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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!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W zakresie szeregu prowadzonych przez Dolnośląską Izbę Lekarsko-
-Weterynaryjną działań pomagamy również Koleżankom i Kolegom 
w ramach funkcjonującego już od 2 grudnia 1995 roku Funduszu 
Pomocy Koleżeńskiej. Fundusz służy pomocą finansową lekarzom we-
terynarii oraz ich dzieciom, a tworzony jest poprzez odprowadzanie 
4 zł z miesięcznej składki przekazywanej na konto DIL-Wet.

Zgodnie z przyjętymi zasadami udzielanie pomocy z Funduszu Po-
mocy Koleżeńskiej skierowane jest do osób, których sytuacja życiowa, 
zdrowotna czy materialna wymaga koleżeńskiego wsparcia. Uzyskana 
w trudnym momencie życiowym pomoc ma jeszcze dodatkowy aspekt. 
Wiemy, że nie jesteśmy sami. Że należymy do wspólnoty zawodowej, 
która udziela nam wsparcia.

Może ktoś z naszych Kolegów znajduje się w trudniejszej niż zwy-
kle sytuacji życiowej, może ma problemy ze zdrowiem, może czeka na 
pomoc? Niech okazja zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia stanie 
się dobrym momentem do rozmowy, a gdy zajdzie taka potrzeba, wspól-
nie udzielimy pomocy koleżeńskiej co sprawi, że atmosfera świąteczna 
będzie trwała przez cały rok.

Magdalena Lenart-Ojak
Przewodnicząca Zarządu 

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA w 2018 r. i 2019r.:
• 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: 1560 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: 930 – 1100 
tel. kom. 603 263 390; e-mail: hildek@interia.eu; biuro@dilwet.pl

Wiceprezes Rady DIL-Wet.: lek. wet. Jan Dorobek, tel. kom. 603 263 314
Wiceprezes Izby: 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. 603 263 340

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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Szanowne Kole¿anki 
i Koledzy.
W otaczaj¹cej nas, ci¹-

gle zmieniaj¹cej siê rze-
czywistości, jedynie czas 
zdaje siê nic z tego nie 
robiæ i w niezmiennym, 
zapisanym w ruchu cia³ 
niebieskich rytmie pod¹-
¿a swoim, niezmiennym 
rytmem wyznaczaj¹c 
pory dnia, tygodnie, mie-
si¹ce, lata. Dla nas, ludzi 

ma on pojêcie bardzo wzglêdne. Dla jednych pêdzi 
niczym oszala³y, dla drugich zdaje siê zatrzymywaæ 
w miejscu. Moje osobiste doświadczenie z czasem spro-
wadza siê do dwóch wniosków. Po pierwsze zawsze 
pod koniec roku czas niebywale przyspiesza, po drugie, 
z wiekiem zdaje siê pêdziæ coraz szybciej. Ale oto, na-
wi¹zuj¹c do mijaj¹cego czasu, znaleźliśmy siê u progu 
kolejnego Nowego Roku. Czyli tradycyjnie ju¿ wielu 
z nas w ramach osobistych refleksji zastanawia siê jaki 
by³ mijaj¹cy rok, jaki bêdzie nadchodz¹cy. W aspekcie 
osobistym ka¿dy w mniej lub bardziej intymny spo-
sób stara siê przeanalizowaæ swoje dokonania i plany. 
Bywa, ¿e bardziej zaprz¹taj¹ nasz¹ myśl dokonania in-
nych, zw³aszcza te o negatywnym wydźwiêku, te które 
w jakiś sposób mog¹ nas usprawiedliwiæ lub dowarto-
ściowaæ. O wiele prościej krytykowaæ czyjeś decyzje, 
ni¿ analizowaæ w³asne. Z drugiej jednak strony jeśli ktoś 
deklaruje, ¿e chce „nasz los” wzi¹æ w „swoje rêce”, 
przej¹æ stery i pokierowaæ w „s³usznym kierunku”, 
decyduj¹c za nas musi liczyæ siê, ¿e zostanie w którymś 
momencie uwielbiony lub skrytykowany, czasem jedno 
poprzedza drugie. Bywa, ¿e sami wybieramy sternika, 
ceduj¹c na niego obowi¹zki podejmowania decyzji sami 
jednocześnie unikaj¹c brania odpowiedzialności za de-
cydowanie usadawiaj¹c siê wygodnie w fotelu recen-
zenta, nierzadko szydercy, mimo ¿e w jakimś stopniu 
jesteśmy odpowiedzialni za wybór owego przewodnika. 

Niestety aktywnośæ spo³eczna ci¹gle nie jest najwy¿-
sza i ci¹gle wolimy „powstañcze zrywy” ni¿ mozoln¹ 
„pracê u podstaw”. Widaæ to chocia¿by po trudno-
ściach w zebraniu quorum na zebraniach wyborczych, 
czy na okrêgowych zjazdach naszego samorz¹du. 
Z drugiej strony o wiele ³atwiej „skrzykn¹æ” ca³kiem 
spor¹ grupê zainteresowanych poprzez media spo-
³ecznościowe w momencie ogólnie odczuwalnego za-
gro¿enia aby wyraziæ swoje niezadowolenie. Pozostaje 
pytanie czy ³atwiej gasiæ po¿ar, czy ³atwiej likwidowaæ 
ogniska zapalne. 

Wracaj¹c jednak do próby podsumowania roku, 
mo¿na przyj¹æ ¿e niewiele siê zmieni³o w ci¹gu roku. 
Do ASF wszyscy siê chyba przyzwyczajaj¹ i wygl¹da, 
¿e osi¹gniêty zosta³ stan „równowagi epizootiologicz-
no-emocjonalnej” a pocz¹tkowa nagonka na lekarzy 
weterynarii i zwi¹zane ze zwalczaniem ASF procedury 

nieco ucich³a. Nie mniej nie zmieni³o siê zbyt du¿o w sy-
tuacji materialnej urzêdowych lekarzy weterynarii, cze-
go wynikiem jest wci¹¿ du¿a ilośæ wakatów w inspek-
toratach weterynaryjnych, pomimo rosn¹cej z roku 
na rok liczby absolwentów weterynarii. W mijaj¹cym 
roku liczba ta (uwzglêdniaj¹c 6 ośrodków kszta³cenia 
lekarzy weterynarii) osi¹gnê³a 700 (siedmiuset) adep-
tów naszego zawodu. Wakaty bywaj¹ argumentem do 
tworzenia nowych kierunków weterynaryjnych. W tym 
roku otworzy³ swoje podwoje ośrodek Toruñski. Za-
wód lekarza weterynarii jest wymieniany jako jedna 
z profesji przysz³ości, czy¿by to by³o argumentem dla 
tych, którzy tworz¹ nowe kierunki? Czas poka¿e jakie 
miejsca pracy bêd¹ wybieraæ absolwenci. Czy bêd¹ 
otwieraæ nowe ZLZ, czy trafi¹ do ju¿ otwartych, czy 
bêd¹ wyje¿d¿aæ za granice, czy bêd¹ pracowaæ poza za-
wodem, czy mo¿e sytuacja w Inspekcji Weterynaryjnej 
zmieni siê na tyle diametralnie, ¿e „wch³onie” ona lwi¹ 
liczbê absolwentów? Swoj¹ drog¹ przyda³yby siê bada-
nia rynku pracy lekarzy weterynarii. Tylko czy w takim 
razie konkurencja pomiêdzy wydzia³ami/kierunkami 
ma sens, czy w świetle „Konstytucji dla Nauki”, gdzie 
praktycznie nikt nie wie jak do koñca bêd¹ funkcjo-
nowaæ nowe kierunki (wydzia³ów nie bêdzie), gdzie 
ci¹gle brak przepisów wykonawczych, dotycz¹cych 
miêdzy innymi walidacji pracowników jest to potrzeb-
ne? Wszystko to powoduje niepokój oraz poczucie 
niepewności przysz³ości. Nowe ośrodki „kusz¹” nie tyl-
ko studentów ale i pracowników lepszymi warunkami 
pracy zachêcaj¹c do opuszczenia macierzystej uczelni 
i przejścia do nowej. Czy wolnorynkowa konkurencja 
w przypadku uczelni ma sens? Sami studenci zdaj¹ 
siê byæ zdezorientowani i w zasadzie nie wiedz¹ czy 
lepiej zostan¹ wykszat³ceni na w nowych wydzia³ach 
w ma³ych grupach, czy wydzia³ach z „tradycjami” ale 
zaczynaj¹c zajêcia wcześnie rano lub koñcz¹c w nocy. 

Rok zdawa³ siê dobiegaæ koñca w miarê ustabili-
zowanej atmosferze, atmosferze ci¹g³ego zwracania 
uwagi na sytuacjê epizootyczn¹ i bezpieczeñstwo 
¿ywnościowe kraju i oto media obieg³a informacja 
o planowanej podwy¿ce podatku VAT od leków we-
terynaryjnych. Zanim informacja oficjalnie ujrza³a świa-
t³o dzienne, obieg³a ju¿ wszystkich zainteresowanych, 
czyli g³ównie wolno praktykuj¹cych lekarzy wetery-
narii. Informacja ta zbieg³a siê w czasie z drug¹, nie 
mniej wa¿n¹, dotycz¹c¹ planowanych podwy¿ek cen 
energii elektrycznej. Kiedy wszyscy planowali ju¿ jak 
zrekompensowaæ wzrost cen energii w bud¿ecie ZLZ, 
informacja o wzroście VAT, dla niektórych oznacza³a 
znacz¹cy wzrost cen us³ug bez wzrostu zyskowności. 
Szybka reakcja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
oraz ogólne poruszenie na forach spo³ecznościowych 
zbieg³y siê w czasie z oświadczeniem Ministra i Pre-
zydenta o wycofaniu takiej podwy¿ki. Nie zmienia to 
faktu, ¿e ceny us³ug weterynaryjnych w Polsce na tle 
cen w innych krajach Unii Europejskiej nale¿¹ do jed-
nych z najni¿szych. I nie chodzi tutaj o Wielk¹ Brytaniê, 
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gdzie ceny us³ug s¹ kilka, a czasami kilkunastokrotnie 
wy¿sze ni¿ w Polsce, jednak wynika to w du¿ej mierze 
z powszechnego ubezpieczania zwierz¹t. Czas poka¿e, 
czy i u nas klienci, w³aściciele zwierz¹t zrozumiej¹, ¿e 
cena us³ugi to nie tylko altruizm ale te¿ twarda kal-
kulacja kosztów utrzymania ZLZ, kszta³cenia, zakupu 
leków, procedur diagnostycznych itd. 

Wchodzimy w nowy rok z nadziej¹, ¿e bêdzie le-
piej. Tak naprawdê du¿o zale¿y od nas samych. Jak¹ 
pozycjê bêdziemy zajmowaæ w spo³eczeñstwie, czy 
ulegniemy pauperyzacji, czy uda siê pokazaæ wszystkim 
wysok¹ klasê lekarzy weterynarii. Pokazaæ jak wa¿n¹ 
rolê pe³ni¹ lekarze weterynarii w ochronie zdrowia. 
Jak wysokie kwalifikacje moralno-etyczne posiada-
my i jaka na nas ci¹¿y odpowiedzialnośæ. To wymaga 
odpowiedniego komfortu pracy. Z roku na rok wzra-
sta standard wyposa¿enia ZLZ i jakośæ świadczonych 
us³ug. Mam nadziejê, ¿e tego trendu siê ju¿ nie odwróci. 
Mam nadziejê, ¿e doceniona zostanie praca lekarzy 
weterynarii dbaj¹cych o bezpieczeñstwo epizootyczne, 

¿ywnościowe. Mam nadziejê, ¿e przysz³y rok bêdzie 
lepszy ni¿ mijaj¹cy pod ka¿dym wzglêdem.

W zwi¹zku z nadchodz¹cymi Świêtami Bo¿ego Na-
rodzenia i Nowym Rokiem, chcia³bym w imieniu Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z³o¿yæ 
Pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, szczê-
ścia, wszelkiej pomyślności, spe³niania marzeñ, wielu 
powodów do radości zarówno w ¿yciu zawodowym jak 
i prywatnym. Oby nadchodz¹ce Świêta by³y okazj¹ do 
wytchnienia, spotkañ z bliskim i z samym sob¹. Oby 
praca dostarcza³a nam satysfakcji, a wszelkie trudności 
by³y szybko i skutecznie przezwyciê¿ane. Obyśmy byli 
dumni z tego, ¿e wykonujemy tak piêkny zawód. 

W. Hildebrand

POSIEDZENIA RADY DIL-WET. 
VII KADENCJI

Posiedzenie Rady nr 12
w dniu 6 września 2018r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 

cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych, po czym przedstawi³ Radzie 
now¹ pracownicê biura DIL-Wet. - Pani¹ Danutê Wo-
jewódzk¹.

