zakaźne, 
bakterie przenoszone na potomstwo
Ostre zaka¿enie b³ony śluzowej macicy, najczê-

ściej obserwowane jest w pierwszym tygodniu po uro-
dzeniu. Nale¿y podejrzewaæ je w przypadku anoreksji, 
zmniejszonej laktacji, gor¹czki, z³ej opieki nad potom-
stwem i cuchn¹cego wyp³ywu z pochwy. Zwykle doty-
czy to ca³ego miotu, wykazuj¹cego objawy chorobowe.

Poporodowe zapalenie gruczo³u mlekowego
Zapalenie gruczo³u mlekowego mo¿e byæ ostre i pio-

runuj¹ce, obejmuj¹ce pojedynczy lub wiele gruczo³ów 
sutkowych. Najczêstszymi przyczynami s¹ E.coli, gron-
kowce i paciorkowce. Mleko jest zwykle zabarwione 
na czerwono i br¹zowo. Suki wykazuj¹ ból, anoreksjê, 
tachypnoe, polidypsjê i s¹ letargiczne. Gor¹czka zwykle 
wzrasta do 40-41oC. Szczeniêta wykazuj¹ objawy 
kliniczne.

Choroby zakaźne - infekcje bakteryjne 
u noworodków
Choroby zakaźne, szczególnie bakteryjne, s¹ drug¹ 

najczêstsz¹ przyczyn¹ chorób noworodków i upad-
ków szczeni¹t. Wyniki badañ pośmiertnych wykaza³y, 
¿e przyczyn¹ chorób i śmierci szczeni¹t by³y: E.coli, 
Staphylococcus lub Streptococcus. Wydzielina z po-
chwy, bakterie ka³owe i środowisko s¹ potencjalnymi 
źród³ami infekcji u szczeni¹t, podobnie jak u ludzi. 
Escherichia coli wi¹¿e siê z wieloma chorobami jelit, 
a zaka¿enia gronkowcami z posocznic¹ i chorobami 
skóry zarówno u ludzi jak i zwierz¹t. Oprócz roli w in-
fekcjach ¿o³¹dkowo-jelitowych E. coli mo¿e równie¿ 
powodowaæ infekcje ogólnoustrojowe. Chocia¿ infek-
cje w pierwszych dniach ¿ycia s¹ czêste, informacje na 
temat źróde³ bakterii u noworodków s¹ nadal ograni-
czone. E.coli jest czêści¹ fizjologicznej flory jelitowej 
u psów i mo¿e byæ równie¿ izolowana w niewielkiej 
ilości z pochwy zdrowych samic. Jednak E.coli, S.au-
reus, P.aeruginosa lub Klebsiella sp. s¹ czêsto identyfi-
kowane w wymazach pobranych od chorych szczeni¹t 
lub próbkach pośmiertnych jako czynnik etiologiczny. 
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Zazwyczaj noworodki ulegaj¹ kolonizacji bakteriami 
w pierwszych dniach ¿ycia. W prawid³owych warun-
kach bakterie komensalne wywo³uj¹ jedynie ³agodne 
objawy, samoograniczaj¹c¹ siê chorobê lub klinicznie 
nieistotne infekcje. Jednak z³a higiena czêsto prowadzi 
do noworodkowego zapalenia skóry, powoduj¹c zmia-
ny strupowate, noworodkowego zapalenia spojówek 
z nagromadzeniem ropnego wysiêku pod powiekami 
lub infekcji pêpowiny. 

Sepsa rozwija siê, gdy infekcja bakteryjna poko-
nuje mechanizm obronny szczeni¹t chroni¹cy przed 
czynnikami zakaźnymi. Jedn¹ z przyczyn sepsy jest 
translokacja bakteryjna. Termin ten opisuje przejście 
¿ywych bakterii zasiedlaj¹cych przewód pokarmowy 
lub endotoksyny lipopolisacharydu (LPS) z jelita do 
normalnie sterylnych tkanek (np. krezkowych wêz³ów 
ch³onnych) przez barierê śluzówkow¹, powoduj¹c ze-
spó³ ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), posocz-
nicê i niewydolnośæ wielonarz¹dow¹ (MODS). 

Zwykle b³ona śluzowa jelit jest g³ówn¹ barier¹ unie-
mo¿liwiaj¹c¹ bakteriom dostêp do narz¹dów i tkanek. 
Jednak niedotlenienie, przerost flory bakteryjnej, 
upośledzenie odporności gospodarza lub endotoksyny 
i wstrz¹s krwotoczny mog¹ sprzyjaæ translokacji. Co 
wiêcej, nab³onek jelitowy noworodków wydaje siê byæ 
bardziej przepuszczalny dla bakterii, zw³aszcza E.coli, 
ni¿ nab³onek jelitowy starszych psów, co sugeruje, ¿e 
te bakterie mog¹ byæ bezpośredni¹ przyczyn¹ zapalenia 
jelit i posocznicy u noworodków. W tym naturalnie 
upośledzonym stanie immunologicznym noworodków 
mo¿e wyst¹piæ translokacja bez znacz¹cej martwicy 
jelit. Autorzy wykazuj¹, ¿e ten stan pośredni mo¿e 
spowodowaæ posocznicê noworodków, w której nie 
wystêpuje infekcja ogniskowa lub ra¿¹ce uszkodzenie 
narz¹dów. W takich przypadkach podczas badania 
patologicznego rzadko udaje siê wyjaśniæ przyczynê 
śmierci szczeni¹t. Źród³a, z których bakterie mog¹ do-
staæ siê do krwioobiegu, to przewód pokarmowy, jama 

otrzewnowa, drogi oddechowe, skóra i zwi¹zane z ni¹ 
rany oraz drogi moczowe.

W naszych badaniach infekcje pionowe wydawa³y 
siê najczêstsz¹ drog¹ infekcji E.coli u m³odych szcze-
ni¹t. Identyczne szczepy E.coli izolowano z wydzieliny 
pochwy matki po urodzeniu oraz z jamy ustnej i/lub 
odbytu szczeni¹t. Szczepy ka³owe wydawa³y siê byæ 
dodatkowym źród³em infekcji u noworodków. Wykryto 
niekiedy zaka¿enie od innych osobników z hodowli. 
Reasumuj¹c, badanie to sugeruje, ¿e noworodkowe 
infekcje u psów s¹ wywo³ywane przez szczepy E.coli 
pochodz¹ce bezpośrednio z normalnej flory jelitowej 
ich matek i innych psów z hodowli lub ze szczepów, 
które wystêpuj¹ w pochwie.

Piśmiennictwo u autora.

Źród³o: XV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 12-13 października 2019r.
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Katedra Chorób Ma³ych Zwierz¹t z Klinik¹, Wydzia³ 
Medycyny Wet., Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
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SIRS, MODS I SPÓ£KA, 
CO WARTO WIEDZIEÆ O GROŹNYCH 
POWIK£ANIACH CHORÓB UK£ADU 

ROZRODCZEGO?
SIRS i jego powik³ania
Zespó³ uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS - Sys-

temic Inflammatory Response Syndrome) jest stanem 
klinicznym rozwijaj¹cym siê wtórnie do choroby spo-
wodowanej najczêściej (choæ nie zawsze) obecności¹ 

Tab.1. Wybrane zaburzenia oko³oporodowe u suk z mo¿liwym wp³ywem na p³ód i noworodka

Okres przedporodowy Okres poporodowy

Patologie macicy Ropomacicze i ci¹¿a

Zatrzymanie ³o¿yska 
Ostre poporodowe zapalenie macicy 
Endotoksemia poporodowa 
(SIPS - subinowlucja miejsc placentacji, zwykle 
w późnym okresie poporodowym)

Zaburzenia ze strony 
gruczo³u mlekowego

Przedporodowe zapalenie 
gruczo³u mlekowego

Ostre poporodowe zapalenie gruczo³u mlekowego 
Subkliniczne zapalenie gruczo³u mlekowego

Warunki szczególne Przedwczesne porody (ca³ko-
wite, czêściowe, zakaźne )

Tab. 2. Przyczyny zaka¿eñ chorób p³odów i noworodków oraz ich śmiertelności - przenoszone przez matkê

Bakterie Brucella canis, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Klebsiella sp., Campylobacter 
sp., Salmonella sp., E.coli, Proteus sp., Pseudomonas sp…

Wirusy Parwowirus 1 oraz 2, wirus hcc, Herpes canis?

Paso¿yty Toxoplasmozoa, Neosporoza?
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czynnika zakaźnego. Oprócz pacjentów zaka¿onych 
patogenami, SIRS mo¿na obserwowaæ równie¿ u zwie-
rz¹t, u których dochodzi do masywnych uszkodzeñ 
tkanek na skutek niedokrwienia (np. martwicy nie-
dokrwiennej ściany ¿o³¹dka u psów z rozszerzeniem 
i skrêtem tego narz¹du), wysokiej temperatury (pacjenci 
z oparzeniami oraz z udarem cieplnym) czy zapalenia 
na tle innym ni¿ zakaźne (np. pacjenci z zespo³em 
ostrego rozpadu guza nowotworowego [ATLS - acute 
tumor lysis syndrome], czy zapaleniem tkanek na tle 
immunologicznym). 

Niezale¿nie od tego, co stanowi jego bezpośredni¹ 
przyczynê, rozwój SIRS prowadzi do niekorzystnych 
zmian naczynioruchowych (cytokiny prozapalne sprzy-
jaj¹ rozszerzeniu obwodowych naczyñ krwionośnych, 
co upośledza dop³yw krwi do wa¿nych dla ¿ycia narz¹-
dów), zwiêkszonej przepuszczalności ścian naczyñ (pro-
wadz¹cej do powstawaniu obrzêków i dodatkowej utra-
cie p³ynów z przestrzeni wewn¹trznaczyniowej) oraz 
upośledzenia czynności miêśnia sercowego (równie¿ na 
skutek niedokrwienia narz¹dów, np. trzustka w warun-
kach niedokrwienia staje siê źród³em czynnika depresji 
miêśnia sercowego [MDF - myocardial depressant 
factor]). Hipoperfuzja tkanek sprawia, ¿e niedokrwione 
komórki, nie mog¹c wykorzystaæ tlenu do produkcji 
energii, przestawiaj¹ siê na du¿o mniej efektywny, ale 
wzglêdnie skuteczny proces glikolizy beztlenowej, któ-
ry prowadzi do wytworzenia du¿ej ilości mleczanów 
i nasila rozwój kwasicy metabolicznej. Silna kwasica, 
spowolniony przep³yw (a nierzadko zastój) krwi w na-
czyniach i niedotlenienie wraz z obecności¹ cytokin 
prozapalnych, sprzyjaj¹ z kolei uszkodzeniom śród-
b³onka naczyniowego. Jest to jeden z trzech znanych 
mechanizmów mog¹cych wywo³aæ zespó³ rozsianego 
krzepniêcia wewn¹trznaczyniowego (DIC). Postêpu-
j¹cy wstrz¹s nieuchronnie prowadzi do upośledzenia 
czynności narz¹dów: p³uc w ci¹gu 24-72 godzin od 
rozwoju wstrz¹su (ostre uszkodzenie p³uc [ALI - ang. 
acute lung injury], w¹troby i uk³adu pokarmowego 
w ci¹gu kolejnych 72-96 godzin. Czêsto do³¹cza siê 
do tego ostre uszkodzenie nerek (AKI - ang. acute 
kidney injury), a¿ w koñcu organizm nie jest w stanie 
kompensowaæ d³u¿ej postêpuj¹cej niewydolności serca 
i dochodzi do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym 
uk³adzie nerwowym. 

Postêpuj¹ca niewydolnośæ narz¹dów, do której 
dochodzi w nastêpstwie SIRS określana jest mianem 
niewydolności wielonarz¹dowej (MODS - multiple or-
gan dysfunction syndrome). Wed³ug badania Kenney 
i wsp. (2010) przeprowadzonego u 114 psów z seps¹, 
śmiertelnośæ w przypadku wspó³istniej¹cej niewydol-
ności jednego narz¹du wynosi 25%, zaś w przypadku 
MODS wzrasta ona a¿ do 70%.

Rozpoznawanie SIRS u pacjentów z chorob¹ 
uk³adu rozrodczego
W rozpoznawaniu SIRS bierze siê pod uwagê war-

tości podstawowych parametrów ¿yciowych (czêstotli-
wośæ oddechów, czêstotliwośæ uderzeñ serca, tempera-
turê cia³a) oraz liczbê bia³ych krwinek ze szczególnym 

uwzglêdnieniem odsetka m³odych postaci granulocy-
tów obojêtnoch³onnych („pa³eczek”). Uznaje siê, ¿e 
SIRS zosta³ rozpoznany, je¿eli pies spe³nia, conajmniej 
2 z 5, zaś kot conajmniej 3 z 5 kryteriów diagnostycz-
nych przedstawionych w Tabeli 1. W rozrodzie typo-
wymi pacjentami, u których mo¿na wykazaæ obecnośæ 
SIRS, s¹ samice z powa¿nymi powik³aniami okresu 
oko³o i poporodowego (takimi jak: zatrzymanie ³o¿y-
ska, zatrzymanie p³odu, martwica ³o¿yska lub p³odu, 
ostre septyczne zapalenie gruczo³u sutkowego), suki 
z ropomaciczem (czêstotliwośæ wystêpowania SIRS 
ocenia siê u nich na ok. 50%), czy psy samce z ostrym 
zapaleniem/ropniem gruczo³u krokowego.

Sepsa a SIRS
Kryteria diagnostyczne zespo³u uogólnionej odpo-

wiedzi zapalnej s¹ bardzo czu³e, ale jednocześnie ma³o 
swoiste (szanse uzyskania fa³szywie dodatniego wyniku 
wynosz¹ ok. 36%). Przez wiele lat by³y one wykorzy-
stywane równie¿ w rozpoznawaniu sepsy (wg dawnej 
definicji sepsa by³a równoznaczna z SIRS, który roz-
win¹³ siê na skutek potwierdzonego lub bardzo praw-
dopodobnego zaka¿enia). Pomimo, ¿e sepsa nadal 
uznawana jest za jedn¹ z przyczyn SIRS, od 2016 roku 
zdecydowano siê na zawê¿enie jej definicji do zagra-
¿aj¹cej ¿yciu dysfunkcji narz¹dów spowodowanej 
nieprawid³ow¹ (rozregulowan¹) odpowiedzi¹ orga-
nizmu na zaka¿enie. Nowa definicja sepsy wymusza 
zatem nie tylko wykazanie obecności zaka¿enia, ale 
równie¿ niewydolności narz¹dów, do których dosz³o 
wskutek trwaj¹cej infekcji. W tym celu wykorzystuje siê 
skalê SOFA (Sepsis-related b¹dź Sequential Organ 
Failure Assessment). System SOFA ocenia wydolnośæ 
sześciu uk³adów narz¹dowych w skali od 0 do 4:

1. uk³adu oddechowego (na podstawie PaO2/FiO2, 
czyli stosunku ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi 
têtniczej do stê¿enia tlenu we wdychanym powie-
trzu)

2. krzepniêcia krwi (na podstawie liczby p³ytek krwi)
3. w¹troby (na podstawie stê¿enia bilirubiny w suro-

wicy)
4. uk³adu sercowo-naczyniowego (na podstawie 

wartości średniego ciśnienia têtniczego (MAP) 
i konieczności stosowania leków wazopresyjnych)

5. ośrodkowego uk³adu nerwowego (na podstawie 
oceny stanu świadomości w skali Glasgow) 

6. nerek (na podstawie stê¿enia kreatyniny w suro-
wicy lub wielkości diurezy).

U pacjenta bez niewydolności narz¹dowej wartośæ 
SOFA jest równa 0. Przyjmuje siê, ¿e nag³a zmiana 
w wyjściowej punktacji SOFA o2 punkty w nastêp-
stwie zaka¿enia oznacza dysfunkcjê narz¹dów. Wyka-
zano, i¿ nie tylko u ludzi, ale tak¿e u psów w stanie 
krytycznym, system SOFA jest przydatnym czynnikiem 
prognostycznym.

Inn¹ skal¹ wykorzystywan¹ w klinicznym rozpozna-
waniu sepsy jest skala PIRO, gdzie ka¿dego pacjenta 
ocenia siê indywidualnie pod k¹tem nastêpuj¹cych 
kryteriów:
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P (predisposition) - predyspozycje do zaka¿enia (np. 
za³o¿one dostêpy do¿ylne, immunosupresja, prze-
taczanie krwi itd.)

I (infection) - określenie rodzaju i zasiêgu infekcji 
(najbardziej prawdopodobne wrota zaka¿enia, 
najbardziej prawdopodobne źród³o zaka¿enia, 
lista najbardziej prawdopodobnych patogenów; 
u kotów zaka¿enie bêd¹ce przyczyn¹ sepsy naj-
czêściej lokalizuje siê w drogach oddechowych, 
u psów na terenie jamy brzusznej)

R (reaction) - wykazanie klinicznych i laboratoryj-
nych objawów trwaj¹cego stanu zapalnego (takich 
jak: czêstoskurcz i hipertermia u psów, rzadko-
skurcz i hipotermia u kotów, silna leukocytoza 
z neutrofili¹ i przesuniêciem w lewo, itd.)

O (organ dysfunction) - określenie liczby niewydolnych 
narz¹dów i stopnia nasilenia ich niewydolności.

Ocenia siê, ¿e w medycynie weterynaryjnej średnia 
zapadalnośæ na sepsê dotyczy 1-5% kotów i 6-10% 
psów. Śmiertelnośæ jest bardzo wysoka i w zale¿no-
ści od tego, co jest jej bezpośredni¹ przyczyn¹, mo¿e 
wynosiæ 50-75% u psów i nawet 75-90% u kotów. 
Przypuszcza siê, ¿e wy¿sza śmiertelnośæ u kotów mo¿e 
byæ po czêści spowodowana równie¿ wiêksz¹ trudno-
ści¹ w postawieniu szybkiego rozpoznania, poniewa¿ 
w odró¿nieniu od cz³owieka i psa, u kota sepsa w ob-
razie klinicznym przyjmuje najczêściej postaæ hipodyna-
miczn¹ (przebiegaj¹c¹ z rzadkoskurczem i hipotermi¹).

Niew¹tpliwie du¿ym wyzwaniem jest równie¿ wcze-
sne rozpoznawanie sepsy u pacjentów pediatrycznych. 
Infekcje mog¹ mieæ u nich szybki i ciê¿ki przebieg, 
doprowadzaj¹c w krótkim czasie do śmierci. Nierzadko 
zdarza siê, ¿e objawy sepsy s¹ niespecyficzne (utrata 
odruchu ssania, wokalizacja, biegunka, hipoglikemia, 
hipotermia, brak przyrostu masy cia³a, utrudnione od-
dychanie itd.). Z tego powodu zaleca siê, aby nigdy nie 
bagatelizowaæ zaka¿enia u pacjenta pediatrycznego, ale 
w ka¿dym przypadku rozpoczynaæ intensywne lecze-
nie. Przed rozpoczêciem terapii powinno siê pobraæ 
próbki materia³u na posiew (najczêściej: krew, mocz, 
p³yn z jam cia³a) z antybiogramem, aby w razie ko-
nieczności móc skorygowaæ schemat leczenia. Ujemny 
wynik posiewu nie wyklucza sepsy, poniewa¿ jedynie 
w oko³o 50% przypadków udaje siê zidentyfikowaæ 
patogen. 

Opieka nad pacjentem z SIRS
Postêpowanie w przypadku SIRS ma na celu przede 

wszystkim:
1. przywrócenie prawid³owej perfuzji tkanek i za-

pewnienie optymalnej dostawy tlenu do komórek 
(za pomoc¹: tlenoterapii, p³ynoterapii z wykorzy-
staniem koloidów naturalnych, koloidów synte-
tycznych i krystaloidów, leków wazopresyjnych)

2. skorygowanie pierwotnego zaburzenia (np. anty-
biotykoterapia w przypadku rozpoznanego zaka-
¿enia bakteryjnego)

3. przeciwdzia³anie powik³aniom (np. podanie świe-
¿o mro¿onego osocza w przypadku podejrzenia 
DIC, skrupulatna kontrola produkcji moczu, kon-
trola glikemii, równowagi kwasowo-zasadowej 
i elektrolitowej, ale tak¿e prozaiczne zapobieganie 
powstawaniu odle¿yn u pacjentów niewstaj¹cych).

Sepsa, SIRS oraz ich powik³ania (g³ównie: ALI, AKI, 
DIC, MODS) stanowi¹ ogromne wyzwanie w skutecz-
nym leczeniu pacjentów wymagaj¹cych intensywnej 
terapii. Wymagaj¹ one w pierwszej kolejności posta-
wienia szybkiego rozpoznania i wdro¿enia leczenia, 
a nastêpnie du¿ego zaanga¿owania nie tylko ze strony 
personelu kliniki, ale tak¿e ze strony w³aściciela zwie-
rzêcia, który pomimo ostro¿nego, czy wrêcz z³ego ro-
kowania, podejmie siê finansowaæ ca³odobow¹ opiekê 
i leczenie. Ocenia siê, ¿e śmiertelnośæ u ludzi z SIRS 
mo¿e wynosiæ 40-60%, zaś u pacjentów, u których 
rozwinie siê MODS siêga ono nawet 80-100%.

Piśmiennictwo u autorki

Źród³o: XV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 12-13 października 2019r.

Tabela 1. Proponowane kryteria diagnostyczne zespo³u uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) u psów i kotów. 