Nastêpnie Rada przyjê³a jednog³ośnie porz¹dek ob-
rad posiedzenia oraz protokó³ z XI posiedzenia Rady 
DIL-Wet.
• W nastêpnej kolejności Rada zatwierdzi³a uchwa³y 

przyjête w trybie g³osowania elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 616/VII/2018/589/1 Rej. ZLZ Rady 

Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 17.07.2018 r. o zmianie wpisu 

do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny „QVETA” lek. wet. Magdalena 
Czechowska, 52-234 Wroc³aw, ul. Klasztorna 60/
U4/U5.

- Uchwa³a Nr 617/VII/2018/484/1 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 17.07.2018 r. o skreśleniu 
zak³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Nowak, 
57-220 Ziêbice, ul. Przemys³owa 5.

- Uchwa³a Nr 618/VII/2018 Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
17.07.2018 r. w sprawie: upowa¿nienia Prezesa 
i Skarbnika Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej we Wroc³awiu do podpisania umowy 
na wykonanie strony internetowej DIL-Wet.

- Uchwa³a Nr 619/VII/2018/758/1 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Z dzia³alnoœci Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Rada Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informuje:

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

odbêdzie siê 12 maja 2019r.
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc³awiu

(Uchwa³a nr  811/2018/VII Rady DIL-Wet. z dnia 15 listopada 2018r.)
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we Wroc³awiu z dnia 3.08.2018 r. o skreśleniu 
zak³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - Gabinet Weterynaryjny ANIMAL MEDICA 
LUBIN Dominika Dwornicka, 59-300 Lubin, ul. 
Cedrowa 1B.

- Uchwa³a Nr 620/VII/2018/768 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 3.08.2018 r. o wpisie zak³adu do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Przy-
chodnia Weterynaryjna ANIMAL CENTRUM LUBIN 
s.c. Dominika Dwornicka, Grzegorz Soko³owski, 
59-300 Lubin, ul. Budowniczych LGOM 59B.

- Uchwa³a Nr 621/VII/2018/767 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 3.08.2018 r. o wpisie zak³adu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - 
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Janiszewska, 
58-100 Świdnica, ul. W.£ukasiñskiego 14A.

- Uchwa³a Nr 622/VII/2018/684/2 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 3.08.2018 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny VIKIVET Wiktoria Podgórska, 
55-010 ¯erniki Wroc³awskie, ul. Wroc³awska 14.

- Uchwa³a Nr 623/VII/2018/37/2 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 3.08.2018 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Tarkowski, 
53-020 Wroc³aw, ul. Krzycka 18B.

- Uchwa³a Nr 624/VII/2018/648/1 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 3.08.2018 r. o zmianie wpi-
su do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Przychodnia Weterynaryjna BASSET - Katarzyna 
Ko³omyjec, 67-200 G³ogów, ul. Ogrodowa 13.

- Uchwa³a Nr 625/VII/2018/609/3 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 21.08.2018 r. o zmianie wpisu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny „Cztery £apy” Agata Kardas, 
57-402 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 13.

- Uchwa³a Nr 626/VII/2018/728/4 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 21.08.2018 r. o zmianie wpisu do 
ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Gabi-
net Weterynaryjny NET CONSULTING Idzikowski 
Maciej, 52-231 Wroc³aw, ul. Antoniego Czecho-
wa 36.

- Uchwa³a Nr 627/VII/2018/727/2 Rej. ZLZ 
Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wroc³awiu z dnia 21.08.2018 r. o skreśleniu 
zak³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t - Gabinet Weterynaryjny MUCHOBÓR lek. wet. 
Marzena Kwiatkowska, 54-621 Wroc³aw, ul. ̄ wirki 
i Wigury 1/20.

- Uchwa³a Nr 628/VII/2018/1/2 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 21.08.2018 r. o skreśleniu za-
k³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-

rz¹t - Gabinet Weterynaryjny dla zwierz¹t Ma³ych 
i Egzotycznych lek. wet. Anna Opyrcha³, 51-636 
Wroc³aw, ul. Noakowskiego 20/1.

• Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³y w sprawie przyjêæ 
do DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Daria Banaszczyk - dyplom nr 79779 

z dnia 1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86335 
uchw. nr 629,

- lek. wet. Klaudia Duziñska - dyplom nr 79898 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86336 
uchw. nr 630,

- lek. wet. Ewa Fink - dyplom nr 80625 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86337 uchw. 
nr 631,

- lek. wet. Aleksandra Kêdzia - dyplom nr 69991 
z dnia 18.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86338 
uchw. nr 632,

- lek. wet. Beata Ostojska - dyplom nr 79821 z dnia 
1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86339 uchw. 
nr 633,

- lek. wet. Jakub Stadnicki - dyplom nr 80716 z dnia 
22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86340 uchw. 
nr 634,

- lek. wet. Joanna Szadziuk - dyplom nr 80434 z dnia 
31.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyzna-
nie prawa wykonywania zawodu nr 86341 uchw. 
nr 635,

- lek. wet. Klaudia Zarzeczna - dyplom nr 80445 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86342 
uchw. nr 636,

- lek. wet. Beata Nowicka - dyplom nr 70083 z dnia 
14.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie pra-
wa wykonywania zawodu nr 86343 uchw. nr 637,

- lek. wet. Karolina Ślêzak - dyplom nr 43677 z dnia 
23.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykonywania zawodu nr 86344 uchw. 
nr 638,

- lek. wet. Pawe³ Omy³a - dyplom nr 109728 z dnia 
20.02.2018 r. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, numer prawa wykonywania 
zawodu 80956, przeniesienie z terenu Śl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 639,
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- lek. wet. Grzegorz Soko³owski - dyplom nr 59241 
z dnia 8.03.2011 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85926, przeniesienie z terenu Warszawskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 640,

- lek. wet. Martyna £ukmin - dyplom nr 68170 z dnia 
17.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86007, przeniesienie z terenu Laotañskiej Repu-
bliki Ludowo-Demokratycznej, uchw. nr 641,

- lek. wet. Blanka Satora - dyplom nr 68348 z dnia 
18.02.2013 r. UP we Wroc³awiu, numer prawa wy-
konywania zawodu 86027, przeniesienie z terenu 
Wielkiej Brytanii, uchw. nr 642,

- lek. wet. Magdalena Smolak - dyplom nr 82876 
z dnia 21.03.2014 r. Uniwersytetu Warmiñsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, numer prawa wykonywa-
nia zawodu 86065, przeniesienie z terenu Wielkiej 
Brytanii, uchw. nr 643.

W czasie krótkiej przerwy miêdzy g³osowaniami 
Prezes przekaza³ informacjê z Konwentu Prezesów, 
odbytego w dniu 1.09.2018 r. w Gdañsku, na którym 
ustalono, aby wszystkie Izby nadawa³y prawo wykony-
wania zawodu lekarza weterynarii wed³ug tych samych 
zasad tzn. absolwent, aby je otrzymaæ, musi z³o¿yæ 
przyrzeczenie w Izbie przed przedstawicielami Rady. 
Dyskutowano równie¿ o wysokości pierwszej sk³adki 
cz³onkowskiej, która w ka¿dej Izbie jest inna. Preze-
si zajêli siê tak¿e tematem absolwentów wydzia³ów 
weterynaryjnych, analizowali co siê z nimi dzieje po 
skoñczeniu studiów oraz ilu z nich wyje¿d¿a do pracy 
poza granice kraju.

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Anna Sobków - dyplom nr 6273 z dnia 

21.03.2007 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86017, przeniesienie na teren Republiki Cypryj-
skiej, uchw. nr 644,

- lek. wet. Ewelina Rakowska - dyplom nr 68406 
z dnia 25.02.2013 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85994, zrzeczenie siê prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii, uchw. nr 645,

- lek. wet. Paulina Stanis³awska - dyplom nr 75652 
z dnia 10.02.2016 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86180, zrzeczenie siê prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii, uchw. nr 646,

- lek. wet. Jerzy Pasierb - dyplom nr 1022 z dnia 
1.03.1955 r. Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³a-
wiu, numer prawa wykonywania zawodu 10077, 
skreślenie z powodu śmierci, uchw. nr 647.

• Rada przyjê³a te¿ informacje o przejściu na emeryturê 
lub rentê:
- lek. wet. Piotr Ko³odziej - przeszed³ na emeryturê 

od dnia 1.08.2018 r.
- lek. wet. Jan Nowak - przeszed³ na emeryturê od 

dnia 1.08.2018 r.
- lek. wet. Anna Opyrcha³ - przesz³a na rentê od dnia 

1.09.2018 r.

- lek. wet. Wiktor Niemczuk - przeszed³ na emeryturê 
od dnia 1.10.2018 r.

• Nastêpnie Rada rozpatrywa³a sprawy dotycz¹ce za-
k³adów leczniczych dla zwierz¹t oraz podjê³a odpo-
wiednie uchwa³y i decyzje:
a) zmiany we wpisach do ewidencji zak³adów leczni-

czych dla zwierz¹t:
- Gabinet Weterynaryjny „K¥TNA” lek. wet. Tomasz 

Grabiñski, 55-093 Kie³czów, K¹tna 7, nr ewidencji 
16/01/64/V/2009/518 Rej. ZLZ - zmiana per-
sonelu, uchw. Nr 648,

- Klinika Weterynaryjna SKVet lek. wet. Aleksander 
Hamala, 54-062 Wroc³aw, ul. Stab³owicka 109B, 
nr ewidencji 16/04/1270/VI/2017/740 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 649,

- Przychodnia Weterynaryjna PsiLasek lek. wet. Do-
rota Machniak, 59-816 Platerówka, Przylasek 18, 
nr ewidencji 16/02/775/VI/2015/716 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. Nr 650,

- Gabinet Weterynaryjny ParkVet Agnieszka Zda-
nowicz, Marcin Zdanowicz s.c., 58-200 Dzier¿o-
niów, ul. Parkowa 4C, nr ewidencji 16/01/241/
VI/2014/659 Rej. ZLZ - zmiana nazwy i organi-
zacji podmiotu, zmiana nazwy zak³adu i zmiana 
personelu, uchw. Nr 651,

- Przychodnia Weterynaryjna ZA£OGA CZWORO-
NOGA Agnieszka Szulc, 55-050 Sobótka, ul. War-
szawska 7, nr ewidencji 16/02/559/VI/2014/692 
Rej. ZLZ - zmiana nazwiska w³aściciela, kierownika, 
zmiana nazwy i personelu, uchw. Nr 652,

- Przychodnia Weterynaryjna „ESKANDER” lek. 
wet. Ma³gorzata Atanowska-Eskander, 55-220 
Jelcz -Laskowice, ul. Sportowa 1A, nr ewidencji 
16/02/1026/VI/2016/725 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 653,

- Gabinet Weterynaryjny VIVOVET Maria Ru-
sin, 52-151 Iwiny, ul. Św. Rity 38, nr ewidencji 
16/01/109/VI/2013/645 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 654,

- Przychodnia Weterynaryjna „EKOVET-Centrum 
Weterynaryjne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. 
Piotr Sieczko, 54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 
29b, nr ewidencji 16/02/438/IV/2005/104 Rej. 
ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 655,

- Przychodnia Weterynaryjna FENIKS Ewa Okrêglic-
ka, 55-100 Trzebnica, ul. Kolejowa 1B, nr ewiden-
cji 16/02/171/VII/2017/752 Rej. ZLZ - zmiana 
personelu, uchw. Nr 656,

- Gabinet Wet. Centrum Diagnostyki Eksperymen-
talnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WRO-
C£AWIU, 50-366 Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 47, 
nr ewidencji 16/01/71/VII/2017/749 Rej. ZLZ 
- zmiana kierownika i personelu, uchw. Nr 657,

- Przychodnia Weterynaryjna „£APKA” lek. wet. Emi-
lia Grochocka-Binek, 58-309 Wa³brzych, ul. G³ów-
na 1D, nr ewidencji 16/02/406/VI/2014/681 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. Nr 658,

- Gabinet Weterynaryjny „CZTERY £APY” lek. wet. 
Emanuel Aikins, 50-240 Wroc³aw, ul. Jagielloñczy-
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ka 7A, nr ewidencji 16/01/1480/IV/2007/488 
Rej. ZLZ - zmiana siedziby, uchw. Nr 659,

- Gabinet Weterynaryjny „CZTERY £APY 1” lek. wet. 
Agata Uchacz, 50-240 Wroc³aw, ul. Jagielloñczyka 
7A, nr ewidencji 16/01/41/V/2009/514 Rej. 
ZLZ - zmiana siedziby, uchw. Nr 660,

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Piotr Frel-
kiewicz, 54-440 Wroc³aw, ul. Rogowska 46c/1, 
nr ewidencji 16/02/665/IV/2005/318 Rej. ZLZ 
- zakoñczenie dzia³alności zlz, uchw. nr 661,

- Gabinet Weterynaryjny 4 £APY Dominika Wa³cerz-
-Mirowska, 55-065 Jordanów Śl¹ski, ul. Wroc³aw-
ska 54, nr ewid. 16/01/1433/V/2013/623 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności zlz, uchw. nr 662,

c) wpisy do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t:

- 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 - wpis z dniem 
6.09.2018 r., uchw. Nr 663,

- Gabinet Weterynaryjny ANTON-VET Bartosz Anto-
niewicz, 59-305 Rudna, ul. Kolejowa 3/2, nr ewi-
dencji 16/01/664/VII/2018/770 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 2.10.2018 r., uchw. Nr 664,

- Gabinet Weterynaryjny „JERRY HORSE VET” dr 
n.wet. Hieronim Borowicz, 55-220 Mi³ocice, ul. 
Polna 15, nr ewidencji 16/01/665/VII/2018/771 
Rej. ZLZ - wpis z dniem 6.09.2018 r., uchw. Nr 
665,

d) zawieszenie dzia³alności zak³adu leczniczego dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Artur Sambor, 
54-401 Wroc³aw, ul. Estoñska 29, nr ewidencji 
16/01/600/IV/2005/253 Rej. ZLZ - dalsze za-
wieszenie dzia³alności do dnia 31.12.2018 r.,

e) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Janiszew-
ska, 58-100 Świdnica, ul. W.£ukasiñskiego 14A, 
nr ewidencji 16/01/620/VII/2018/767 Rej. ZLZ - 
wpis z dniem 3.08.2018 r. - kontrolê przeprowadzi 
Jan Dorobek,

- Przychodnia Weterynaryjna ANIMAL CENTRUM 
LUBIN s.c. Dominika Dwornicka, Grzegorz Soko-
³owski, kier. lek. wet. Grzegorz Soko³owski, 59-
300 Lubin, Budowniczych LGOM 59B, nr ewi-
dencji 16/02/621/VII/2018/768 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 3.08.2018 r. - kontrolê przeprowadzi Ro-
bert Karczmarczyk,

- Gabinet Weterynaryjny „Cztery £apy” Agata Kar-
das, 57-402 Nowa Ruda, Os. XXX-lecia 23a, 
nr ewidencji 16/01/1213/V/2012/609 Rej. ZLZ 
- zmiana siedziby z dniem 21.08.2018 r. - kontrolê 
przeprowadzi Ma³gorzata Sitnik,

- 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 - wpis z dniem 
6.09.2018 r. - kontrolê przeprowadz¹ Grzegorz 
Ciszewski i Julian Jakubiak,

- Gabinet Weterynaryjny ANTON-VET Bartosz 
Antoniewicz, 59-305 Rudna, ul. Kolejowa 3/2, 
nr ewidencji 16/01/664/VII/2018/770 Rej. ZLZ - 
wpis z dniem 2.10.2018 r. - kontrolê przeprowadzi 
Robert Karczmarczyk,

- Gabinet Weterynaryjny „JERRY HORSE VET” dr 
n.wet. Hieronim Borowicz, 55-220 Mi³ocice, ul. 
Polna 15, nr ewidencji 16/01/665/VII/2018/771 
Rej. ZLZ - wpis z dniem 6.09.2018 r. - kontrolê 
przeprowadzi Wojciech Hildebrand,

f) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Przychodnia Weterynaryjna OLVET Karol Olejnik, 
55-220 Jelcz -Laskowice, ul. L.Hirszfelda 4/4, 
nr ewidencji 16/02/446/VII/2018/761 Rej. 
ZLZ - kontrola 26.06.2018 r. - referowa³ Robert 
Gruszka - brak sprzêtu do leczenia du¿ych zwierz¹t, 
Rada postanowi³a wyznaczyæ termin na usuniêcie 
uchybieñ, 

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Leszek Maciura, 
57-120 Wi¹zów, Pl. Wolności 35, nr ewidencji 
16/01/563/IV/2005/216 Rej. ZLZ - kontrola 
26.06.2018 r. - referowa³a Agnieszka Noszczyk-
-Nowak - b³êdny wpis w protokole kontroli do-
tycz¹cy lokalu - zosta³a naniesiona poprawka na 
protokole,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Wies³aw Marty-
niak, 57-120 Wi¹zów, Pl. Wolności 35, nr ewiden-
cji 16/01/554/IV/2005/207 Rej. ZLZ - kontrola 
26.06.2018 r. - referowa³a Agnieszka Noszczyk-
-Nowak,

g) inne informacje dotycz¹ce ewidencji zak³adów lecz-
niczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny P.P.H.U. „INTEN” Stani-
s³aw Nieman, 55-003 Krzyków, ul. Zagrodowa 2, 
nr ewidencji 16/01/403/VI/2014/678 Rej. ZLZ - 
utrata prawa wykonywania zawodu przez kierowni-
ka zlz - Rada wezwie do usuniêcia uchybieñ - uchw. 
nr 666.

• Rada rozpatrzy³a wnioski i podjê³a uchwa³y w sprawie 
wpisu do rejestru osób uprawnionych do wydawania 
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych oraz skre-
śleñ z ww. rejestru:
a) wpis do rejestru paszportowego:
- lek. wet. Magdalena Szklarz - Przychodnia Wetery-

naryjna „£APKA” lek. wet. Emilia Grochocka-Bi-
nek, 58-309 Wa³brzych, ul. G³ówna 1D, nr wpisu 
0728/16/2018, uchw. Nr 667,

- lek. wet. Grzegorz Soko³owski - Przychodnia 
Weterynaryjna ANIMAL CENTRUM LUBIN s.c. 
Dominika Dwornicka, Grzegorz Soko³owski, 59-
300 Lubin, Budowniczych LGOM 59B, nr wpisu 
0729/16/2018, uchw. Nr 668,

- lek. wet. Magdalena Silna - Przychodnia Wetery-
naryjna VETIN lek. wet. Arkadiusz Silny, 51-126 
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Wroc³aw, ul. Kamieñskiego 223/U3, nr wpisu 
0730/16/2018, uchw. Nr 669,

- lek. wet. Katarzyna Dêbiñska - Gabinet Weteryna-
ryjny GOLDVET Lek. Wet. Olga Fr¹czek-Jasikow-
ska, 51-180 Wroc³aw, ul. Sza³wiowa 21, nr wpisu 
0731/16/2018, uchw. Nr 670,

- lek. wet. Anita Pi¹tek - Przychodnia Weterynaryjna 
SO£TYSOWICE s.c. Anita Pi¹tek, Monika Chmie-
lewska-W³adyka, kier. lek. wet. Anita Pi¹tek, 51-
169 Wroc³aw, ul. Rafa³a Wojaczka 3E, nr wpisu 
0732/16/2018, uchw. Nr 671,

- lek. wet. Agnieszka Dworkowska - Przychodnia 
Weterynaryjna „EKOVET-Centrum Weterynaryj-
ne” s.c. Anita Jastrzêbska, lek. wet. Piotr Sieczko, 
54-156 Wroc³aw, ul. Metalowców 29b, nr wpisu 
0733/16/2018, uchw. Nr 672.

b) skreślenie z rejestru paszportowego:
- lek. wet. Paulina Woźniak - Gabinet Weterynaryjny 

OptoVet lek. wet. Anna Kaca, 51-112 Wroc³aw, 
ul. Obodrzycka 1A, nr wpisu 0717/16/2018, 
uchw. Nr 673.

• W nastêpnym punkcie porz¹dku posiedzenia nast¹-
pi³o rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady:
- wniosek Prezesa o upowa¿nienie Prezesa przez 

Radê do wydawania decyzji w przedmiocie udzie-
lania dostêpu do elektronicznej bazy WetSystems 
Powiatowym Lekarzom Weterynarii w celu wpisa-
nia „legalizacji paszportu”- Rada przychyli³a siê do 
wniosku - uchw. nr 674,

- wniosek Prezydium o podpisanie umowy o pracê 
na czas określony z p. Danut¹ Wojewódzk¹ (pra-
cownik biura), termin zakoñczenia obecnej umowy 
na okres próbny up³ywa 11.09.2018 r. Prezydium 
rekomenduje podpisanie umowy na czas określony 
na 1 rok - Rada przychyli³a siê do wniosku - uchw. 
nr 675,

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o obni-
¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej dla dwóch 
lekarzy weterynarii - Rada przychyli³a siê do wnio-
sku - podjê³a uchwa³y nr 676 i 677,

- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o obni-
¿enie wysokości lub zawieszenie p³atności sk³adki 
cz³onkowskiej lekarzowi weterynarii z powodu bra-
ku dochodów i ciê¿kiej choroby - Rada postanowi³a 
zawiesiæ p³atnośæ sk³adek w okresie 1.05.2018 r. 
- 31.12.2018 r. - uchw. nr 678,

- wniosek przewodnicz¹cego komisji ds. integracji 
- Dariusza Jackowskiego o dofinansowanie spo-
tkania integracyjnego lekarzy weterynarii pt. „Po-
¿egnanie lata 2018” w dniu 23.09.2018 r. w kwo-
cie 5000 z³ (s³ownie z³otych: piêæ tysiêcy) - Rada 
przychyli³a siê do wniosku - uchw. nr 679,

- wniosek Zarz¹du Funduszu Pomocy Kole¿eñskiej 
o przyznanie zapomóg finansowych osobom przed-
stawionym w wykazie - Rada przychyli³a siê do 
wniosku - uchw. nr 680,

- wniosek Prezydium o podjêcie uchwa³y uchylaj¹cej 
Uchwa³ê Nr 552/2018/VII Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 17 
maja 2018 r. o zasadach usprawiedliwiania nie-

obecności przez cz³onków Rady Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na posiedzeniach Rady 
i Prezydium - Rada przychyli³a siê do wniosku 
- uchw. nr 681.

• Nastêpnie Rada podjê³a uchwa³y od nr 682 do 688 
w sprawie ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u 
zaleg³ych sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolno-
śl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie 
wys³anych upomnieñ do siedmiu cz³onków Izby 
w celu sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonawczych oraz 
podjê³a 3 uchwa³y nr 689,690, i 691 w sprawie 
umorzenia postêpowañ zmierzaj¹cych do podjêcia 
uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawodu przez 
trzech lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczali sk³adki 
cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok, ale po 
wezwaniu sp³acili zaleg³ości w ca³ości.

• Rada podjê³a te¿ 3 uchwa³y od nr 692 do nr 694 
w sprawie wszczêcia postêpowañ zmierzaj¹cych do 
podjêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania za-
wodu przez trzech lekarzy weterynarii, którzy nie 
uiszczaj¹ sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy 
ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na dzieñ 31.08.2018 r.).

• Rada przyjê³a informacje o dzia³alności Prezesa i Pre-
zydium.
- Wybrane ustalenia Konwentu Prezesów Rad Izb 

Okrêgowych:
 monitorowanie rynku pracy lekarzy weterynarii po 

zakoñczeniu studiów - postanowiono przygotowaæ 
ankietê telefoniczn¹, wykonywan¹ przez biura izb, 
badaj¹c¹ miejsca zatrudnienia absolwentów wy-
dzia³ów weterynaryjnych,
 problem kierowników zlz (i innych lekarzy) nie 

bêd¹cych cz³onkami Izby, na terenie której wy-
konuj¹ zawód - Konwent Prezesów rekomenduje 
nie wpisywaæ do ewidencji ZLZ zak³adów, których 
kierownikami nie s¹ cz³onkowie tej izby okrêgo-
wej, 
 skreślenie zak³adu z ewidencji zlz i utylizacja leków 

w zak³adzie z powodu nag³ej śmierci lekarza we-
terynarii - w³aściciela zlz - prośba do P. Mecena-
sów o opiniê ws. utylizacji leków, które pozosta³y 
w zak³adzie lub inne rozwi¹zania dotycz¹ce tych 
leków,
 legitymacje dla lekarzy weterynarii - ka¿da Izba 

zgodnie ze wzorem bêdzie je zamawia³a we w³a-
snym zakresie.

- Ustalenia Prezydium w sprawie przeprowadzenia 
audytu przez Izbê w zwi¹zku z przepisami RODO 
- Rada podjê³a decyzjê (zgodnie z rekomenda-
cj¹ Prezydium) o zleceniu wdro¿enia przepisów 
RODO r.pr. dr Annie Zalesiñskiej i adw. dr. Pio-
trowi Rodziewiczowi w ramach umowy zlecenia 
pod warunkiem objêcia funkcji IODO przez Piotra 
Rodziewicza - za jednog³ośnie; do pomocy zostanie 
oddelegowana pracownica biura DIL-Wet. równie¿ 
w ramach umowy zlecenia; r.pr. dr Anna Zalesiñska 
przygotuje uchwa³ê do g³osowania elektronicznego 
upowa¿niaj¹c¹ Prezesa i Skarbnika DIL-Wet. do 
podpisania umowy na wdro¿enie przepisów RODO 
i przeszkolenia odpowiednich osób w tym zakresie.
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- Rada przyjê³a informacjê Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej o zakresie postêpowañ wyja-
śniaj¹cych prowadzonych przez Rzecznika i Jego 
Zastêpców oraz informacjê o Zarz¹dzeniu Rzecz-
nika DIL-Wet. w sprawie nowych wzorów pism 
stosowanych w postêpowaniach wyjaśniaj¹cych.