PARAMETRY PSY 
(co najmniej 2 kryteria)

KOTY 
(co najmniej 3 kryteria)

Temperatura cia³a (oC) < 37,7oC lub > 39,4 oC
Czêstotliwośæ uderzeñ serca 
(liczba uderzeñ/minutê) > 120 < 140 lub > 225

Czêstotliwośæ oddechów 
(liczba oddechów/minutê)  40

Bia³e krwinki (tys/μl) < 6 lub > 16 < 5 lub > 19
Odsetek granulocytów obojêtno-
ch³onnych pa³eczkowatych  5%
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BANKOWANIE W NISKICH 
TEMPERATURACH KOMÓREK 

ROZRODCZYCH KOTOWATYCH
Jednym z wielu globalnych wyzwañ, przed którymi 

stoimy w obecnym tysi¹cleciu, jest zachowanie ró¿no-
rodności biologicznej. Zgodnie z deklaracj¹ Organizacji 
Narodów Zjednoczonych lata 2011-2020, to dekada 
ró¿norodności biologicznej: „To świêtowanie ¿ycia na 
Ziemi i wartości, jak¹ bioró¿norodnośæ posiada dla na-
szego istnienia. Wzywamy ca³y świat do podjêcia dzia-
³añ w celu ochrony ró¿norodności ¿ycia na Ziemi… ”

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronê środo-
wiska, siedlisk i kontrolê zanieczyszczenia, a konser-
wacja materia³u genetycznego jest jedn¹ z mo¿liwości 
w ochronie ró¿norodności biologicznej zwierz¹t. Wśród 
kotowatych jedynym nie zagro¿onym gatunkiem jest 
kot domowy (Felis catus), a jego plemniki, oocyty 
i tkanka gonad daj¹ nam mo¿liwośæ eksperymento-
wania z nowatorskimi metodami i protoko³ami krio-
konserwacji. Nastêpnie opracowane na kocie domo-
wym techniki mo¿na bêdzie zastosowaæ u rzadkich, 
zagro¿onych osobników, od których materia³ nie jest 
tak dostêpny jak od kotów.

Aktualnie bankowanie gamet jest najczêściej stoso-
wan¹ metod¹, jednak nowe techniki konserwacji oraz 
ostatnie postêpy w kriokonserwacji tkanek gonadal-
nych mog¹ poszerzyæ dostêpne mo¿liwości ochrony 
bardzo wartościowych genotypów oraz zachowania 
i przed³u¿enia potencja³u reprodukcyjnego rzadkich 
gatunków reprezentowanych przez niewielk¹ liczbê 
osobników.

Kriokonserwacja materia³u 
genetycznego samca
Dostêpne s¹ ró¿ne techniki pozyskiwania plemników 

od samca: pobieranie nasienia poprzez zastosowanie 
sztucznej pochwy u wyszkolonego samca (kota do-
mowego), przez elektroejakulacjê oraz kateteryzacjê 
cewki moczowej po podaniu medetomidyny u kotów 
domowych lub dzikich kotowatych. Ponadto ogon 
naj¹drza jest doskona³ym miejscem przechowywania 
plemników naj¹drzowych, które mo¿na odzyskaæ ex 
vivo, w przypadku gdy dostêpne s¹ izolowane j¹dra 
(zwierzêta, które nagle umieraj¹, poddane eutanazji 
lub poddane orchidektomii z przyczyn medycznych) jak 
równie¿ in vivo od zwierz¹t, które nie mog¹ ejakulo-
waæ plemników. Co wiêcej, mo¿na równie¿ pozyskaæ 
plemniki j¹drowe, a nastêpnie u¿yæ w technikach wspo-
maganego rozrodu (ART. z ang. Assisted Reproductive 
Techniques).

Ka¿dy rodzaj plemników mo¿na zamroziæ. Prze-
badano ró¿ne rozrzedzalniki oraz dodatki do nich, 
jednak procedura najczêściej stosowana w przypadku 
ejakulowanych plemników kocura, zosta³a zaczerpniê-
ta z protoko³u dla mro¿enia nasienia psów. Sztuczne 

zap³odnienie lub produkcja zarodków in vitro z za-
stosowaniem kriokonserwowanych plemników daje 
akceptowalne wyniki, zarówno u zwierz¹t domowych, 
jak i u dzikich kotów, chocia¿ nadal istnieje potrzeba 
opracowania optymalnych protoko³ów (opracowanie 
przegl¹dowe - Luvoni, 2006).

Z praktycznego punktu widzenia napotykamy pewne 
ograniczenia w stosowaniu tych technik. Na przyk³ad 
pobieranie nasienia in vivo wymaga szkolenia kocura 
lub znieczulenia ogólnego, jednak jednym z g³ównych 
problemów jest jakośæ nasienia świe¿ego. Ejakulat 
mo¿e mieæ nisk¹ objêtośæ (400 mikrolitrów ejakulatu 
to maksymalna objêtośæ osi¹gniêta u kota domowego) 
lub z³¹ jakośæ morfologiczn¹, poniewa¿ teratozoosper-
mia (60% nieprawid³owych plemników) jest typowa 
dla kotów domowych i dzikich. Ponadto plemników 
naj¹drzowych, a nawet j¹drowych, jest bardzo ma³o. 
Co wiêcej, po kriokonserwacji ruchliwośæ oraz inte-
gralnośæ b³on komórkowych mog¹ byæ znacznie zre-
dukowane. Zatem, gdy jakośæ próbek nasienia jest 
niska, zamiast inseminacji przezszyjkowej, która stwa-
rza pewne trudności u kotowatych, wymagane jest 
zap³odnienie in vitro (IVF z ang. in vitro fertilization) 
lub doplazmatyczna iniekcja plemników (ICSI, z ang. 
intracytoplasmic sperm injection) w celu uzyskania za-
rodków, które mo¿na przenieśæ do samicy lub zamroziæ 
do późniejszego u¿ycia.

Innowacyjne podejście do bankowania plemników, 
choæ wci¹¿ eksperymentalne, jest reprezentowane 
przez witryfikacjê, liofilizacjê i suszenie przy u¿yciu 
mikrofal. Witryfikacja polega na przejściu roztworu 
wodnego ze stanu ciek³ego do stanu szklistego, co 
ró¿ni j¹ od klasycznego zamra¿ania, które polega 
na wytr¹caniu wody w postaci kryszta³ów lodu. Wi-
tryfikacja czêściej stosowana jest w kriokonserwacji 
zarodków i komórek jajowych. Jednak¿e zosta³a rów-
nie¿ zastosowana do mro¿enia nasienia kota, którego 
plemniki pozwoli³y na uzyskanie zarodków metod¹ IVF 
(Swanson i in., 2017), a tak¿e narodzin dwóch koci¹t 
po laparoskopowym zdeponowaniu nasienia witryfiko-
wanego do jajowodów (Swanson i in., 2015, w druku).

Podczas suchego zamra¿ania lub liofilizacji zamra¿a-
ny materia³ suszy siê przez sublimacjê lodu. By³aby to 
³atwiejsza i tañsza alternatywa dla konwencjonalnego 
zamra¿ania plemników, poniewa¿ umo¿liwia przecho-
wywanie nasienia w nieskoñczonośæ w temperaturze 
otoczenia lub w zwyk³ych lodówkach. Pomimo zasto-
sowania tej metody w konserwacji nasienia kotów 
domowych i jaguarów (Panthera onca) (Ringleb i in., 
2011; Kaneko i in., 2014), wci¹¿ jest w fazie eks-
perymentalnej. Plemniki mog¹ niekiedy wykazywaæ 
uszkodzenia DNA, ale z pewności¹ trac¹ ruchliwośæ, 
zatem zarodki mo¿na uzyskaæ jedynie za pomoc¹ ICSI.

Niektóre próby przeprowadzono równie¿ przy su-
szeniu wspomaganym mikrofalami. W tym przypad-
ku nie mo¿emy mówiæ o kriobankowaniu, poniewa¿ 
ta metoda nie opiera siê na spadku temperatury, ale 
naśladuje naturalne zjawisko zwane „anhydrobioz¹”. 
Zatem s³owo „krio-” nie wydaje siê tu w³aściwe, ale 
poniewa¿ jest to metoda przechowywania materia³u 
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genetycznego, chcielibyśmy wspomnieæ o tym w tym 
akapicie. Pomys³ suszenia pochodzi od niektórych 
gatunków, takich jak nicienie, owady itp., które aby 
przetrwaæ ekstremaln¹ utratê wody w komórkach, 
syntetyzuj¹ disacharydy, zwiêkszaj¹c zawartośæ cukru 
wewn¹trzkomórkowego, uzyskuj¹c wysok¹ lepkośæ 
cytopazmy, z zahamowaniem wszystkich aktywności 
biochemicznych w temperaturze pokojowej. U kotów 
przeprowadzenie ICSI z u¿yciem wysuszonych plem-
ników zaowocowa³o otrzymaniem blastocysty (Patrick 
i in., 2017).

Kriokonserwacja tkanki j¹drowej jest kolejn¹ mo¿-
liwości¹ konserwacji komórek rozrodczych. J¹dra 
s¹ doskona³ym źród³em plemników j¹drowych oraz 
spermatogenicznych komórek macierzystych. Jak ju¿ 
wspomniano, plemniki j¹drowe mo¿na wykorzystywaæ 
w technikach wspomaganego rozrodu, natomiast ze 
wzglêdu na ich niedojrza³ośæ, ponownie ICSI jest jedyn¹ 
opcj¹ dla uzyskania zarodków. Jeśli chodzi o leczenie 
regeneracyjne z wykorzystaniem spematogenicznych 
komórek macierzystych, przeprowadza siê hodowlê lub 
ksenotransplantacjê tkanki j¹drowej w celu stymulacji 
ró¿nicowania siê komórek macierzystych w plemniki, 
które później wykorzystuje siê w ICSI/IVF. Obiecuj¹ce 
wyniki uzyskano poprzez ksenotransplantacjê zamro-
¿onej tkanki j¹dra rysia iberyjskiego (Lynx pardinus) 
do myszy (Arregui i in., 2014). Testowano zarówno 
klasyczne zamra¿anie, jak i witryfikacjê mêskich gonad, 
ale praktyczne zastosowanie tych technik w tkance 
o tak z³o¿onej budowie wci¹¿ wymaga dalszych badañ.

Kriokonserwacja materia³u 
genetycznego samicy 
Podobnie jak plemniki, komórki jajowe mo¿na po-

bieraæ z jajników ex vivo lub in vivo ró¿nymi tech-
nikami. Po wyciêciu jajników lub sekcji zw³ok jajniki 
mo¿na pobraæ i poddaæ obróbce - zaaspirowaæ komórki 
jajowe z pêcherzyków jajnikowych lub pozyskaæ po-
przez mechaniczne rozdrobnienie tkanki kory jajnika. 
Z drugiej strony, pobieranie oocytów in vivo mo¿e byæ 
wykonywane poprzez laparoskopiê lub laparotomiê 
u kotów dzikich i domowych.

Kriokonserwacja oocytów jest jeszcze bardziej z³o-
¿ona ni¿ w przypadku plemników, poniewa¿ oocyty 
s¹ du¿ymi i wra¿liwymi komórkami, które czêsto tra-
c¹ swoje kompetencje rozwojowe po zamro¿eniu. Po 
pierwsze wykazaliśmy, ¿e kocie oocyty s¹ w stanie 
przetrwaæ zamro¿enie, a tak¿e, ¿e mo¿na uzyskaæ roz-
wój zarodka in vitro w wyniku zap³odnienia dojrza³ych 
komórek jajowych, konserwowanych metod¹ wolnego 
mro¿enia (ang. slow freezing). Dotychczas opubliko-
wano ró¿ne protoko³y mro¿enia, jednak wci¹¿ istniej¹ 
kontrowersyjne opinie na temat skuteczności wolnego 
zamra¿ania w porównaniu z witryfikacj¹, pomimo ¿e 
pierwsze kociêta po witryfikacji dojrza³ych oocytów, 
ICSI i przeniesieniu uzyskanych zarodków do biorczyñ 
urodzi³y siê ju¿ w 2012 r. (praca przegl¹dowa - Luvo-
ni, 2012). Podobnie jak w sytuacji gamet mêskich, 
protoko³y nadal wymagaj¹ optymalizacji pod k¹tem 
potencjalnego zastosowania u dzikich kotowatych.