- Rada dyskutowa³a nad problemem dotycz¹cym 
nazewnictwa zak³adów leczniczych i innymi nie-
prawid³owościami - punkt zosta³ przeniesiony na 
nastêpne posiedzenie Rady DIL-Wet.

- Prezes poinformowa³ Radê o zawi¹zaniu Komitetu 
Organizacyjnego obchodów 100-lecia weterynarii 
w sk³adzie: Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii - Zdzis³aw Król, Prezes Rady DIL-Wet. - dr 
Wojciech Hildebrand, Redaktor Naczelny Biulety-
nu - Jan Dorobek, Dziekan Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu - prof. dr hab. 
Krzysztof Kubiak oraz przedstawiciel Wojskowego 
Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wroc³awiu.

- Na wniosek Fundacji „Pro Medici Veterinarii” 
o wsparcie prawne ze strony Izby w zakresie zg³o-
szenia zmian w Krajowym Rejestrze S¹dowym - po-
mocy udzieli Pani dr Anna Zalesiñska. 

- Na wniosek Fundacji „Pro Medici Veterinarii” o sfi-
nansowanie op³at w KRS za z³o¿enie wniosków 
oraz sfinansowanie zakupów artyku³ów biurowych 
dla Fundacji - Rada postanowi³a przychyliæ siê do 
wniosku.

- Na wniosek Fundacji „Pro Medici Veterinarii” 
o prowadzenie biura Fundacji przez pracownika 
Izby - Rada wyznaczy³a do wykonywania tych obo-
wi¹zków p. Danutê Wojewódzk¹ w ramach umowy 
zlecenia z DIL-Wet.

• Sprawy ró¿ne.
- Rezygnacja lek. wet. Magdaleny Lenart-Ojak z pe³-

nienia funkcji prezesa Fundacji „Pro Medici Veteri-
narii” (przekazano do Fundacji).

- Oświadczenie lek. wet. Witolda Terendy w spra-
wie sprostowania treści artyku³u opublikowanego 
w prasie.

- Podziêkowania lek. wet. Mariusza Pankowa za 
udzielon¹ pomoc finansow¹ z Funduszu Pomocy 
Kole¿eñskiej (przekazano do FPK).

- Prezes przypomnia³ o stosowaniu nowych wzorów 
protoko³ów kontroli zlz od dnia 1 października 
2018r.

- Rada otrzyma³a od Rzecznika zawiadomienie o skie-
rowaniu do S¹du DIL-Wet. wniosku o ukaranie le-
karzy weterynarii.

- Omówiono i zdecydowano podpisaæ umowê z firm¹ 
VANITY STYLE na program kart sportowych dla 
cz³onków Izby oraz zamieściæ informacjê na stronie 
www.dilwet.pl.

- Informacja o zaawansowaniu prac zwi¹zanych 
z now¹ stron¹ internetow¹ izby - referowa³a dr 
Anna Zalesiñska.

• Wolne wnioski.
- Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak zawnioskowa³a 

o wcześniejsze przekazywanie informacji o termi-
nach organizowanych imprez.

- Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 18.10.2018 r. o godz. 17:00. 
Posiedzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 
11.10.2018 r. o godz. 17:00.

* * *
Posiedzenie Rady nr 13
w dniu 18 października 2018r.
Prezes dr Wojciech Hildebrand powita³ zebranych 
cz³onków Rady, przedstawicieli innych organów Izby 
oraz radców prawnych i dokona³ otwarcia posie-
dzenia. 
Po tym zarz¹dzi³ g³osowanie nad przyjêciem porz¹d-
ku posiedzenia - porz¹dek posiedzenia Rada przyjê³a 
jednog³ośnie. Jednog³ośnie te¿ zosta³ przyjêty proto-
kó³ z XII posiedzenia Rady.

• Nastêpnie Rada zatwierdzi³a uchwa³y przyjête w try-
bie g³osowania elektronicznego:
- Uchwa³a Nr 695/VII/2018 Rady Dolnośl¹skiej 

Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
25.09.2018 r. w sprawie upowa¿nienia Prezesa 
i Skarbnika Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej we Wroc³awiu do zawarcia umowy, której 
przedmiotem bêdzie wdro¿enie RODO w Dolnośl¹-
skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu.

- Uchwa³a Nr 696/VII/2018 Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
25.09.2018 r. w sprawie przyznania prawa wy-
konywania zawodu Nr 86345 lekarza weterynarii 
Monice Kasztura, dyplom Nr 80543 z 22.01.2018 
UP Wroc³aw.

- Uchwa³a Nr 697/VII/2018/530/1 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 25.09.2018 r. o skreśleniu za-
k³adu z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Gabinet Weterynaryjny Magdalena Miller-Witczak, 
53-020 Wroc³aw, ul. Krzycka 18B.

- Uchwa³a Nr 698/VII/2018/556/3 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 25.09.2018 r. o zmianie wpi-
su do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t 
- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. £ukasz Oktawiec, 
59-400 Jawor, ul. Rapackiego 32.

- Uchwa³a Nr 699/VII/2018/772 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 25.09.2018 r. o wpisie zak³adu 
do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny MEGAVET BOLKÓW M.No-
wicki & £. 

- Uchwa³a Nr 700/VII/2018 Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
25.09.2018 r. o wpisie zak³adu do ewidencji zak³a-
dów leczniczych dla zwierz¹t - Przychodnia Wete-
rynaryjna „MILL-VET” Magdalena Miller-Witczak, 
52-016 Wroc³aw, ul. Rybnicka 27.

- Uchwa³a Nr 701/VII/2018 Rady Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wroc³awiu z dnia 
9.10.2018 r. w sprawie uchylenia Uchwa³y nr 670/
VII/2018 Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wpisu 
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lekarza weterynarii Katarzyny Dêbiñskiej do rejestru 
lekarzy weterynarii upowa¿nionych do wydawania 
paszportów oraz pobierania próbek w celu określe-
nia miana przeciwcia³ dla wirusa wścieklizny.

- Uchwa³a Nr 702/VII/2018/110/4 Rej. ZLZ Rady 
Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we 
Wroc³awiu z dnia 9.10.2018 r. o skreśleniu zak³adu 
z ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t - Ga-
binet Weterynaryjny - Ró¿anka Tomasz Ruśkiewicz, 
53-680 Wroc³aw, ul. Obornicka 92.

• W nastêpnej kolejności Rada podjê³a uchwa³y w 
sprawie przyjêæ do DIL-Wet. oraz skreśleñ z listy 
cz³onków DIL-Wet.:
a) wpis do rejestru:
- lek. wet. Karolina Ko³aczyk - dyplom nr 80454 

z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86346 
uchw. nr 704,

- lek. wet. Anna Ko³akowska - dyplom nr 80560 
z dnia 1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86347 
uchw. nr 705,

- lek. wet. Natalia Majchrzak - dyplom nr 80422 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86348 
uchw. nr 706,

- lek. wet. Carmen Sanocka - dyplom nr 80720 
z dnia 1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86349 
uchw. nr 707,

- lek. wet. Katarzyna Trzeciak - dyplom nr 80671 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86350 
uchw. nr 708,

- lek. wet. Tobiasz Bartków - dyplom nr 78432 z dnia 
28.02.2017 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przyznanie 
prawa wykon. zawodu nr 86351 uchw. nr 709,

- lek. wet. Aleksandra Buszkiewicz - dyplom nr 
80572 z dnia 1.02.2018 r. Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. 
i przyznanie prawa wykonywania zawodu nr 86352 
uchw. nr 710,

- lek. wet. Agnieszka Kolany - dyplom nr 80696 
z dnia 22.01.2018 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, wpis do ewidencji DIL-Wet. i przy-
znanie prawa wykonywania zawodu nr 86353 
uchw. nr 711,

- lek. wet. Maciej Marcinowski - dyplom nr 73192 
z dnia 09.02.2015 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86097, przeniesienie z terenu Opolskiej Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 712,

- lek. wet. Emilia Tyborowska - dyplom nr 23443 
z dnia 13.06.1994 r. Akademii Rolniczej w Lubli-

nie, numer prawa wykonywania zawodu 04256, 
przeniesienie z terenu Pó³nocno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 713,

- lek. wet. Ma³gorzata Respond - dyplom nr 
18031/W/85 z dnia 30.10.1985 r. Akademii 
Rolniczej w Lublinie numer prawa wykonywania 
zawodu 05232, przeniesienie z terenu Lubelskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, uchw. nr 714,

b) skreślenia z rejestru: 
- lek. wet. Ma³gorzata Napieraj - dyplom nr 61855 

z dnia 20.02.2012 r. Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
85967, przen. do I. Ma³opolskiej, uchw. nr 715,

- lek. wet. Adam Kluczny - dyplom nr 70940 z dnia 
28.04.2014 r. Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wroc³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 
86261, przen. na teren Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, uchw. nr 716,

- lek. wet. Piotr Kasperczyk - dyplom nr 5439 z dnia 
7.06.2001 r. Akademii Rolniczej we Wroc³awiu, 
numer prawa wykonywania zawodu 65046, skre-
ślenie z powodu śmierci, uchw. nr 717,

- lek. wet. Tomasz Ruśkiewicz - dyplom nr 4008 
z dnia 31.08.1983 r. Akademii Rolniczej we Wro-
c³awiu, numer prawa wykonywania zawodu 10319, 
skreślenie z powodu śmierci i umorzenie zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich, uchw. nr 718.

• Rada przyjê³a te¿ informacje o przejściu na emeryturê:
- lek. wet. Ewa Gudowska - od dnia 1.09.2018 r.
- lek. wet. Mieczys³aw Gudowski - od dnia 

1.09.2018 r.
- lek. wet. Wojciech Go³uchowski - od dnia 

1.09.2018 r.
oraz o podjêciu zatrudnienia przez dr. n.wet. Wiktora 
Niemczuka - (mimo przejścia na emeryturê) od dnia 
1.10.2018 r.

• Nastêpnie Rada rozpatrzy³a sprawy zwi¹zane z dzia-
³alności¹ zak³adów leczniczych dla zwierz¹t i podjê³a 
odpowiednie uchwa³y i decyzje: 
a) zmiany wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych 

dla zwierz¹t:
- Przychodnia Weterynaryjna „LEŚNICKIE CEN-

TRUM WETERYNARII” s.c. Sylwia Miśków, Kata-
rzyna Woźniak, kier. lek. wet. Katarzyna Woźniak, 
54-072 Wroc³aw, ul. Dolnobrzeska 46b/LU1, 
nr ewidencji 16/02/694/VI/2015/707 Rej. ZLZ 
- zmiana nazwy podmiotu i zmiana personelu, 
uchw. nr 719,

- Gabinet Weterynaryjny s.c. Andrzej Chor¹¿y, 
Wojciech Gadziñski, 55-231 Jelcz -Laskowice, 
ul. Piastowska 20, nr ewidencji 16/01/706/
IV/2005/359 Rej. ZLZ - zmiana podmiotu i sta-
tusu prawnego, zmiana nazwy i personelu, uchw. 
nr 720,

- Gabinet Weterynaryjny Dariusz Gleñ, kier. lek. 
wet. Andrzej Świerz, 56-210 W¹sosz, Pobiel 57, 
nr ewidencji 16/01/1300/IV/2007/463 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 721,

- Przychodnia Weterynaryjna NEOVET s.c. Hilde-
brand, Jelonek, Micha³ek, kier. dr n.wet. Wojciech 
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Hildebrand, 52-225 Wroc³aw, ul. Świt 65, nr ewi-
dencji 16/02/283/VI/2014/662 Rej. ZLZ - zmia-
na personelu, uchw. nr 722,

- Przychodnia Weterynaryjna AS lek. wet. Marcin 
Turbañski, 58-301 Wa³brzych, ul. Pi³sudskiego 
100A, nr ewidencji 16/02/428/VI/2014/682 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 723,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Maciej Piwko, 
58-200 Dzier¿oniów, ul. Grota Roweckiego 1B, 
nr ewidencji 16/02/926/IV/2006/424 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 724,

- Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Robert Grusz-
ka, 53-031 Wroc³aw, ul. Partynicka 34B/lok. 2U, 
nr ewidencji 16/02/1005/IV/2006/432 Rej. ZLZ 
- zmiana personelu, uchw. nr 725,

- Gabinet Weterynaryjny dla Psów i Kotów lek. wet. 
Marek Janiszewski, 58-100 Świdnica, ul. £ukasiñ-
skiego 14A, nr ewidencji 16/01/430/IV/2005/96 
Rej. ZLZ - zmiana personelu, uchw. nr 726,