Ograniczeniem kriokonserwacji oocytów s¹ naj-
czêściej uszkodzenia mechaniczne, których doświad-
czaj¹ komórki nara¿one na temperatury poni¿ej zera. 
W przypadku niedojrza³ych komórek jajowych, które 
s¹ ca³kowicie otoczone warstwami komórek wzgórka 
jajonośnego, oderwanie tych komórek oraz utrata ko-
munikacji miêdzy nimi jest najczêstszym problemem 
podczas kriokonserwacji i ma negatywny wp³yw na 
ich kompetencjê rozwojow¹. Z tego powodu bada-
my obecnie system hodowli 3D (tj. mikrokapsu³ki 
alginianowe; Colombo i in., 2019) oraz strukturê pê-
cherzykowo-podobn¹, z³o¿on¹ z komórek ziarnistych 
w systemie 3D. Celem badañ jest jak najwierniejsze 
naśladowanie środowiska pêcherzyka jajnikowego oraz 
opracowanie lepszego środowiska hodowlanego dla 
oocytów poddanych stresowi, jakim jest witryfikacja.

Inn¹ mo¿liwości¹ bankowania materia³u genetyczne-
go, ostatnio wnikliwie badan¹ u kotów, jest zachowanie 
samego j¹dra (pêcherzyka zarodkowego, GV, z ang. 
germinal vesicle) niedojrza³ych oocytów poprzez susze-
nie powietrzem lub suszenie mikrofalowe. Celem jest 
zachowanie genomu matki, a nastêpnie przeniesienie 
go do świe¿ej komórki biorcy. Wyniki odwadniania 
powietrzem, a nastêpnie ponownego uwodnienia s¹ 
obiecuj¹ce, poniewa¿ uzyskano wysokie wskaźnik 
wznowienia mejozy, a niektóre komórki osi¹gnê³y pe³-
ne dojrzewanie j¹drowe (Graves-Herring i in., 2013). 
W przypadku suszenia wspomaganego mikrofalami 
wykazano, ¿e pêcherzyki zarodkowe kota osi¹gaj¹ sto-
pieñ uwodnienia pozwalaj¹cy na prze¿ycie i s¹ w stanie 
zachowaæ nienaruszone DNA (Elliott i in., 2015).

Jak ju¿ wspomniano w przypadku tkanki j¹der, tkan-
ka jajnika jest obfitym źród³em komórek rozrodczych, 
a jej zamro¿enie i ksenotransplantacja do myszy zosta³a 
ju¿ przeprowadzona u kota domowego (praca przegl¹-
dowa - patrz Luvoni 2012). Witryfikacja tkanek jawi 
siê jako lepsza technika i przeprowadzono ju¿ w ten 
sposób bankowanie materia³u niektórych dzikich ko-
towatych.

Podsumowanie
Dziêki udoskonaleniu metod zachowania materia³u 

genetycznego oraz zastosowaniu ART do uzyskiwa-
nia ci¹¿ i ¿ywo urodzonego potomstwa, w przysz³ości 
jesteśmy zobowi¹zani zapewniæ przetrwanie ka¿dego 
zwierzêcia, w tym kotowatych. Nacisk, jaki k³adziemy 
na ukazywanie ró¿nych ograniczeñ omówionych pro-
cedur, nie ma zniechêcaæ naukowców do prowadzenia 
dalszych badañ w tej dziedzinie, ale ma na celu pod-
kreślenie, w jakim kierunku powinniśmy planowaæ na-
sze badania. Innowacyjne metody kriokonserwacji lub 
po prostu bankowanie bez u¿ycia niskich temperatur 
otwieraj¹ obecnie nowe horyzonty i mamy nadziejê, 
¿e w nastêpnej dekadzie odniesiemy wiele sukcesów 
na tym polu, a stosowanie tych procedur bêdzie coraz 
bardziej rozpowszechnione.

Piśmiennictwo u autora

Źród³o: XV Kongres: „Problemy w rozrodzie ma³ych 
zwierz¹t: p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”; 
Wroc³aw, 12-13 października 2019r.
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Stanis³awa JASIÑSKA-LEWANDOWSKA
1921-1998

(Wspomnienie)

Stanis³awa Jasiñska -Lewandowska urodzi³a siê 
23 maja 1921 r. w miejscowości Wielkie Oczy 
w województwie lwowskim. Do szko³y powszechnej 
i gimnazjum uczêszcza³a pocz¹tkowo w Zakopanem, 
a koñcowe 2 lata nauki odby³a w Prywatnym Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym Olgi Filippi -¯ychowiczowej we 
Lwowie, uzyskuj¹c świadectwo dojrza³ości w 1939 r.

Studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie (ówczesna nazwa Lwiwskij Weterinarnyj Insti-
tut) rozpoczê³a w 1940 r. Po wojnie przenios³a siê do 
Wroc³awia, by tu ukoñczyæ studia w gronie profesorów 
i kolegów lwowskich. Dyplom lekarza weterynaryjnego 
uzyska³a w 1949 r. na Wydziale Medycyny Weteryna-
ryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu. Ju¿ 
jako studentka w 1946 r. rozpoczê³a pracê na macie-
rzystym Wydziale na stanowisku m³odszego asystenta 
w Katedrze Mikrobiologii Wydzia³u Medycyny Wete-
rynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu. 
W Katedrze tej pracowa³a nieprzerwanie przez 41 
lat, przechodz¹c kolejne szczeble kariery naukowej 
do stanowiska docenta etatowego w³¹cznie. Stopieñ 
naukowy doktora nauk weterynaryjnych (wówczas 
„kandydata nauk”) uzyska³a w 1958 r., a w 1964 r. 
stopieñ doktora habilitowanego nauk weterynaryj-
nych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy 
pt. Bakteriofagi szczepów lizogennych histeria mo-
nocytogenes.

Sta¿e naukowe z zakresu bakteriologii odby³a u pro-
fesora Manninera w Budapeszcie (1957) i w Wy¿szej 
Szkole Weterynaryjnej w Brnie (kilkakrotnie) oraz 

z zakresu wirusologii w Instytucie Wirusologii u prof. 
Blaskovica w Bratys³awie (1961). G³ównym tematem 
badañ Pani Docent by³y wirusy bakteryjne oraz bakte-
ryjne choroby odzwierzêce, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem listeriozy. Od 1956 r. wspó³pracowa³a 

z klinikami Akademii Medycznej i placówkami s³u¿by 
zdrowia z terenu Dolnego Śl¹ska i pozosta³ych czêści 
kraju, prowadz¹c badania materia³u nades³anego ze 
szpitali po³o¿niczych i pediatrycznych. Bra³a czynny 
udzia³ w konferencjach Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 
referuj¹c wyniki w³asnych badañ.

Wyrazem uznania wagi problematyki chorób odzwie-
rzêcych by³o utworzenie w 1974 r., wspólnie z Akade-
mi¹ Medyczn¹ we Wroc³awiu, Dolnośl¹skiego Zespo³u 
ds. Zoonoz, którego jednym z za³o¿ycieli by³a doc. 
S. Lewandowska. Na jej dorobek sk³ada siê ponad 60 
prac naukowych, opublikowanych w czasopismach 
krajowych i zagranicznych, w tym 31 publikacji doty-
cz¹cych listeriozy cz³owieka i zwierz¹t.

Przy wspó³pracy z Katedr¹ Epizootiologii w 1955 r. 
zapocz¹tkowa³a badania nad listerioz¹ na Dolnym Śl¹-
sku, dotycz¹ce wystêpowania tej choroby u owiec, 
świñ i świnek morskich, wystêpowania pa³eczek liste-
rii w środowisku, diagnostyki serologicznej u byd³a, 
owiec, świñ, psów i królików oraz opracowania ¿ywej 
niezjadliwej szczepionki przeciwko listeriozie owiec. 
Wspó³pracuj¹c z Akademi¹ Medyczn¹ we Wroc³awiu 
w 1964 r. rozpozna³a bakteriologicznie i by³a wspó³-
autorem publikacji dotycz¹cej pierwszego przypadku 
listeriozy wrodzonej u dziecka w Polsce.

Przez wszystkie lata pracy w Katedrze Mikrobio-
logii Weterynaryjnej prowadzi³a zajêcia dydaktyczne, 
pocz¹tkowo æwiczenia, a nastêpnie tak¿e wyk³ady dla 
studentów Wydzia³u Weterynaryjnego i Zootechniczne-
go AR we Wroc³awiu, bêd¹c równocześnie przez wiele 
lat opiekunem lat studiów i Sekcji Mikrobiologicznej 
Studenckiego Ko³a Naukowego Medyków Weteryna-
ryjnych. 

Jej dzia³alnośæ dydaktyczna zosta³a uhonorowana 
nagrod¹ Rektora AR we Wroc³awiu za du¿y wk³ad 
pracy w dziedzinie organizacji dydaktyki i procesu wy-
chowania m³odzie¿y. By³a ponadto wielokrotnie na-
gradzana za dzia³alnośæ naukow¹ przez rektora oraz 
Ministra Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki. Przyznano jej 
tak¿e odznaczenia pañstwowe: Krzy¿ Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Z³oty i Srebrny Krzy¿ Zas³ugi 
oraz Odznakê XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śl¹ska.

W pamiêci studentów i wspó³pracowników pozosta-
nie na zawsze wzorem wymagaj¹cego, sprawiedliwego 
i bardzo ¿yczliwego studentom nauczyciela akademic-
kiego, rzetelnego naukowca, cz³owieka o g³êbokiej 
kulturze osobistej i licznych zainteresowaniach.

Pogrzeb odby³ siê 21 maja 1998 r. Pochowana zo-
sta³a na cmentarzu św. Wawrzyñca przy ul. O. Bujwida 
we Wroc³awiu.

Witold Golnik i Jerzy Nowacki
Wroc³aw

Źród³o: „Wybitni polscy lekarze weterynarii XX wieku w nauce 
i zawodzie”, Lublin 2005

Z historii

weterynarii
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Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wnio-
sek Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc³awiu og³asza nabór na sze-

ściosemestralne

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
z dziedziny

RADIOLOGIA WETERYNARYJNA
Ukoñczenie szkolenia specjalizacyjnego daje mo¿li-
wośæ przyst¹pienia do egzaminu specjalizacyjnego, 
celem uzyskania tytu³u specjalisty w danej dziedzinie 

weterynarii.
Planowany termin rozpoczêcia szkolenia 

specjalizacyjnego - marzec 2020r.
Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego 

- 6 semestrów
Osoby zainteresowane proszone s¹ o przes³anie 

wniosku o przyjêcie na szkolenie specjalizacyjne 
na adres:

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wroc ³awiu, Katedra i Klinika 
Chirurgii, Pl. Grunwaldzki 51, 50 -366 Wroc³aw-
Kierownik studium: dr Jan Siembieda, 
e mail: siemwet@wp.pl, 
tel.: 713205490 lub 713205353.

Termin sk³adania dokumentów up³ywa 
15 lutego 2020r.

Zg³oszenie powinno zawieraæ dokumenty przewi-
dziane w Rozporz¹dze-niu Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz.U. 
z 28.11.1994. nr 131 poz. 667).

Lekarz weterynarii ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na 
szkolenie specjalizacyjne sk³ada WNIOSEK znajdu-
j¹cy siê na stronie internetowej KSLW (www.piwet.
pulawy.pl/kslw).

Do wniosku do³¹cza siê:
1. odpis dyplomu lekarza weterynarii,
2. odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-

weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywa-
nia zawodu, wystawione w ci¹gu ostatnich trzech 
miesiêcy,

3. deklaracjê pokrycia kosztów specjalizacji przez 
lekarza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad 
pracy,

4. dokumenty potwierdzaj¹ce co najmniej dwuletni 
sta¿ pracy w zawodzie lekarza weterynarii.

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii mo¿e 
poprosiæ lekarza weterynarii o przed³o¿enie zaświad-
czeñ o ukoñczonych kursach specjalizacyjnych w dzie-
dzinie weterynarii objêtej tematem specjalizacji.

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego zastrzega 
sobie mo¿liwośæ przesuniêcia rozpoczêcia i semestru.

Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 13: 
Dr hab. Roman Aleksiewicz prof. nadzw.

Dziekan Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej: 
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wnio-
sek Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Warmiñsko Mazurskiego Olsztynie og³asza nabór na 

czterosemestralne

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE
z dziedziny

PREWENCJA WETERYNARYJNA 
I HIGIENA PASZ

Ukoñczenie szkolenia specjalizacyjnego daje mo¿li-
wośæ przyst¹pienia do egzaminu specjalizacyjnego, 
celem uzyskania tytu³u specjalisty w danej dziedzinie 

weterynarii.
Planowany termin rozpoczêcia szkolenia 

specjalizacyjnego - marzec 2020r.
Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego: 

4 semestry
Osoby zainteresowane proszone s¹ o przes³anie 

wniosku o przyjêcie na szkolenie specjalizacyjne 
na adres:

Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsz-
tynie, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny 
Pasz, ul. Oczapowskiego 13/29, 10- 718 Olsztyn.
Kierownik Studium: 
prof. dr hab. Magdalena Gajêcka, tel.: 895233773, 
e mail: mgaja@uwm.edu.pl lub marzenap@uwm.
edu.pl, tel.: 0895233773, fax: 0895233618.

Termin sk³adania dokumentów up³ywa 
31 stycznia 2020r.

Zg³oszenie powinno zawieraæ dokumenty przewi-
dziane w Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Go-
spodarki ¯ywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz.U. 
z 28.11.1994 nr 131, poz. 667 z późn. zm.)

Lekarz weterynarii ubiegaj¹cy siê o przyjêcie na 
szkolenie specjalizacyjne sk³ada WNIOSEK znajdu-
j¹cy siê na stronie internetowej KSLW (www.piwet.
pulawy.pl/kslw).

Do wniosku do³¹cza siê:
a. odpis dyplomu lekarza weterynarii,
b. odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-we-

terynaryjnej potwierdzaj¹cego posiadanie prawa 
wykonywania zawodu lekarza wetery narii,

c. deklaracjê pokrycia kosztów szkolenia specjaliza-
cyjnego,

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe

szkolenia
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d. dokument potwierdzaj¹cy co najmniej dwuletni 
sta¿ pracy w zawodzie.

Komisja do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii 
mo¿e prosiæ lekarza weterynarii o przed³o¿enie za-
świadczeñ o ukoñczonych kursach specjalistycznych 
w dziedzinie weterynarii objêtej tematem specjalizacji.

Koszt 1 semestru: 1800 z³otych.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego zastrzega 

sobie mo¿liwośæ przesuniêcia terminu rozpoczêcia 
I semestru.

Og³oszenie umieszczone jest równie¿ na stronie 
www.piwet.pulawy.pl/kslw

Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 14: 
prof. dr hab. Andrzej Wernicki

Dziekan Wydzia³u Medycyny Weterynaryjne: 
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk

Informacje

ró¿ne

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Micha³ Rudy
Traktat o uśmiercaniu zwierz¹t
Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS, 2019, 352 strony, 
oprawa zintegrowana szyta, cena 89z³

Sk¹d siê wziê³y pierwsze normy postêpowania, a na-
stêpnie systemy religijne i prawne? Dlaczego tyle miej-
sca religie poświêcaj¹ kwestii panowania cz³owieka nad 
zwierzêtami, ich uśmiercaniu - tak¿e jako formy ofiary 
dla bogów czy pozyskiwania ¿ywności pochodzenia 

zwierzêcego? Sk¹d siê wziê³o prawo? Jak i kiedy homo 
sapiens zosta³ wielkim legislatorem? Tak wielkim, ¿e 
zacz¹³ regulowaæ nie tylko normy swojego postêpo-
wania, lecz tak¿e normy postêpowania wobec niemal 
wszystkich innych przedstawicieli świata zwierzêcego, 
w tym te dotycz¹ce prawnego zakazu b¹dź dopusz-
czalności uśmiercania zwierz¹t? Monografia prawnicza 
Traktat o uśmiercaniu zwierz¹t autorstwa dr. Micha³a 
Rudego to wnikliwa próba znalezienia odpowiedzi na 
powy¿sze pytania.

Z recenzji dr. hab. Paw³a Wojciechowskiego 
z Wydzia³u Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego
Traktat o uśmiercaniu zwierz¹t jest dzie³em ory-

ginalnym i ze wszech miar nowatorskim w polskiej 
doktrynie prawa, wype³nia te¿ powa¿n¹ lukê w do-
tychczasowej literaturze przedmiotu. Pomimo istnienia 
obszernej literatury dotycz¹cej humanitarnej ochrony 
zwierz¹t, ksi¹¿ka Micha³a Rudego podejmuje tê pro-
blematykê w sposób odmienny od jej dotychczasowych 
ujêæ. 

Autor nie ogranicza bowiem swoich rozwa¿añ do 
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, lecz osadza analizê 
prawn¹ na niezbêdnych dla jej w³aściwego zrozumienia 
dociekaniach tycz¹cych siê religijnych, filozoficznych 
i spo³ecznoekonomicznych wymiarów ochrony huma-
nitarnej zwierz¹t. 

Stara siê dotrzeæ do jak najg³êbszych podstaw i gene-
zy przyjêtej regulacji, siêgaj¹c do norm religijnych oraz 
pod³o¿a filozoficznego. W przypadku humanitarnej 
ochrony zwierz¹t jest to zabieg konieczny, a zas³ug¹ 
Autora jest poświêcenie temu zagadnieniu znacznej 
czêści ksi¹¿ki. Odwo³uje siê on przy tym do bardzo 
szerokiego krêgu literatury z dziedziny nauk huma-
nistycznych i spo³ecznych (m.in do nauki o kulturze 
i religii oraz geografii, ekonomii, filozofii), ale tak¿e 
do literatury popularnonaukowej.

Z recenzji dr hab. Joanny Helios 
z Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wroc³awskiego
Traktat... zmierza do jasnego i pe³nego ujêcia za-

gadnienia uśmiercania zwierz¹t, grupuje i hierarchizu-
je wiedzê z tego zakresu. Autorowi uda³o siê znaleźæ 
p³aszczyznê dla opisania przedmiotowego zagadnienia 
nie tylko z perspektywy obowi¹zuj¹cych przepisów 
prawa, g³ównie prawa administracyjnego, praktyki 
s¹dowej, zreszt¹ w sposób interesuj¹cy. 

Uda³o mu siê po³¹czyæ w¹tki filozoficzne, etyczne, 
antropologiczne ze sfer¹ prawa. Świadczy to o erudy-
cji Autora, jego sprawności intelektualnej, znajomości 
ga³êzi prawa administracyjnego, tak¿e uregulowañ unij-
nych i miêdzynarodowych w zakresie humanitarnej 
ochrony zwierz¹t.

O wartości ksi¹¿ki świadczy waga poruszanych 
w niej problemów, ale i przystêpna ich prezentacja. 
Walory te powinny przyci¹gn¹æ uwagê zarówno prak-
tyków, jak i teoretyków prawa, a tak¿e wszystkich osób 
interesuj¹cych siê problemami zwi¹zanymi z prawami 
zwierz¹t, ich dobrostanem i humanitaryzmem.
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Śp. lek. wet. Tadeusz KRUPIARZ 
zmar³ 15 listopada 2019r. 

prze¿ywszy 69 lat
Po¿egnanie Zmar³ego odby³o siê w poniedzia³ek 

18.11.2019r. o godz. 17:00 w Sali Po¿egnañ w Biela-
wie. Pogrzeb śp. Tadeusza odby³ siê w środê 20 listopa-
da br. w Ostroszowicach - Jego rodzinnej miejscowości. 
O godz. 14:30 nast¹pi³o przeniesienie 
urny z prochami Zmar³ego z kaplicy do 
kościo³a parafialnego pw. św. Jadwigi 
Śl¹skiej, w którym zosta³a odprawiona 
koncelebrowana msza św. ¿a³obna. Po 
mszy św. kondukt pogrzebowy uda³ siê 
na cmentarz parafialny, gdzie prochy 
Zmar³ego zosta³y z³o¿one w rodzinnym 
grobie. W ostatniej drodze Tadeusza 
uczestniczy³o, oprócz rodziny, liczne 
grono znajomych, przyjació³, klientów 
- w³aścicieli pacjentów, przedstawiciele 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej oraz grupa kole¿anek i kolegów, 
którzy razem ze śp. Tadeuszem studio-
wali na Wydziale Weterynarii we Wro-
c³awiu. Ceremonii pogrzebowej towarzyszy³ Sztandar 
Dolnośl¹skiej Izby Lek-Wet. Nad grobem po¿egnali 
Zmar³ego: Córka Iga, dr Andrzej Janiszewski - w imie-
niu Ko³a Seniorów DIL-Wet. oraz dr. Piotr Kneblewski 
w imieniu grupy przyjació³ ze studiów.

J.D.

OSTATNIE PO¯EGNANIE 
Śp. TADEUSZA KRUPIARZA

Zebraliśmy siê na cmentarzu w Ostroszowicach na 
Dolnym Śl¹sku, ¿eby uczestniczyæ w ostatnim po¿egna-
niu naszego serdecznego Kolegi i Przyjaciela śp. Ta-
dzia Krupiarza. Ta bardzo smutna wiadomośæ, która 
w ostatni pi¹tek rano dotar³a do grupy absolwentów 
w ró¿nych zak¹tkach Polski, Niemiec, Cypru, Grecji 
i Stanów Zjednoczonych nape³ni³a nas bólem, smut-
kiem i niedowierzaniem. Czy to mo¿liwe? Przecie¿ 
kilka tygodni temu byliśmy jeszcze wszyscy, razem 
z Tadziem na s³onecznej Krecie, na naszym kolejnym 
zjeździe absolwentów i nic nie zapowiada³o tak szoku-
j¹co z³ej wiadomości. 