- Przychodnia Weterynaryjna „CHIROS” dr n.wet. 
Tomasz Szczypka, 51-684 Wroc³aw, ul. Mickiewi-
cza 35-37, nr ewidencji 16/02/746/IV/2006/375 
Rej. ZLZ - zmiana kierownika i personelu, uchw. nr 
727,

b) skreślenia z ewidencji zak³adów leczniczych dla 
zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny - Dariusz Gleñ, kier. lek. 
wet. Andrzej Świerz, 56-209 Jemielno, Jemielno 
53, nr ewidencji 16/01/596/IV/2005/249 Rej. 
ZLZ - zakoñczenie dzia³alności zlz, uchw. nr 728,

- Gabinet Weterynaryjny im. lek. wet. Krzysztofa Da-
nielewicza Dariusz Gleñ Us³ugi Weterynaryjne, kier. 
lek. wet. Monika Popiel, 56-210 W¹sosz, ul. Ra-
wicka 2F, nr ewidencji 16/01/161/VI/2013/653 
- zakoñczenie dzia³alności zlz, uchw. nr 729,

- Przychodnia Weterynaryjna „ORIVET” lek. wet. 
Rados³aw Osiecki, kier. lek. wet. Joanna Mazur-
kiewicz, 67-200 G³ogów, ul. Jedności Robotniczej 
18, nr ewidencji 16/02/546/IV/2005/199 - za-
koñczenie dzia³alności zlz, uchw. nr 730,

- Gabinet Weterynaryjny P.P.H.U. „INTEN” Stani-
s³aw Nieman, 55-003 Krzyków, ul. Zagrodowa 2, 
nr ewidencji 16/01/403/VI/2014/678 Rej. ZLZ 
- utrata prawa wykonywania zawodu przez kierow-
nika zlz - referowa³ adw. Piotr Rodziewicz, uchw. 
nr 731,

c) wpis do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwie-
rz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny MarVet Maciej Marcinow-
ski, 57-300 K³odzko, ul. Widokowa 4, nr ewiden-
cji 16/01/732/VII/2018/775 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 18.10.2018 r., uchw. nr 732,

- Gabinet Weterynaryjny KLEVET Mieczys³aw ¯u-
raw, 59-720 Raciborowice Górne, Tomaszów 
Boles³awiecki 165D, nr ewidencji 16/01/733/
VII/2018/776 Rej. ZLZ - wpis z dniem 
18.10.2018 r., uchw. nr 733,

- Przychodnia Weterynaryjna Milickie Centrum 
Weterynaryjne dr n.wet. Tomasz Szczypka, 
56-300 Milicz, ul. Krotoszyñska 10, nr ewiden-

cji 16/02/734/VII/2018/777 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 18.10.2018 r., uchw. nr 734,

d) przekazanie dokumentów do kontroli zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t:

- Gabinet Weterynaryjny „RUDA OWCA” lek. wet. 
Radochna I³³akowicz, 53-206 Wroc³aw, ul. Rymar-
ska 34B, nr ewidencji 16/01/259/VII/2018/755 
Rej. ZLZ - wpis z dniem 2.01.2018 r. - teczka zwró-
cona przez lek. wet. Dariusza Jackowskiego - kon-
trolê przeprowadzi Grzegorz Ciszewski,

- Przychodnia Weterynaryjna „MILL-VET” Magdale-
na Miller-Witczak, 52-016 Wroc³aw, ul. Rybnicka 
27, nr ewidencji 16/02/700/VII/2018/773 Rej. 
ZLZ - wpis z dniem 1.10.2018 r. - kontrolê prze-
prowadzi Grzegorz Ciszewski,

- Gabinet Weterynaryjny MEGAVET BOLKÓW 
M. Nowicki & £. Oktawiec spó³ka cywilna, kier. 
lek. wet. Marek Nowicki, 59-420 Bolków, ul. Ja-
worska 6, nr ewidencji 16/01/699/VII/2018/772 
Rej. ZLZ - zmiana siedziby z dniem 25.09.2018 r. 
- kontrolê przeprowadzi Danuta Pawicka-Stefanko 
i Bogus³aw Czerski,

- Gabinet Weterynaryjny „Ró¿anka” Beata Ślanda, 
51-114 Wroc³aw, ul. Obornicka 92, nr ewiden-
cji 16/01/703/VII/2018/774 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 9.10.2018 r. - kontrolê przeprowadzi 
Grzegorz Ciszewski,

- Gabinet Weterynaryjny MarVet Maciej Marcinow-
ski, 57-300 K³odzko, ul. Widokowa 4, nr ewiden-
cji 16/01/732/VII/2018/775 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 18.10.2018 r. - kontrolê przeprowadzi 
Wojciech Hildebrand i Robert Karczmarczyk,

- Gabinet Wet. KLEVET Mieczys³aw ̄ uraw, 59-720 
Raciborowice Górne, Tomaszów Boles³awiecki 
165D, nr ewidencji 16/01/733/VII/2018/776 
Rej. ZLZ - wpis z dniem 18.10.2018 r. - kontrolê 
przeprowadzi Danuta Pawicka-Stefanko,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Chor¹¿y, 
55-216 Domaniów, Domaniów 33a, nr ewidencji 
16/01/706/IV/2005/359 Rej. ZLZ - zmiana pod-
miotu i siedziby zlz z dn. 18.10.2018 r. - kontrolê 
przeprowadzi Julian Jakubiak,

- Gabinet Weterynaryjny „ZWIERZAK” Kamila Kwa-
śniewicz, 58-580 Szklarska Porêba, ul. Ma³a 1C, 
nr ewidencji 16/01/149/VI/2013/649 Rej. ZLZ 
- kontrola okresowa na wniosek lek. wet. Danuty 
Pawickiej-Stefanko - kontrolê przeprowadzi Danuta 
Pawicka-Stefanko i Jerzy Borowiec,

- 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 
- kontrola okresowa na wniosek lek. wet. Danuty 
Pawickiej-Stefanko - kontrolê przeprowadzi Danuta 
Pawicka-Stefanko i Jerzy Borowiec,

- Przychodnia Weterynaryjna Milickie Centrum 
Weterynaryjne dr n.wet. Tomasz Szczypka, 
56-300 Milicz, ul. Krotoszyñska 10, nr ewiden-
cji 16/02/734/VII/2018/777 Rej. ZLZ - wpis 
z dniem 18.10.2018 r. - kontrolê przeprowadzi 
Artur Bogucki i Robert Gruszka,
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e) informacja o uchybieniach stwierdzonych podczas 
kontroli:

- Przychodnia Weterynaryjna OLVET Karol Olejnik, 
55-220 Jelcz -Laskowice, ul. L.Hirszfelda 4/4, 
nr ewidencji 16/02/446/VII/2018/761 Rej. ZLZ 
- kontrola 26.06.2018 r. z zastrze¿eniami, dyskusja 
zosta³a przeniesiona na nastêpne posiedzenie Rady 
z powodu braku osób kontroluj¹cych.

• Rada rozpatrzy³a wnioski i podjê³a uchwa³y w sprawie 
wpisu do rejestru osób uprawnionych do wydawania 
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych:
- lek. wet. Katarzyna Paluszkiewicz - Gabinet We-

terynaryjny FIZJO-WET lek. wet. Dorota Struga³a, 
50-558 Wroc³aw, ul. Borowska 256, nr wpisu 
0734/16/2018, uchw. nr 735,

- lek. wet. Izabela Pypeæ - Przychodnia Weterynaryj-
na „Przychodnia dla Ma³ych Zwierz¹t - DORAN” 
s.c. lek. wet. Joanna D¹browska, lek. wet. Micha³ 
Molenda, 53-615 Wroc³aw, ul. S³ubicka 22/1b, 
nr wpisu 0735/16/2018, uchw. nr 736,

- lek. wet. Aleksandra Jasic - Przychodnia Wetery-
naryjna „LEŚNICKIE CENTRUM WETERYNARII” 
s.c. Sylwia Miśków, Katarzyna Woźniak, 54-072 
Wroc³aw, ul. Dolnobrzeska 46b/LU 1, nr wpisu 
0736/16/2018, uchw. nr 737,

- lek. wet. Olga Janiszewska - Gabinet Weterynaryj-
ny lek. wet. Olga Janiszewska, 58-100 Świdnica, 
ul. £ukasiñskiego 14A, nr wpisu 0737/16/2018, 
uchw. nr 738,

- lek. wet. Micha³ Janiszewski - Gabinet Weterynaryj-
ny dla Psów i Kotów lek. wet. Marek Janiszewski, 
58-100 Świdnica ul. £ukasiñskiego 14A, nr wpisu 
0738/16/2018, uchw. nr 739,

- lek. wet. Maurycy Matysiak - Gabinet Weteryna-
ryjny lek. wet. Maurycy Matysiak, 56-200 Góra, 
ul. Poznañska 36, nr wpisu 0739/16/2018, uchw. 
nr 740,

- lek. wet. Ludwika G¹sior - Przychodnia Wetery-
naryjna „CHIROS” dr n.wet. Tomasz Szczypka, 
51-684 Wroc³aw, ul. Mickiewicza 35-37, nr wpisu 
0740/16/2018, uchw. nr 741,

- lek. wet. Joanna Mazurkiewicz - Gabinet Wetery-
naryjny KLEVET Mieczys³aw ¯uraw, 59-720 Raci-
borowice Górne, Tomaszów Boles³awiecki 165D, 
nr wpisu 0741/16/2018, uchw. nr 742.

• Rada rozpatrzy³a skierowane do niej wnioski i podjê³a 
stosowne uchwa³y i decyzje:
- wniosek Komisji Finansowo-Gospodarczej o obni-

¿enie wysokości sk³adki cz³onkowskiej dla dwóch 
lekarzy weterynarii z powodu studiów doktoranc-
kich w okresie 1.10.2018 - 30.09.2022, Rada 
przychyli³a siê do wniosku - uchw. nr 743 i nr 744,

- Rada podjê³a uchwa³y od nr 745 do nr 748 w spra-
wie ustalenia wysokości nale¿ności z tytu³u zaleg³ych 
sk³adek cz³onkowskich na rzecz Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie upomnieñ 
wys³anych do czterech lekarzy weterynarii w celu 
sporz¹dzenia Tytu³ów Wykonawczych, 

- Rada podjê³a uchwa³y nr 749 i nr 750 w sprawie 
umorzenia postêpowañ zmierzaj¹cych do podjê-

cia uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawodu 
przez dwóch lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczali 
sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok 
(zaleg³ośæ na dzieñ wszczêcia) w wyniku ca³kowitej 
lub czêściowej sp³aty zad³u¿enia,

- Rada podjê³a uchwa³ê nr 751 w sprawie zapoznania 
siê z materia³em dowodowym w ramach wszczêtego 
postêpowania zmierzaj¹cego do podjêcia uchwa³y 
o utracie prawa wykonywania zawodu przez lekarza 
weterynarii, który nie uiszczaj¹ sk³adki cz³onkow-
skiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok (zaleg³ośæ na 
dzieñ wszczêcia postêpowania),

- Rada podjê³a uchwa³y od nr 752 do nr 754 w spra-
wie wszczêcia postêpowañ zmierzaj¹cych do pod-
jêcia uchwa³ o utracie prawa wykonywania zawodu 
przez trzech lekarzy weterynarii, którzy nie uiszczaj¹ 
sk³adki cz³onkowskiej przez okres d³u¿szy ni¿ 1 rok 
(zaleg³ośæ na dzieñ 31.08.2018 r.),

- Rada rozpatrywa³a skargê na dzia³alnośæ zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t Gabinet Weterynaryjny - 
notatkê z kontroli przeprowadzonej przez Roberta 
Gruszkê odczyta³ Prezes. W trakcie kontroli okaza³o 
siê, ¿e zak³ad nie spe³nia wymogów, gdy¿ nie po-
siada zaplecza socjalnego, a skarga mieszkanki bu-
dynku dotyczy³a ulatniaj¹cego siê z zak³adu fetoru. 
W czasie dyskusji Andrzej Woźnica zobowi¹za³ siê 
pomóc w usuniêciu zapachów poprzez przekazanie 
odpowiednich preparatów do dezynfekcji. Odpo-
wiedź do mieszkanki budynku przygotuje Prezes,

- Rada rozpatrywa³a skargê na dzia³alnośæ zak³adu 
leczniczego dla zwierz¹t podczas leczenia kota - 
referowa³ Jerzy Borowiec. Skarga dotyczy zaginiê-
cia kota, który uciek³ z przychodni, a po 3 dniach 
znalaz³ siê. Ponowne badania nie wykaza³y ¿adnych 
zmian chorobowych. W³aścicielka wycofa³a skargê, 

- Rada rozpatrzy³a wniosek lek. wet. Dominiki Jan-
kowskiej o podjêcie aktywnych dzia³añ w sprawie 
nowelizacji Ustawy o ochronie zwierz¹t. Problem 
dotyczy samowoli organizacji dzia³aj¹cych na rzecz 
zwierz¹t, tzn. tzw. „Inspektorzy” samowolnie odbie-
raj¹ w³aścicielom zwierzêta itp. Rada postanowi³a 
wniosek lek. wet. Dominiki Jankowskiej wraz z uwa-
gami Rady DIL-Wet. przekazaæ do Krajowej Rady 
Lekarsko-Weterynaryjnej i jednocześnie upowa¿ni³a 
Prezesa do podpisania tego wniosku,

- Rada rozpatrywa³a wniosek lek. wet. o zwrot kosz-
tów udzia³u w Manifestacji IW w Warszawie i po-
stanowi³a wyst¹piæ do tego lek. wet. o przekazanie 
informacji, którzy z lekarzy weterynarii (imiennie) 
brali udzia³ w tym wyjeździe oraz o potwierdzenie 
tego udzia³u przez organizatora.

• W sprawach do Radcy Prawnego rozpatrywano:
- pismo hurtowni MEDIVET dot. ewidencji zlz - pro-

blematyka podejmowania uchwa³ przez Radê dro-
g¹ g³osowania elektronicznego - Prezydium reko-
menduje odst¹piæ od tego g³osowania w przypadku 
uchwa³ podejmowanych z na podstawie KPA. Adw. 
Piotr Rodziewicz wyjaśni³ prawn¹ stronê podejmo-
wania uchwa³ drog¹ elektroniczn¹ i zasugerowa³, 
¿e mo¿na zastosowaæ podpis elektroniczny a na 
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nastêpne posiedzenie Rady przygotuje informacjê 
na ten temat. Po dyskusji Rada postanowi³a nie 
odstêpowaæ od g³osowañ elektronicznych uchwa³, 
za wyj¹tkiem tych, które podejmuje siê w oparciu 
o KPA,

- dyskutowano nad ujednoliceniem przez KRL-W pro-
cedury wydawania prawa wykonywania zawodu 
lekarza weterynarii we wszystkich izbach okrêgo-
wych. Przyjêto propozycjê, aby w DIL-Wet. odby-
wa³o siê to na ka¿dym posiedzeniu Rady i w zwi¹zku 
z tym nale¿y ustaliæ harmonogram posiedzeñ Rady 
na 2019 r.,

- rozpatrywano procedurê zmiany podmiotu pro-
wadz¹cego zlz - przyjêto projekt Oświadczenia 
poprzedniego w³aściciela o przekazaniu prawa 
w³asności - Rada jednog³ośnie zatwierdzi³a wzór,

- procedura dokonywania zmian w rejestrze osób 
uprawnionych do wydawania paszportów dla zwie-
rz¹t towarzysz¹cych (zmiana miejsca zatrudnienia, 
zmiana nazwiska, dodatkowe miejsce zatrudnienia, 
itp.) - Rada przychyli³a siê do rekomendacji Prezy-
dium o podejmowanie uchwa³ w sprawie zmian 
w rejestrze (za wyj¹tkiem zmiany nazwiska),

- prośba lek. wet. o opiniê na temat zakresu czynno-
ści technika weterynarii w zak³adzie leczniczym dla 
zwierz¹t - opiniê Powiatowego Lek. Wet. we Wrze-
śni przes³a³a Radzie mec. dr Anna Zalesiñska - Rada 
postanowi³a tê opiniê przekazaæ zainteresowanej;

- zapis w protokole ostatniego posiedzenia Rady: 
„problem kierowników zlz (i innych lekarzy) nie 
bêd¹cych cz³onkami Izby, na terenie której wyko-
nuj¹ zawód - Konwent Prezesów rekomenduje nie 
wpisywaæ do ewidencji ZLZ zak³adów, których kie-
rownikami nie s¹ cz³onkowie izby okrêgowej” - ze 
wzglêdu na brak uregulowañ prawnych zakazuj¹-
cych rejestracji Rada proponuje rozmowê z przy-
sz³ym kierownikiem zlz w sprawie przeniesienia do 
DIL-Wet.,

- zapis w protokole z ostatniego posiedzenia Rady: 
„skreślenie zak³adu z ewidencji zlz i utylizacja le-
ków w zak³adzie z powodu nag³ej śmierci lekarza 
weterynarii - w³aściciela zlz - prośba do P. Mecena-
sów o opiniê ws. utylizacji leków, które pozosta³y 
w zak³adzie lub inne rozwi¹zania dotycz¹ce tych 
leków” - zak³ad leczniczy dla zwierz¹t jest koñco-
wym odbiorc¹, leki nie podlegaj¹ zwrotowi, nale¿y 
je utylizowaæ.

• Informacja o dzia³alności Prezesa i Prezydium.
Po dyskusji nad prawid³owości¹ nazewnictwem za-
k³adów leczniczych i innych nieprawid³owościach 
w oznaczaniu zlz i regulaminach - Rada postanowi³a 
przekazywaæ takie wnioski do opiniowania Komisji 
Prywatnej Praktyki i Komisji ds. Etyki i zwracaæ szcze-
góln¹ uwagê na nazwê w³asn¹ zak³adu. 

• Sprawy ró¿ne
- Rada rozpatrywa³a sprawê wdra¿aniem przepisów 

zwi¹zanych z ochron¹ danych osobowych (RODO) 
przez Izbê. Wp³ynê³a oferta firmy PROTEGO z Ka-
miennej Góry - referowa³ Prezes - za przyjêciem 
oferty g³osowano jednog³ośnie.

- Uchwa³y i stanowiska KRL-W z 19.09.2018 r. 
- Prezesa poprosi³ cz³onków Rady o zapoznanie 
siê z nimi.

- Prezes przedstawi³ Radzie pismo Sekretarza KRL-W
w sprawie mo¿liwości sk³adania wniosków o rezy-
gnacji z otrzymywania papierowej wersji ̄ ycia Wet.

- Prezes referowa³ pismo Sekretarza KRL-W w spra-
wie obowi¹zku aktualizowania przez lekarzy we-
terynarii danych o miejscu zatrudnienia - sk³adaæ 
informacje w biurach izb okrêgowych.

- Informacja o etapie prac zwi¹zanych z now¹ stron¹ 
internetow¹ izby, aneks do umowy (nowy termin 
wykonania prac) - Robert Karczmarczyk omówi³ 
problemy zwi¹zane z dostosowaniem strony do 
wymagañ Izby wobec dotychczasowej zawartości 
strony, co ma wp³yw na pracoch³onnośæ i czas wy-
konania umowy. Zaproponowa³ aby wszystkie ko-
misje (w ci¹gu tygodnia) dokona³y przegl¹du obec-
nej strony i zweryfikowa³y treści do przeniesienia 
lub usuniêcia. Rada zadecydowa³a przeprowadziæ 
transfer ca³ości.

• Wolne wnioski
- Jerzy Borowiec przekaza³ informacjê o nowo otwar-

tym zak³adzie leczniczym dla zwierz¹t w Lwówku 
Śl¹skim nie wpisanym do ewidencji ZLZ prowadzo-
nej przez DIL-Wet., którego w³aścicielem jest lekarz 
weterynarii posiadaj¹cy ju¿ jeden zak³ad w Z³otoryi, 
w którym jednocześnie jest kierownikiem (pracuje 
w nim jego córka - technik weterynarii). Na zak³a-
dzie w Lwówku Śl¹skim jest umieszczona tablica 
i informacja „nieczynne z powodu choroby”. Da-
nuta Pawicka-Stefanko potwierdzi³a, ¿e w³aściciel 
zlz ma problemy zdrowotne i obecnie przebywa 
w szpitalu. Jerzy Borowiec zaproponowa³, aby z wy-
jaśnieniem tej sytuacji zaczekaæ do czasu powrotu 
do zdrowia tego lekarza - Rada przyjê³a wniosek,

- Prezes poinformowa³ Radê o wyborze Kol. Wies³a-
wy Bober na Prezesa Zarz¹du Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii”.

• Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady DIL-
-Wet. na dzieñ 15.11.2018 r. o godz. 17:00. Posie-
dzenie Prezydium odbêdzie siê w dniu 8.11.2018 r. 
o godz. 17:00.

Sporz¹dzi³a na podstawie protoko³u
Teresa Rogowska

INFORMACJA O WYBORZE ORGANÓW 
IV KADENCJI FUNDACJI 

„PRO MEDICI VETERINARII” 
(2018-2022)

W dniu 22 kwietnia 2018r. XX Okrêgowy Zjazd 
Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powo³a³ 7-miu cz³on-
ków lekarzy weterynarii do Rady Fundacji „Pro Medici 
Veterinarii” na czteroletni¹ IV kadencjê: 
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- Grzegorza Ciszewskiego, 
- Jana Dorobka, 
- Wojciecha Hildebranda, 
- Roberta Karczmarczyka, 
- Danutê Pawick¹-Stefanko, 
- Ma³gorzatê Sitnik, 
- Leokadiê Wojtal. 
W dniu 22 czerwca 2018r., w siedzibie Dolnośl¹-

skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przy ul. Sopockiej 
21/2 we Wro³awiu, Rada Fundacji na posiedzeniu 
wybra³a spośród swoich cz³onków:

1. Leokadiê Wojtal 
- przewodnicz¹c¹ Rady Fundacji, 

2. Jana Dorobka 
- zastêpcê przewodnicz¹cego Rady Fundacji, 

3. Danutê Pawick¹-Stefanko 
- sekretarza Rady Fundacji. 

Równie¿ w tym dniu Rada wybra³a 3-osobowy Za-
rz¹d Fundacji: 

1. Magdalenê Lenart-Ojak, 
2. Magdalenê Zborowsk¹, 
3. Katarzynê Bajorek. 
Na prezesa Zarz¹du Rada Fundacji powo³a³a lek. 

wet. Magdalenê Lenart-Ojak. Nowo wybrana prezes 
Zarz¹du w dniu 22 czerwca 2018r. w czasie zwo³anego 
posiedzenia Zarz¹du powo³a³a: 

1. lek. wet. Magdalenê Zborowsk¹ 
- zastêpcê prezesa Zarz¹du oraz 

2. lek. wet. Katarzynê Bajorek 
- sekretarza Zarz¹du. 

Prezes Zarz¹du Fundacji lek. wet. Magdalena Lenart-
-Ojak z³o¿y³a rezygnacjê z zajmowanej funkcji. 

Rada Fundacji zwo³a³a posiedzenie w dniu 
18.10.2018r. celem powo³ania nowego prezesa Za-
rz¹du Fundacji. Nowym prezesem Zarz¹du Fundacji 
zosta³a lek. wet. Wies³awa Bober. 

Obecny sk³ad w³adz Zarz¹du Fundacji: 
1. Lek. wet. Wies³awa Bober 

- prezes Zarz¹du Fundacji, 
2. Lek. wet. Magdalena Zborowska 

- zastêpca prezesa Zarz¹du, 
3. Lek. wet. Katarzyna Bajorek 

- sekretarz Zarz¹du.
Organami Fundacji „Pro Medici Veterinarii” jest 

7-osobowa Rada Fundacji i 3-osobowy Zarz¹d Funda-
cji. Po wyborze w³adz Rady i Zarz¹du, Fundacja z³o¿y³a 
wniosek do S¹du Gospodarczego we Wroc³awiu, celem 
zarejestrowania w³adz fundacji. Rada i Zarz¹d dzia³aj¹ 
na podstawie STATUTU Fundacji „Pro Medici Veteri-
narii.” Fundacja nie prowadzi dzia³alności gospodarczej 
i nie ma z tego tytu³u dochodów. 

W imieniu Fundacji zwracam siê z prośb¹ do kole-
¿anek i kolegów lekarzy weterynarii o dokonywanie 
odpisu 1% z deklaracji podatkowej PIT na konto Fun-
dacji: nr KRS 0000247344. 

Apelujê by, w miarê mo¿liwości, dokonywali Pañ-
stwo dowolne wp³aty jako darowiznê na konto: 

nr 18 1020 5242 0000 2202 0158 8417 
Fundacja „Pro Medici Veterinari” 

ul. Sopocka 21/2, 53-44 Wroc³aw. 

Liczy siê ka¿dy grosz na pomoc potrzebuj¹cym le-
karzom weterynarii, dotkniêtych nag³ymi i uci¹¿liwymi 
wypadkami losowymi. Darczyñcom, którzy do tej pory 
wsparli nasz¹ Fundacjê, w imieniu poszkodowanych 
lekarzy weterynarii i ich bliskich Fundacja serdecznie 
dziêkuje za okazan¹ pomoc finansow¹. 

lek. wet. Leokadia Wojtal
Przewodnicz¹ca Rady Fundacji 

Wroc³aw, październik 2018r. 