Śp. Tadeusz Krupiarz urodzi³ siê tutaj, na tej zie-
mi w Ostroszowicach 14 grudnia 1950 roku i po 
ukoñczeniu miejscowej szko³y podstawowej oraz po 
zdaniu matury w liceum ogólnokszta³c¹cym w Biela-
wie, w 1970 roku dosta³ siê na studia na Wydziale 

Medycyny Weterynaryjnej dzisiejszego 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
c³awiu. Byliśmy z Tadziem na jednym 
roku, a niektórzy z nas w jednej grupie. 
Tadziu by³ dobrym studentem i bardzo 
dobrym koleg¹, kole¿eñskim, chêtnym 
do pomocy innym, pogodnym i ¿yczli-
wym, weso³ym i zawsze uśmiechniêtym, 
czym szybko zdobywa³ sobie przychyl-
nośæ i przyjaźñ wielu osób w naszym 
środowisku. By³ lubiany naprawdê przez 
wszystkich.

Dyplom lekarza weterynarii Tadeusz 
uzyska³ na macierzystej uczelni w 1977 
roku i od razu zacz¹³ pracê zawodow¹ 
w ówczesnym woj. szczeciñskim. By³ 

kierownikiem lecznicy dla zwierz¹t w Moryniu, a póź-
niej kierowa³ te¿ punktem weterynaryjnym w Miesz-
kowicach. By³ bardzo dobrym lekarzem weterynarii, 
lubianym przez wspó³pracowników i cenionym przez 
odbiorców us³ug, mia³ wiele osi¹gniêæ zawodowych 
w opiece nad du¿ymi fermami byd³a, świñ i owiec, 
a ponadto zajmowa³ siê tak¿e opiek¹ weterynaryjn¹ 
nad zwierzêtami w okolicznych gospodarstwach indy-
widualnych. W tym terenie pracowa³ do 1989 roku, 
kiedy to przeniós³ siê bli¿ej rodzinnych stron i roz-
pocz¹³ pracê w nadzorze nad ¿ywności¹ zwierzêcego 
pochodzenia w O³awie i Środzie Śl¹skiej. Na pocz¹tku 
lat 90-tych, po przemianach ustrojowych w Polsce, 
a tak¿e w s³u¿bie weterynaryjnej, otworzy³ prywatny 
gabinet we Wroc³awiu, gdzie zajmowa³ siê profilaktyk¹ 
i leczeniem ma³ych zwierz¹t, co sta³o siê Jego naj-
wiêksz¹ pasj¹ zawodow¹. Lubi³ zwierzêta i skutecznie 
im pomaga³. Lubi³ ludzi i to przyczynia³o siê szybko 
do powiêkszania grona klientów, dobrej wspó³pracy 
z w³aścicielami zwierz¹t oraz ośrodkami hodowli psów 
we Wroc³awiu i okolicy. 

By³ bardzo dobrym lekarzem weterynarii, a swo-
je obowi¹zki zawodowe wykonywa³ zawsze z du-
¿ym zaanga¿owaniem i wielk¹ pasj¹, co owocowa³o 
bardzo dobrymi efektami i wieloma sukcesami oraz 

Ex 
funebri 
charta
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wdziêczności¹ pacjentów oraz ich w³aścicieli. Sprawy 
i problemy spo³eczno-zawodowe le¿a³y Mu na sercu, 
w IV kadencji samorz¹du by³ delegatem na zjazd Dol-
nośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a ostatnio 
udziela³ siê tak¿e w Kole Seniorów.

Paradoksalnie z up³ywem czasu i kolejnych lat od 
uzyskania absolutorium nasze kontakty przyjacielskie 
i kole¿eñskie ulega³y coraz wiêkszemu zbli¿eniu i zacie-
śnieniu, a sprzyja³y temu kolejne zjazdy absolwentów 
w ró¿nych czêściach Polski i Europy, na których Tadziu 
zawsze by³. Na tych spotkaniach by³ dusz¹ towarzy-
stwa, jak zawsze weso³y i uśmiechniêty, pe³en humoru 
i energii, skory do ¿artów i dowcipów, chêtny do roz-
mów, dyskusji o sprawach i problemach zawodowych 
oraz aktualnej sytuacji Polski.

Drogi Tadziu! By³eś Dobrym Cz³owiekiem, bardzo 
dobrym Koleg¹ i Wspania³ym Przyjacielem, by³eś bar-
dzo dobrym lekarzem weterynarii. Trudno uwierzyæ, 
¿e ju¿ nie pojedziemy razem na nastêpne zjazdy ab-
solwentów, ale Ty Drogi Tadziu! na zawsze zostaniesz 
w naszych sercach, a pamiêæ o Tobie bêdzie ¿y³a w na-
szych wspomnieniach!

¯egnaj Przyjacielu!
Niech ta ostroszowicka ziemia lekk¹ Ci bêdzie! 
Spoczywaj w pokoju po ziemskiej wêdrówce! 
Cześæ Twojej Pamiêci!
Rodzinie i Bliskim śp. Tadeusza w imieniu kole¿anek 

i kolegów absolwentów sk³adam szczere i serdeczne 
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia. 

 Piotr Kneblewski

Spis artyku³ów Biuletynu DIL-Wet. – Rocznika 2019
(Nr/str.)

  Materia³y na XXI Okrêgowy Zjazd Sprawoz-
dawczy Lekarzy Weterynarii DIL-Wet.

 1. Sprawozdanie Prezesa Rady DIL-Wet.: 113,5
 2. Sprawozdanie Skarbnika Dolnośl¹skiej Izby Lek.-

-Wet.: 113,9
 3. Wykonanie bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. 

w 2018r.: 113,10
 4. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Dolnośl¹skiej 

Izby Lek.-Wet. w 2018r.: 113,11
 5. Projekt bud¿etu Dolnośl¹skiej Izby Lek.-Wet. na 

rok 2019: 113,12
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 1 styczeñ - 31 

grudzieñ 2018r.: 113,13
 7. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Za-

wodowej DIL-Wet.: 113,14
 8. Sprawozdanie S¹du Lek.-Wet. DIL-Wet.: 113,15
 9. Sprawozdanie z dzia³alności Funduszu Pomocy 

Kole¿eñskiej DIL-Wet.: 113,15
10. Sprawozdanie z dzia³alności Fundacji ,,Pro Medici 

Veterinarii” w 2018r.: 113,16
11. Sprawozdanie z dzia³alności Ko³a Seniorów DIL-

-Wet. za rok 2018: 113,17
12. Projekty Uchwa³ (1÷7): 113,17

  Materia³y z VIII Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego Lekarzy Wet. DIL-Wet.

 1. Materia³y z VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Lekarzy Wet. DIL-Wet.: 114,84

 2. Protokó³ z VIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborcze-
go Lekarzy Weterynarii DIL-Wet.: 114,84

 3. Uchwa³y Zjazdowe + Stanowisko nr 1: 114,92
 4. Lista obecności delegatów na Zjazdach Lekarzy 

Wet. DIL-Wet. we Wroc³awiu w latach 2017-
2019: 114,101

  Z dzia³alności Izby Lekarsko-Wet.
 1. Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 14 

(15.11.2018) i nr 15 (13.12.2019) - Teresa Rogow-
ska: 113,21

 2. Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 16 
(21.02.2019) i nr 17 (28.03.2019) - Teresa Rogow-
ska: 114,103

 3. Dolnośl¹skie Forum Samorz¹dów Zawodów Za-
ufania Publicznego: 114,115

 4 Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 19 
(6.06.2019) i nr 20 (4.07.2019) - Teresa Rogowska: 
115,164

 5 Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 21 
(5.09.2019) i nr 22 (17.10.2019) - Teresa Rogow-
ska: 116,245

  Informacje Inspekcji Weterynaryjnej
 1. Pismo Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii ws. przepisów dotycz¹cych zakwalifi-
kowania do odpadów czêści cia³a zwierz¹t domo-
wych: 113,27

 2. Dokument handlowy w przychodni weterynaryjnej 
- jak i kiedy nale¿y go przygotowaæ - Kamila K³os: 
113,27

 3. Pismo G³ównego Lekarza Weterynarii ws. zmiany 
wymagañ dotycz¹cych przemieszczania/przywozu 
zwierz¹t z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej: 
113,28

 4. Pismo G³ownego Lekarza Wet. do Wojewódzkich 
Lekarzy Wet. - Pawe³ Niemczuk: 114,117

 5. G³ówny Lek. Wet. doprecyzowa³ pismo ws. po-
bierania próbek do badañ w kier. ASF - Bogdan 
Konopka: 115,170

 6. Pismo G³ównego Lek. Wet. dr. Bogdana Ko-
nopki do Prezesa KRL-Wet. - Bogdan Konopka: 
115,171

  Informacje Krajowej Izby Lek.-Wet.
 1. Apel do Premiera - Jacek £ukaszewicz: 114,118
 2. Odpowiedź z KPRM - Pawe³ Szrot: 114,120
 3. Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa - Szymon 

Gi¿yñski: 114,121
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 4. W Sejmie o wyznaczeniach: 114,124
 5. Pismo KRL-W do G³ównego Lekarza Wet. - Jacek 

£ukaszewicz: 114,125
 6. Odpowiedź Prezesa KRL-Wet. na pismo G³ówne-

go Lek. Wet. - Jacek £ukaszewicz: 115,172
 7. Pismo ws. zmiany systemu identyfikacji i rejestra-

cji zwierz¹t - Jacek £ukaszewicz, Janusz Okoñski: 
115,173

 8. Pismo w sprawie sposobu realizacji podwy¿szenia 
wynagrodzeñ w Inspekcji Wet. - Jacek £ukasze-
wicz: 115,175

 9. Pismo o podjêcie dzia³añ zapewn. pomoc przy po-
skramianiu byd³a przy wykon. badañ - Jacek £u-
kaszewicz: 115,175

10. Pismo z propozycj¹ nowelizacji w sprawie wa-
runków i wysokości wynagrodzenia za wykon. 
czynności przez lekarza weterynarii i inne osoby 
wyznaczone przez pow. lek. wet. - Jacek £ukasze-
wicz: 115,176

11. Pismo ws. procedury wyznaczania lekarzy wet. do 
realizacji zadañ Inspekcji Weterynaryjnej - Jacek 
£ukaszewicz: 115,176

12. Odpowiedź MRiRW w sp. nowelizacji rozporz¹-
dzenia w sp. warunków i wysokości wynagrodze-
nia za wykonywanie czynności przez lekarzy wet. 
i inne osoby wyznaczone przez plw - Magdalena 
Zasêpa: 116,254

13. Rezygnacja z papierowej wersji „¯ycia Weteryna-
ryjnego”: 116,255

  Akty i porady prawne
 1. Wykaz aktów prawnych dot. weterynarii opubliko-

wanych od lipca do grudnia 2018 - J.Bo rowiec: 
113,36

 2. Uwaga! Stosowanie kas fiskalnych w zlz  - Arka-
diusz Kwieciñski: 114,135

 3. Uwaga, zmiana przepisów dotycz¹cych wystawia-
nia recept - Wojciech Hildebrand: 114,136

 4. Problematyka ubezpieczeñ w praktyce weteryna-
ryjnej - Karolina S³u¿ewska-Woźnicka: 114,137

 5. Zatrudnienie w praktyce wet. - umowy, zakaz kon-
kurencji, klauzule dodatkowe - Karolina S³u¿ew-
ska-Woźnicka: 114,137

 6. Wykaz aktów prawnych dot. weterynarii opubl. w 
okresie od grudnia 2018 do czerwca 2019 - J.Bo-
rowiec: 115,185

 7. Zmiana kodów w kasie fiskalnej - Arkadiusz Kwie-
ciñski: 115,185

 8. Limit p³atności gotówkowych - Arkadiusz Kwieciñ-
ski: 115,186

 9. Postêpowanie z martwym zwierzêciem domowym 
- Magdalena Lenart-Ojak: 115,187

10. Zmiana przepisów o odpadach weterynaryjnych 
- Anna Zalesiñska: 115,188

11. Zmiana stawki podatkowej - Arkadiusz Kwieciñski: 
116,262

12. Wysokośæ i skutecznośæ kar w samorz¹dzie zawo-
dowym - Anna Zalesiñska: 116,263

13. Pismo z Min. Środowiska ws. obowi¹zkowego 
wpisu do elektron. Rejestru-BDO - S³awomir Ma-
zurek: 116,265

  Z ¿ycia Uczelni 
 1. Informacja z posiedzeñ Rady Wydzia³u Medycy-

ny Wet. UP we Wroc³awiu w okresie od września 
2018r. do lutego 2019r. - Bo¿ena Doszyñ: 113,30

 2. Jubileusz prof. Janeczka: - A chcia³em byæ archi-
tektem - Katarzyna Kaczorowska: 113,31

 3. Studentka UPWr na sta¿u w RPA - mj: 113,34
 4. Informacja z posiedzeñ Rady Wydzia³u Medycyny 

Wet. UP we Wroc³awiu od marca do maja 2019r. 
- Bo¿ena Doszyñ: 114,125

 5. Kotka Maja okoci³a siê dziêki ... UPWr - kbk: 
114,127

 6. Prof. Noszczyk-Nowak: - Otwieram nowy rozdzia³ 
- Katarzyna Kaczorowska: 114,128

 7. Zmar³ prof. Ryszard Badura - kbk: 114,131
 8. Potencja³ rolniczy Dolnego Śl¹ska i DOZEDO 

- kbk: 114,134
 9. Wspieramy wyprawê weterynarzy do Kirgistanu 

- kbk: 115,177
10. Zmiany na UPWr: Wiod¹ce Zespo³y Badawcze po-

wo³ane - mj: 115,180
11. £aweczki absolwentów. Pierwsza na weterynarii 

- kbk: 115,181
12. Lwowsko-Wroc³awska Szko³a Weterynaryjna 

- kbk: 115,183
13. Dzikie zwierzêta wokó³ nas - red: 115,184
14. ZMIANY W ORGANIZACJI UP! Informacja z po-

siedzeñ Rady Wydzia³u Med. Wet. oraz Rady Dys-
cypliny Wet. UP we Wroc³awiu od czerwca do li-
stopada 2019 - Bo¿ena Doszyñ: 116,255

15. 30 Kreatywnych Wroc³awia - ARAW: 116,256
16. 2 mln z³ na miêdzynarodowe partnerstwo dla 

UPWr - kbk: 116,257
17. Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 - mj: 

116,258
18. Przewodnicz¹cy rad dyscyplin powo³ani - mj: 

116,259
19. Prof. Kubiak doktorem h.c. lwowskiej uczelni - mj: 

116,260

  Poznajmy siê
 1. PIW w Oleśnicy - Henryk Bajcar: 110,132
 2. Przychodnia Weterynaryjna „Ho³dowañscy” w 

Pszennie - Eliza Ho³dowañska -Kroczak: 110, 135
 3. Klinika Weterynaryjna dr n.wet. Dariusz Niedziel-

ski we Wroc³awiu - Dariusz Niedzielski: 111,200

  Problemy spo³eczno-zawodowe
 1. Interpretacje zapisów Kodeksu Etyki Lekarza We-

terynarii (tezy) - Anna Zalesiñska: 113,57
 2. Metody oceny jakości ¿ycia zwierz¹t przewlekle 

chorych i wskazania do eutanazji - Pawe³ Pasieka: 
113,58

 3. Kilka s³ów po emisji w sobotni wieczór reporta¿u 
w TVN24 „Chore Byd³o Kupiê” - Bogus³aw Czer-
ski: 113,61

 4. OZZPIW dementuje opinie MRiRW - Sara Meskel: 
114,149

 5. Apel MRiRW do lekarzy weterynarii - Szymon Gi-
¿yñski: 114,150
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 6. Dylematy etyczne lekarza wet. - pracownika In-
spekcji Wet. - Bogus³aw Czerski: 116,279

 7. Dylematy etyczne lekarza wet. prywatnej praktyki 
- Jerzy Borowiec: 116,283

 8. Lekarz weterynarii wobec prowadzenia badañ na-
ukowych z udzia³em zwierz¹t - Krzysztof W¹so-
wicz: 116,285

  Zagadnienia zawodowe
 1. Postêpowanie z pacjentem onkologicznym. Cz. IV 

- Wojciech Hildebrand: 113,62
 2. Metropatie i choroby jajników starszych suk i ko-

tek - podejście kliniczne i prowadzenie - Andrea 
Münnich: 113,66

 3. Hormony i nowe markery w diagnostyce chorób 
uk³adu rozrodczego - obiecuj¹ce perspektywy 
- Sandra Goericke-Pesch: 113,68

 4. Postêpowanie z pacjentem onkologicznym Cz. V. 
Radioterapia - Wojciech Hildebrand: 114,151

 5. Zastosowanie feromonoterapii i aromaterapii w za-
burzeniach behawioralnych psów - Martyna Wosz-
czy³o: 114,152

 6. Rekombinanty cirkowirusów gêsi (GoCV) kr¹¿¹ce 
w populacji gêsi domowych i dzikich w okolicy je-
ziora Gop³o - Tomasz Stenzel i inni: 115,209

 7. Rozwa¿ne stos. antybiotyków w zrównow. prod. 
drobiarskiej - miêdzy teori¹ a proz¹ ¿ycia - Piotr 
Szeleszczuk, Monika Rogala, Joanna Nerc, Krzysz-
tof Adamczyk, Beata Dolka, Artur ̄ bikowski, Ad-
rian ¯urek: 115,211

 8. Nanotechnologia. Innowacyjne preparaty w ko-
rekcji racic - Tomasz Jaskólski: 115,214

 9. Mastopatie starszych suk i kotek, kastrowanych i nie-
kastrowanych - Sabine Schäfer-Somi: 115,215

10. Praktyczne wykorz. ultrasonografii w pro wadzeniu 
ci¹¿y u suki i kotki - Piotr Socha: 115,218

11. Zdrowa macica - cielna krowa - Wojciech Barañ-
ski: 115,220

12. Ostra i podostra kwasica ¿wacza u krów mlecz-
nych - Walter Baumgartner: 115,221

13. Zaka¿enia bakteryjne przew. pokarmowego krów 
w okresie powycieleniowym oraz ciel¹t po pierw-
szym miesi¹cu ¿ycia - Micha³ Bednarski: 115,224

14. Zarz¹dzanie zdrowiem stada w okresie przejścio-
wym - Alexander Starke i inni: 115,226

15. Metody ograniczenia antybiotykoterapii w prze-
biegu chorób biegunkowych - Micha³ Bednarski: 
116,288

16. Metody profilaktyki i terapii chorób byd³a ograni-
czaj¹ce stosowanie antybiotyków - Marek Lesiak: 
116,290

17. Sposoby na ograniczenie u¿ycia antybiotyków w 
aspekcie zwalczania mastitis - Sebastian Smulski: 
116,291

18. Wczesne wykrywanie chorób metabolicznych i za-
burzeñ w rozrodzie krów - Leszek Jarosz: 116,292

19. Wspomaganie zdrowia zwierz¹t z wykorzystaniem 
naturalnych sk³adników... - Izabela Gwinciñska: 
116,293

20. Patologie ci¹¿y w obrazowaniu USG - wybrane 
przypadki - Adam Gierulski: 116,296

21. Fitoncydy w profilaktyce i terapii histomonozy in-
dyków - Bart³omiej Tyka³owski, Marcin Śmia³ek: 
116,297

22. St³uszczenie w¹troby u krów mlecznych - wspó³-
czesne mo¿liwości diagnostyczne - Krzysztof Lut-
nicki, £ukasz Kurek, Piotr Dêbiak: 116,299

23. Wykorzystanie perineoplastyki w celu skrócenia 
okresu miêdzyci¹¿owego u krów z zaburzeniami 
szczelności sromu - Jacek Mrowiec, Dawid Król, 
Oskar Pietrasina, Joanna Rozbicka, Bartosz Rze-
szowski: 116,301

24. Wyd³u¿ona laktacja u wysokowydajnych krów 
mlecznych: wp³yw na wydajnośæ reprodukcyjn¹ 
i produkcjê mleka - Karen Wagener, Georgios 
Niozas, Georgios Tsousis, Ilka Steinhöfel, Anke 
Römer, Steffi Wiedemann, Heiner Bollwein, Mar-
tin Kaske: 116,302

25. Zakaźne przyczyny zaburzeñ rozrodu u psów i ko-
tów - Tadeusz Frymus: 116,304

26. Zale¿nośæ miêdzy zaka¿eniami oko³oporodowy-
mi a śmiertelności¹ szczeni¹t - Andrea Münnich: 
116,306

27. SIRS, MODS i spó³ka, co warto wiedzieæ o groź-
nych powik³aniach chorób uk³adu rozrodczego? 
- Magdalena Kalwas-Śliwiñska: 116,307

28. Bankowanie w niskich temperaturach komórek 
rozrodczych kotowatych - Gaia Cecilia Luvoni, 
Martina Colombo: 116,311

  Z historii Weterynarii
 1. Prof. dr Andrzej Walentowicz - lekarz i lekarz we-

terynaryjny zas³u¿ony dla Krakowa - Bartosz Wi-
niecki: 113,69

 2. Nieco historii Absolwentów Wydzia³u Weteryna-
ryjnego WSR we Wroc³awiu rocznik 1958 i Tech-
nikum Wet. we Wrześni - Mieczys³aw Pietrzak, 
Roman Bochdalek: 115,228

 3. Prof. dr hab. dr h.c. Micha³ Mazurkiewicz (1941-
2013) - Alina Wieliczko: 115,229

 4. Wybitny uczony, oddany m³odzie¿y - Alina Wie-
liczko, Micha³ Mazurkiewicz: 115,231

 5. „Weterynaryjny” zespó³ wokalno-muzyczny z Wro-
c³awia - Bartosz Winiecki: 115,233

 6. O zarazie p³ucnej byd³a rogatego w Orêdowniku 
Urzêdowym z 5 maja 1923r. - Bartosz Winiecki: 
115,233

 7. Mariusz Kocot 1917-1978 (Wspomnienie) - Les³aw 
Ogielski: 115,235

 8.Stanis³awa Jasiñska-Lewandowska 1921-1998 
(Wspomnienie) - Witold Golnik, Jerzy Nowacki: 
116,312

  Kronika wydarzeñ
 1. Zjazd absolwentów rocznika 1970-1976 na Major-

ce w 2018r. - Piotr Kneblewski: 113,37
 2. Z³oty Jubileusz Absolwentów roczników 1962

-1968 i 1963-1969: 113,41
 3. Spotkanie wigilijne Seniorów Lekarzy Weterynarii 

2018r. - Bohdan Wojtal: 113,45
 4. Wrêczenie dyplomów prawa wykonywania za-

wodu lek. wet. oraz Wieczór Wigilijny w Pa³acu 
Paw³owickim - J.D.: 113,45
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 5. Spotkanie Noworoczno-Karnawa³owe Ko³a Se-
niorów Lek. Wet. Dil-Wet. - Bohdan Wojtal: 
113,51