Informacje
Inspekcji

Weterynaryjnej

ÆWICZENIA SYMULACYJNE 
Z ZAKRESU ZWALCZANIA ASF 

Ze wzglêdu na fakt, ¿e afrykañski pomór świñ stano-
wi realne zagro¿enie dla bezpieczeñstwa epizootyczne-
go świñ i dzików bytuj¹cych na terenie województwa 
dolnośl¹skiego, w dniach 23 i 24 października 2018 
roku Dolnośl¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii we 
wspó³pracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
z Lwówka Śl¹skiego przeprowadzi³ terenowe æwiczenia 
symulacyjne ze zwalczania afrykañskiego pomoru świñ. 

Æwiczenia zosta³y zaplanowane g³ównie dla lekarzy 
weterynarii z powiatowych inspektoratów weterynarii, 
powiatowych lekarzy weterynarii oraz lekarzy wete-
rynarii z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
z Wroc³awia, a tak¿e dla przedstawicieli powiatowych 
oddzia³ów Policji, Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Pañstwowej Powiatowej Stra¿y Po¿arnej oraz Powia-
towego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego.



255Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 4 (112), 2018

W pierwszym dniu æwiczeñ zajêcia rozpoczê³y siê 
odpraw¹, która zosta³a poprowadzona przez Powia-
towego Lekarza Weterynarii z Lwówka Śl¹skiego oraz 
jego zastêpcê. W odprawie tej udzia³ wziêli wszyscy ww. 
uczestnicy æwiczeñ. Podczas odprawy przedstawiono 
scenariusz æwiczeñ oraz przydzielono uczestnikom æwi-
czeñ zadania do wykonania.

Po odprawie - postêpuj¹c zgodnie ze scenariuszem 
dzia³añ - uczestnicy æwiczeñ zostali podzieleni na trzy 
zespo³y. 

W gospodarstwie wyznaczonym jako ognisko cho-
roby zespó³ pierwszy przeprowadzi³ dzia³ania lekarskie, 
które polega³y m.in. na przeprowadzeniu wywiadu epi-
zootycznego, klinicznym badaniu zwierz¹t, kontroli 
identyfikacji i rejestracji świñ, pobraniu próbek od świñ 
¿ywych i pad³ych.

Drugi zespó³ przeprowadzi³ podobne dzia³ania w go-
spodarstwie kontaktowym.

Trzeci zespó³ skupi³ siê na opracowaniu dokumenta-
cji sporz¹dzanej na poziomie PIW i WIW w przypadku 
powziêcia podejrzenia lub potwierdzenia wyst¹pienia 
ASF u świñ, wynikaj¹cej z planu gotowości zwalczania 
ASF, rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 4 lipca 2017r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji zwi¹-
zanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierz¹t 
(Dz.U. z 2017r. poz.1388) i rozporz¹dzenia MRiRW 
z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykañ-
skiego pomoru swiñ (Dz.U. z 2015r. poz. 754).

Dodatkowo, po wykonaniu w ww. gospodarstwach 
zadañ zwi¹zanych z likwidacj¹ choroby, organizato-
rzy zapewnili uczestnikom æwiczeñ mo¿liwośæ prze-
æwiczenia pobierania próbek krwi od świñ, za zgod¹ 
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hodowcy jednego z tych gospodarstw. W æwiczeniach 
tych uczestniczy³ lekarz weterynarii prywatnie prakty-
kuj¹cy na terenie powiatu lwóweckiego, który zainicjo-
wa³ przedmiotowe æwiczenia przedstawieniem techniki 
pobierania próbek krwi od świñ. Ponadto, mo¿liwe 
by³o w gospodarstwie tym przeæwiczyæ przeprowa-
dzenie badañ sekcyjnych z pobraniem odpowiednich 
próbek do laboratoryjnych badañ w kierunku ASF przy 
wykorzystaniu dwóch pad³ych w tym gospodarstwie 
warchlaków.

Pierwszy dzieñ æwiczeñ zakoñczy³ siê omówieniem 
wykonania przydzielonych zadañ przez ww. zespo³y 
i s³u¿by.

Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê spotkaniem z Wojewod¹ 
Dolnośl¹skim Paw³em Hreniakiem, który przyjecha³, 

aby zapoznaæ siê z dzia³aniami przeprowadzanymi 
w ramach æwiczeñ i stanem gotowości do zwalczania 
ASF w naszym województwie. Zapewni³ te¿ obecnych 
o podjêtych dzia³aniach na rzecz poprawy sytuacji ka-
drowo - p³acowej w Inspekcji.

Po spotkaniu z wojewod¹ uczestnicy æwiczeñ sy-
mulacyjnych wziêli udzia³ w posiedzeniu Powiatowego 
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w Lwówku Śl¹-
skim. W trakcie tego spotkania omówiono kompe-
tencje i zadania s³u¿b uczestnicz¹cych w przedmioto-
wych æwiczeniach, które powinny zostaæ wykonane we 
wspó³pracy z Inspekcj¹ Weterynaryjn¹, po potwierdze-
niu wyst¹pienia ogniska ASF.

Nastêpnie, wykorzystuj¹c zg³oszenie znalezienia 
dzika pad³ego na terenie pow. lwóweckiego, organi-
zatorzy æwiczeñ zademonstrowali pobranie próbek do 
laboratoryjnych badañ w kierunku ASF od tego dzika.

Drugi dzieñ æwiczeñ zosta³ zakoñczony przedstawie-
niem przez poszczególne zespo³y wyników i wniosków 
z zadañ przeprowadzonych przez te zespo³y oraz dys-
kusj¹ nad nimi.

Koñcowe podsumowanie wywi¹zania siê z przydzie-
lonych zadañ przez poszczególne zespo³y odbêdzie 
siê podczas planowanej narady uczestników æwiczeñ 
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wro-
c³awiu.

Wstêpne wnioski z odbytych æwiczeñ s¹ nastêpuj¹ce:
• praktykowanie wykonania zadañ podczas æwiczeñ 

symulacyjnych w zwi¹zku z wyst¹pieniem epizootii 
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podnosi nie tylko skutecznośæ tych dzia³añ w tere-
nie, ale równie¿ pomaga w trafnym podejmowaniu 
decyzji administracyjnych ściśle zwi¹zanych z ww. 
zadaniami;

• æwiczenia symulacyjne powoduj¹ zacieśnienie 
wspó³pracy miêdzy Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ i jed-
nostkami administracji rz¹dowej oraz samorz¹du 
terytorialnego, jak Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Pañ-
stwowa Inspekcja Sanitarna, Policja, Powiatowe 
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, zarz¹dcy dróg 
krajowych w zakresie zwalczania choroby zakaźnej;

• ze wzglêdu na du¿¹ rotacjê lekarzy weterynarii oraz 
innych pracowników w powiatowych inspektora-
tach weterynarii, spowodowan¹ g³ównie niskimi 
zarobkami, czêste przeprowadzanie przedmioto-
wych æwiczeñ jest niezbêdne dla nowo przyjêtych 
pracowników, gdy¿ daje im mo¿liwośæ zdobycia 
doświadczenia w tym zakresie.

Grzegorz Wall
WIW we Wroc³awiu

KOMISJA DS. ETYKI I DEONTOLOGII 
KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WET. 

OBRADOWA£A WE WROC£AWIU
W dniu 16 listopada 2018r. w siedzibie Dolnośl¹-

skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odby³o siê posie-
dzenie Komisji ds. etyki i deontologii weterynaryjnej 
KRL-W. Miejsce i czas zwi¹zane by³y z II Konferencj¹ 
Naukow¹ pt. „Etyka zawodowa lekarza weterynarii - 
perspektywa zmian”, organizowan¹ nastêpnego dnia 
w Paw³owicach przez Zak³ad Chorób Zakaźnych Wy-
dzia³u Med. Wet. we Wroc³awiu, PTNW Oddzia³ we 
Wroc³awiu oraz DIL-Wet., a g³ównie przez dr. Roberta 
Karczmarczyka. 

Posiedzenie Komisji poświêcone by³o g³ównie spra-
wom zwi¹zanym z nowelizacj¹ Kodeksu Etyki Lekarza 
Weterynarii oraz z problemami etycznymi przy wyzna-
czaniu lekarzy wet. do nadzoru nad ubojem zwierz¹t 
w du¿ych zak³adach miêsnych i w relacjach miêdzy 

Informacje
Krajowej Izby

Lekarsko-
Weterynaryjnej
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wyznaczonymi lekarzami wet. w du¿ych - kilkudziesiê-
cioosobowych zespo³ach. 

Cz³onków Komisji przyj¹³ i przywita³ Prezes Rady 
DIL-Wet. dr Wojciech Hildebrand, który uczestniczy³ 
te¿ w czêści wstêpnej posiedzenia. Przewodnicz¹cy 
Komisji lek. wet. Zbigniew Wróblewski podziêkowa³ 
Prezesowi za udostêpnienie lokalu naszej Izby na po-
siedzenie Komisji oraz za udzia³ przedstawicieli Rady 
DIL-Wet. w Zespole KRL-W opracowuj¹cym projekt 
nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Po-
prosi³ te¿ o zachêcenie cz³onków DIL-Wet., zarówno 
prywatnie praktykuj¹cych, pracuj¹cych w Inspekcji, jak 
te¿ szczególnie nauczycieli akademickich, do w³¹czenia 
siê do pracy nad zmian¹ Kodeksu poprzez wnosze-
nie uwag do obecnego tekstu, zg³aszanie problemów 
z zakresu etyki i proponowanie nowych regulacji. Przy-
pomnia³, ¿e wspó³autorami obowi¹zuj¹cego Kodeksu 
byli cz³onkowie naszej Izby: prof. Jan Zwierzchowski, 
dr Robert Karczmarczyk, dr Jacek Króliñski i lek. wet. 
Jan Dorobek. By³oby dobrze dla nowego Kodeksu, 
gdyby środowisko dolnośl¹skich lekarzy wet. mia³o 
swój wk³ad w wypracowanie aktualnych regulacji ko-
deksowych.

 J.D.

KODEKS ETYKI 
LEKARZA WETERYNARII

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna informu-
je, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Krajowego Zjazdu Le-

karzy Weterynarii rozpoczê³a prace nad nowelizacj¹ 
Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

Prosimy kole¿anki i kolegów o zg³aszanie propo-
zycji zmian lub nowych zapisów w Kodeksie wraz 
z uzasadnieniem na adres e-mail: 

vetpol@vetpol.org.pl

UCHWA£Y I STANOWISKA
KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WET.

UCHWA£A nr 31/2018/VII 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

z dnia 19 września 2018r.
w sprawie wprowadzenia obowi¹zku informa-
cyjnego kierowników zak³adów leczniczych dla 

zwierz¹t

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 
2a Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 
lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1479 
t.j.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjnej wprowadza 

obowi¹zek bie¿¹cego, nie później jednak ni¿ w terminie 
7 dni, informowania rad okrêgowych izb lekarsko-we-
terynaryjnych przez kierowników zak³adów leczniczych 
dla zwierz¹t zarejestrowanych w ewidencji zak³adów 
leczniczych dla zwierz¹t prowadzonej przez rady okrê-
gowe o fakcie zaprzestania pe³nienia funkcji kierownika 
zak³adu leczniczego dla zwierz¹t.

§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê preze-

som oraz sekretarzom rad okrêgowych izb lekarsko-
-weterynaryjnych, zobowi¹zuj¹c w szczególności do 
opublikowania jej na stronach internetowych.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

STANOWISKO
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

z dnia 19 września 2018r.
w sprawie planowanego otwarcia w roku aka-
demickim 2019/2020 nowego kierunku kszta³-
cenia „Analityka weterynaryjna” na Wydziale 

Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

W zwi¹zku z informacj¹ na temat planów otwarcia 
przez Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 
2019/2020 nowego kierunku kszta³cenia „Analityka 
weterynaryjna” Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 
zwraca uwagê, ¿e w obecnie funkcjonuj¹cym systemie 
kszta³cenia zagadnienia zwi¹zane z proponowanym no-
wym kierunkiem obejmuje program podyplomowych 
studiów specjalizacyjnych „Weterynaryjna diagnostyka 
laboratoryjna” (specjalizacja nr 16) akredytowanych 
przez Komisjê do Spraw Specjalizacji Lekarzy Wetery-
narii, dzia³aj¹c¹ na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnościowej z 28 listopa-
da 1994 r. Za najw³aściwsze nale¿y uznaæ rozwijanie 
niezbêdnych specjalizacji weterynaryjnych poprzez 
rozwój i doskonalenie podyplomowych studiów spe-
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cjalizacyjnych, poprzedzone uaktualnianiem programu 
studiów weterynaryjnych. To bardzo wa¿ne zadania dla 
wydzia³ów medycyny weterynaryjnej. Nale¿y równie¿ 
podkreśliæ, ¿e z mocy obowi¹zuj¹cego prawa kierow-
nikiem laboratorium weterynaryjnego mo¿e byæ lekarz 
weterynarii, natomiast stanowiska personelu średniego 
obsadzane s¹ obecnie przez lekarzy weterynarii, a tak¿e 
absolwentów wydzia³ów biologii i biotechnologii. Do-
tychczasowe doświadczenia wskazuj¹, ¿e kreowanie za-
wodu analityka weterynaryjnego, bêd¹ce konsekwencj¹ 
ukoñczenia studiów licencjackich na Wydziale Medy-
cyny Weterynaryjnej, mo¿e groziæ uzurpacj¹ kompe-
tencji lekarza weterynarii i w konsekwencji d¹¿eniem 
do zmiany prawa, kszta³tuj¹cego wype³nianie zawodu 
lekarza weterynarii. Jesteśmy przekonani, ¿e wydzia³y 
medycyny weterynaryjnej, zachowuj¹c autonomiê, po-
winny braæ pod uwagê równie¿ ten aspekt.