 6. Zwiedzanie schronu przeciwlotniczego podziemi 
Placu Solnego we Wroc³awiu przez cz³onków Ko³a 
Seniorów Lek. Wet. - Leokadia Wojtal: 113,52

 7. X Jubileuszowy Bal Lekarza Weterynarii - Woj-
ciech Hildebrand: 113,53

 8. XII Mistrzostwa Polski Lek. Wet. w Narciarstwie 
Alpejskim - W.Hildebrand, R.Karczmarczyk, 
L.Pan kiewicz: 113,55

 9. Absolutorium Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
- J.D.: 114,138

10. „Weterynarka” - Bartosz Winiecki : 114,147
11. Sympozjum „Mechanizmy zachowañ zwierz¹t 

oraz mo¿liwości ich modelowania” - Micha³ Dziê-
cio³: 114,147

12. Jubileusz 100-lecia S³u¿by Weterynaryjnej Wojska 
Polskiego - Dariusz Jackowski: 115,189

13. Jubileuszowe spotkanie cz³onków Ko³a Seniorów 
Lek. Wet. w dniu 4.06.2019r. - Leokadia Wojtal: 
115,195

14. Walentynki Kardiologiczne - Agnieszka Noszczyk-
-Nowak: 115,197

15. 50. Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Polanica 
Zdrój 2019 - Alina Wieliczko: 115,198

16. Przedmowa do wydania III podrêcznika „Choroby 
drobiu” - Alina Wieliczko: 115,199

17. Rys historyczny wet. konf. naukowych poświêco-
nych problemom w produkcji drobiu - Alina Wie-
liczko: 115,200

18. Spotkanie absolwentów rocznika 1961-1966 - Ma-
rek Houszka: 115,201

19. Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia S³u¿by 
Weterynaryjnej - Zdzis³aw Król: 115,202

20. Liturgia S³owa w czasie Mszy św. z okazji Jubile-
uszu 100-lecia polskiej s³u¿by wet. we Wroc³awiu 
- J.Brusi³o: 115,206

21. Rajd Górski DIL-Wet. - 15 września 2019 - Góry 
Wa³brzyskie - Robert Karczmarczyk: 115,208

22. 27. Pielgrzymka Lekarzy Wet. na Jasn¹ Górê 
- J.D.: 116,265

23. Homilia - Jerzy Brusi³o: 116,266
24. Spotkanie lekarzy z wroc³awskiej weterynarii rocznik 

1965 we Lwowie w stulecie Pañstwowej Weterynarii 
- Andrzej Janiszewski: 116,268

25. Kreteñski zjazd absolwentów wroc³awskiego rocz-
nika 1970-1976 - Piotr Kneblewski: 116,268

26. Spotkanie cz³onków Ko³a Seniorów Lek. Wet. 
DIL-Wet. z okazji Dnia Seniora - Bohdan Wojtal: 
116,273

27. III konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza 
wet. - Szanse i zagro¿enia” - J.D.: 116,275

28. Kurs EVSSAR Wroc³aw 2019 - Wojciech Ni¿añski: 
116,277

29. XV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwie-
rz¹t” we Wroc³awiu 12-13.10.2019 - Wojciech Ni-
¿añski: 116,278

 Studia podyplomowe, konf. naukowe, 
szkolenia

 1. XV Miêdzynarodowy Kongres - Problemy w roz-
rodzie ma³ych zwierz¹t: 114,154

 2. VII Konferencja Weterynaryjna - Choroby wymie-
nia, embriotransfer, choroby metaboliczne i zakaź-
ne byd³a: 114,155

 3. Higiena zwierz¹t rzeźnych i ¿ywności pochodzenia 
zwierzêcego: 114,156

 4. Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza, zakaźna ane-
mia kurcz¹t oraz zaka¿enia cirkowirusowe ptaków: 
114,157

 5. Etyka zawodowa lekarza weterynarii - szanse i za-
gro¿enia: 114,157

  Informacje ró¿ne
 1. Moje przemyślenia o GMO - Tomasz Tarkowski: 

113,76
 2. Traditional Gypsy Cob - Tradycyjny koñ cygañski 

- Aldona Anna Skirgie³³o: 115,237

  Z ¿a³obnej karty
 1. Po¿egnanie św. pamiêci dr Krystyny Wis³owskiej: 

113,77
 2. Wspomnienie o Matce, Krystynie Wis³owskiej, 

z domu Kubalskiej - Janusz Wis³owski: 113,77
 3. Pamiêci tych co odeszli - Roman Bochdalek: 

113,80
 4. Śp. Ryszard Badura (1923-2019) - J.D.: 114,158
 5. Śp. lek. wet. Ryszard Szmigiel (1940 -2019): 

114,160
 6. Po¿egnaliśmy profesora Rau³uszkiewicza - kbk: 

115,240
 7. Śp. lek. wet. Tadeusz Krupiarz - J.D., Piotr Kne-

blewski: 116,315

Adamczyk Krzysztof - 115/211/
Bannert Erik - 115/226/
Barañski Wojciech - 115/220/
Baumgartner Walter - 115/221/
Bednarski Micha³ - 115/224/, 116/288/
Bochdalek Roman - 113/80/, 115/228/
Bollwein Heiner - 116/302/
Borowiec Jerzy - 113/36/, 115/185/, 116/283/
Brusi³o Jerzy - 115/206/, 116/266/

Colombo Martina - 116/311/
Czerski Bogus³aw - 113/61/, 116/279/
Dêbiak Piotr - 116/299/
Dolka Beata - 115/211/
Dorobek Jan - 113/45/, 114/138,158/, 116/265, 

275,315/
Doszyñ Bo¿ena - 113/30/, 114/125/, 116/255/
Dziewulska Daria - 115/209/
Dziêcio³ Micha³ - 114/147/
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Kneblewski Piotr - 113/37/, 116/268,315/
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Martin P. Darren - 115/209/
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WNIOSKI DOTYCZ¥CE DANYCH Z PASZPORTÓW

W BAZIE WetSystems - WA¯NE!!!
W zwi¹zku z przesy³aniem do biura Izby wiadomości elektronicznych z adresów nie-

zg³oszonych wcześniej przez lekarzy weterynarii do wspó³pracy z paszportow¹ baz¹ We-
tSystems uprzejmie informujemy, ¿e wnioski dotycz¹ce danych w bazie (o uniewa¿nienie 
paszportu, o anulowanie, o korektê lub wprowadzenie danych) nale¿y sk³adaæ z adresu 
mailowego, który zosta³ zg³oszony do logowania siê przez Pañstwa w bazie WetSystems 
oraz podpisaæ imieniem i nazwiskiem lekarza weterynarii posiadaj¹cego uprawnienia 
do wydawania paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych. Wnioski niepodpisane oraz 
wp³ywaj¹ce z adresów nieznanych (w tym ogólnych adresów zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t) nie bêd¹ rozpatrywane.

APEL PREZESA DIL-Wet.
Uprzejmie przypominamy wszystkim lekarzom weterynarii o obowi¹zku aktualizowania 

w biurze Izby swoich danych adresowych oraz zachêcamy do odbierania adresowanych 
do Pañstwa przesy³ek.

Przed koñcem roku rozpoczniemy wysy³kê legitymacji cz³onkowskich do osób, które 
z³o¿y³y odpowiednie wnioski. Jeśli przesy³ki nie bêd¹ przez Pañstwa odebrane z Urzêdów 
Pocztowych - mo¿liwy bêdzie wy³¹cznie osobisty odbiór w siedzibie Izby.

W zesz³ym i obecnym roku na Pañstwa adresy korespondencyjne wys³ane zosta³y np. 
ozdobne dyplomy prawa wykonywania zawodu przygotowane na papierze czerpanym. 
Niestety wiele z nich zosta³o zwróconych do Izby z adnotacj¹ Poczty Polskiej „nie odebrano 
w terminie”. Zwrócone dyplomy bêdzie mo¿na odebraæ obecnie wy³¹cznie w siedzibie Izby.

Szczególnie wa¿na korespondencja wysy³ana do Pañstwa na adres zamieszkania 
(zgodnie z odpowiednimi przepisami) to pisma i decyzje Rady dotycz¹ce egzekucji 
zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich i procedury utraty prawa wykonywania zawodu za ich 
nieop³acanie w terminie. Proszê pamiêtaæ, ¿e - zgodnie z przepisami - korespondencjê 
„nie odebran¹ w terminie” (czyli awizowan¹ dwukrotnie i zwrócon¹ przez Pocztê Polsk¹) 
uwa¿a siê za odebran¹. Oznacza to w praktyce, ¿e Rada DIL-Wet. zachowuj¹c wszelkie 
wymogi powiadamiania lekarza weterynarii - sporz¹dza Tytu³y Wykonawcze (egzekucyj-
ne) dla Urzêdów Skarbowych (w tym roku - a¿ 43) oraz podejmuje uchwa³y o utracie 
prawa wykonywania zawodu i skreśleniu z rejestru cz³onków DIL-Wet.! Dzieje siê tak 
nawet wtedy, gdy lekarz weterynarii - z w³asnej woli (bo nie zmieni³ swojego adresu 
w bazie Izby albo „z zasady nie chodzi na pocztê”) - nie wie o tocz¹cej siê procedurze. 
W tej chwili takich tytu³ów (po zwrocie upomnienia) mamy w egzekucji kilkanaście, a a¿ 
trzem lekarzom weterynarii - w³aścicielom lub kierownikom zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t - grozi utrata prawa wykonywania zawodu na najbli¿szym posiedzeniu Rady! 
Lekarze ci prawdopodobnie sami nie dowiedz¹ siê o podjêtych uchwa³ach (mimo, ¿e 
s¹ one wysy³ane!), mog¹ za to dowiedzieæ siê „przypadkiem” od Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, od Nadzoru Farmaceutycznego lub od hurtowni leków weterynaryjnych, 
które powiadamiane s¹ „z urzêdu” o podjêtych tego typu decyzjach Rady. Nastêpnym 
krokiem w przypadku tych lekarzy bêdzie wykreślenie ich zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t z prowadzonej przez Radê DIL-Wet. ewidencji.

Dlatego jeszcze raz apelujemy:
„Szanowna Kole¿anko i Kolego! Dbajcie o swoje interesy 

i odbierajcie proszê skutecznie korespondencjê z DIL-Wet.”!!!
dr Wojciech Hildebrand 

Prezes Rady DIL-Wet.

Fundacja 
„Pro Medici Veterinarii”

działająca przy 
Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej 

we Wrocławiu 

wspiera lekarzy weterynarii oraz członków ich 
rodzin znajdujących się w szczególnie ciężkiej 

sytuacji życiowej

Fundacja zwraca się z apelem o jej zasilenie 
dowolną kwotą dla osób najbardziej 

pokrzywdzonych przez los

Numer konta Fundacji:
 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417

Adres: ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław

Prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej 
Fundacji (Organizacji Pożytku Publicznego). 

Wystarczy w odpowiednich rubrykach deklaracji 
podatkowej rocznej wpisać nazwę: 

Fundacja „PRO MEDICI VETERINARII”
numer KRS 0000247344

Z góry dziękujemy!
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