Reasumuj¹c: Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna 
sceptycznie ocenia plany tworzenia kierunku studiów 
„Analityka weterynaryjna” i wnosi o ich ponowne 
przeanalizowanie.

Z życia

Uczelni

NAUKOWIEC Z UPWr MENTOREM 
W TOPMINDS

Prof. Agnieszka Noszczyk-Nowak o swoim udzia-
le w programie TopMinds i znaczeniu mentoringu 
w rozwijaniu kompetencji.

7 października 2018r.
Jak wygl¹da³a Pani kwalifikacja do grupy men-
torów?
Mentorzy do programu TopMinds s¹ rekrutowani 

spośród absolwentów Top 500 Innovators oraz sty-
pendystów Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta. 
Kandydaci na mentorów wysy³ali swoje aplikacje do 
programu, określaj¹c obszary swoich zainteresowañ 
naukowych, biznesowych i innych, oraz obszary wspar-
cia do uczestników. Nastêpnie organizatorzy oraz eks-
perci weryfikowali aplikacje z³o¿one przez mentorów 
i osoby aplikuj¹ce. Na podstawie informacji zawartych 
w aplikacjach mentor i zakwalifikowany do programu 
mentorowany byli ³¹czeni w pary - program zak³ada 
mentoring indywidualny, szkolenia, a tak¿e wsparcie 
mentorskie w zakresie projektu. W przypadku wsparcia 
mentorskiego dla projektów, w których bra³am udzia³, 
proces przebiega³ podobnie i moja grupa projekto-

wa zosta³a mi przydzielona na podstawie tematyki, 
jak¹ podjêli uczestnicy program TopMinds i obszaru 
moich zainteresowañ naukowych oraz doświadczenia 
projektowego.

Fot. Tomasz Lewandowski

Z jakimi pytaniami i problemami zwracali siê do 
Pani cz³onkowie grupy projektowej?
Mentoring zak³ada - wed³ug definicji - udzielenie 

wsparcia w partnerskiej relacji mistrz-uczeñ i jest zo-
rientowany na odkrywanie i wspieranie potencja³u 
ucznia. W moim przypadku by³o to wsparcie piêcio-
osobowej grupy projektowej i wskazanie obszarów 
i kierunków, w jakich projekt mo¿e siê rozwijaæ. Co 
wa¿ne, rol¹ mentora jest prowokowanie dyskusji i sta-
wianie pytañ, a nie wskazywanie gotowych rozwi¹zañ. 
Moja grupa projektowa w wiêkszości by³a z Warszawy, 
wiêc mentoring odbywa³ siê w sposób zdalny, poprzez 
kana³y elektroniczne. Zapoznaj¹c siê z kolejnymi wer-
sjami projektu, poddawa³am grupie ró¿ne pomys³y oraz 
wskazywa³am zagro¿enia, jakie czyhaj¹ na proponowa-
ne rozwi¹zania. Grupa przedyskutowywa³a te pomys³y, 
szuka³a rozwi¹zañ i wciela³a je do projektu (lub nie) 
i tak, rozwijaliśmy wspólnie wraz z drugim mentorem 
dr. Kamilem Zalewskim - lekarzem ginekologiem - ideê 
projektu SAMBAD, a¿ do ostatecznej wersji, zaprezen-
towanej na zakoñczenie programu TopMinds.

Jakie zadania z projektu zaplanowali cz³onkowie 
grupy, któr¹ wspiera³a Pani razem z dr. Zalew-
skim?
Moja grupa postanowi³a podj¹æ trudny temat spo-

³eczny, jakim jest zachorowalnośæ i umieralnośæ Po-
lek na raka szyjki macicy. W pierwszym etapie zosta³ 
zidentyfikowany problem spo³eczny, grupa interesa-
riuszy, przeanalizowano dotychczasowe rozwi¹zania 
i zaproponowano inne podejście do problemu. Grupa 
stworzy³a propozycjê programu SAMBAD, maj¹cego 
na celu zmniejszenie barier, które zniechêcaj¹ i unie-
mo¿liwiaj¹ kobietom wykonywanie badañ przesie-
wowych - kluczowym rozwi¹zaniem jest mo¿liwośæ 
samodzielnego pobrania materia³u do badañ przez 
kobietê i przes³anie go do laboratorium, gdzie zosta-
nie on poddany analizie w kierunku obecności wysoko 
onkogennych typów wirusa HPV. 30-stronicowy opis 
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projektu nie tylko zawiera rozwi¹zanie problemu, ale 
tak¿e kosztorys, harmonogram projektu z kamieniami 
milowymi, analizê SWOT oraz spodziewane wyniki. 
Jest to przemyślane i gotowe do wdro¿enia rozwi¹-
zanie. Projekt ten zosta³ zreszt¹ dostrze¿ony - wyró¿-
niono go w konkursie prac projektowych TopMinds 
2018 w kategorii INICJATYWA. Niestety, z powodu 
wcześniejszych zobowi¹zañ nie mog³am uczestniczyæ 
uroczystości zakoñczenia i wrêczenia wyró¿nienia, 
która odby³a siê w czerwcu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wy¿szego.

Jakie oczekiwania mieli uczestnicy projektu? Z ja-
kimi wyobra¿eniami weszli do niego, a co wynieśli 
po zamkniêciu?
Oczekiwania pewnie ka¿dy z uczestników mia³ inne, 

ale praca nad projektem pozwoli³a im zdobyæ i roz-
win¹æ kompetencje dotycz¹ce wspó³pracy w grupie, 
planowania, osi¹gania wyznaczonego celu oraz wiedzy 
merytorycznej z zakresu obejmuj¹cego projekt. Do-
datkowo wszyscy brali udzia³ w sesjach szkoleniowych 
dotycz¹cych zarz¹dzania projektami i prac¹ w zespo-
le, komunikacji interpersonalnej, budowania zespo³u 
i w³asnej marki oraz w mentoringu indywidualnym. 
Zdobyta wiedza i doświadczenie pozostanie, niezale¿-
nie od wybranej drogi zawodowej.

Jak ocenia Pani takie inicjatywy jak TopMinds - 
czy procentuj¹ w późniejszym ¿yciu zawodowym?
Nie chcia³abym, by moja opinia by³a uznana za nie-

obiektywn¹, bo bêd¹c uczestnikiem programu Top-
Minds oczywiście gor¹co popieram takie inicjatywy. 
One te¿ tocz¹ siê i na naszym uniwersytecie, bo jak 
inaczej traktowaæ opiekunów studenckich kó³ nauko-
wych? Byæ mo¿e nie zawsze mo¿emy sobie pozwoliæ 
na co dzieñ - przy du¿ej liczbie studentów i godzin 
dydaktycznych - na relacjê mistrz-uczeñ, ale na pew-
no powinniśmy do niej d¹¿yæ. W dzisiejszym świecie, 
oprócz wiedzy, licz¹ siê w³aśnie kompetencje miêkkie, 
a takie inicjatywy pomagaj¹ w ich zdobywaniu. Praca 
w zespole nad wspólnym pomys³em uczy nie tylko 
pracy w grupie, ale te¿ odpowiedzialności, umiejêtności 
rozwi¹zywania konfliktów, przekonywania innych do 
swoich racji. Podczas takiej pracy ujawniaj¹ siê czêsto 
naturalne cechy przywódcze, które warto świadomie 
rozwijaæ. Wiem, ¿e bêdzie kolejna edycja TopMinds, 
zachêcam do aplikowania. kbk
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII UPWr 
Z POLSK¥ NAGROD¥ 

INNOWACYJNOŚCI 2018
Polska Nagroda Innowacyjności przyznawana jest 
przez Polsk¹ Agencjê Przedsiêbiorczości i redakcjê 
„Forum Przedsiêbiorczości”. Po kolejny przyznano j¹ 

naszej weterynarii. Tym razem nagrodzono Katedrê 
i Klinikê Chirurgii.

16 października 2018r.

Polska Nagroda Innowacyjności to program go-
spodarczy prowadzony przez Polsk¹ Agencjê Przed-
siêbiorczości i redakcjê „Forum Przedsiêbiorczości” 
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodê otrzymu-
j¹ najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, 
instytuty, firmy i instytucje w Polsce. To podmioty, 
których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastoso-
wanie w ró¿nych ga³êziach gospodarki, przyczyniaj¹c 
siê do jej rozwoju. Laureatami programu do tej pory 
zosta³y m.in. Dolnośl¹skie Centrum Transplantacji 
Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpi-
ku, Politechnika Poznañska, Politechnika Gdañska, 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica 
w Krakowie. W tym roku nagroda trafi³a do Katedry 
i Kliniki Chirurgii Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
UPWr, a odebra³ j¹ prof. Zdzis³aw Kie³bowicz.

Nagrodê prof. Zdzis³aw Kie³bowicz odebra³ podczas Pol-
skiego Kongresu Innowacyjności (fot. materia³y prasowe)

- Doceniono nas za chirurgiê eksperymentaln¹, a wiêc
innowacyjne techniki, oraz za realizowane przez nas 
granty badawcze - mówi prof. Kie³bowicz. Te granty to 
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badañ 
i Rozwoju dotycz¹cy osteoporozy realizowany w kon-
sorcjum z EIT+. Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³a-
wiu by³ liderem tego projektu, w którym uczestniczyli 
równie¿ Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Wroc³awska.

- Osteoporoza to choroba, która dotyka kobiety w okre-
sie menopauzy i mê¿czyzn w andropauzie i polega na 
utracie masy kostnej prowadz¹cej do z³amañ. Naszym 
zadaniem by³o uzyskanie bisfosfonainów, które stymu-
lowa³yby odbudowê tej masy. Prace prowadziliśmy na 
sześciu grupach owiec. Zaowocowa³y patentem pol-
skim, w trakcie rejestracji jest patent miêdzynarodowy, 
zainteresowane naszymi preparatami s¹ dwie powa¿ne 
firmy amerykañskie - mówi prof. Zdzis³aw Kie³bowicz 
i dodaje, ¿e on i jego pracownicy s¹ te¿ dumni z badañ 
dotycz¹cych koaptacji nerwów, czyli ³¹czenia nerwów 
koniec do koñca lub bok do boku w zwi¹zku z zerwa-
niem ich i przemieszczeniem.
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Prof. Zdzis³aw Kie³bowicz: - To wyró¿nienie dla ca³ego 
zespo³u kliniki (fot. Tomasz Lewandowski)

- To projekt realizowany wspólnie z Uniwersyte-
tem Medycznym i profesorem Piotrem Rutkowskim 
oraz Paw³em Reichertem, który w³aśnie z tego zakresu 
obroni³ bardzo wysoko ocenion¹ pracê habilitacyjn¹, 
dotycz¹c¹ urazów stawu barkowego u cz³owieka. My, 
oczywiście za zgod¹ Komisji Etycznej, realizujemy za-
dania z zakresu mikrochirurgii - i to z dobrym skutkiem, 
co daje szansê ludziom, którzy w wypadkach komuni-
kacyjnych doznaj¹ zmia¿d¿enia barku - wyjaśnia szef 
Katedry i Kliniki Chirurgii.

Kolejny innowacyjny obszar, który by³ brany pod 
uwagê przy przyznaniu Polskiej Nagrody Innowacyj-
ności to udzia³ w programie Demostrator+ i prace 
z komórkami macierzystymi uzyskiwanymi z poro¿a je-
lenia szlachetnego oraz bardzo obiecuj¹cy StrategMed, 
w którym liderem jest Politechnika Warszawska. Grant 
NCBiR wart 21 milinów z³otych, w którego realizacjê 
zaanga¿owanych jest ponad 200 osób z ca³ej Polski, 
dotyczy onkologii stomatologicznej.

Prof. Zdzis³aw Kie³bowicz i prof. Krzysztof Kubiak, dzie-
kan wroc³awskiej weterynarii (fot. materia³y prasowe)

- Prowadzimy te¿ badania z zakresu transplantacji 
mozaikowej wszczepów chrz¹stki szklistej stawowej 
z dodatkiem osocza bogato p³ytkowego i komórek 
macierzystych autogennych, które z uwag¹ obserwuj¹ 
ortopedzi - ich wyniki bêd¹ mieæ znaczenie dla spo-

sobów leczenia zwyrodnieñ stawu kolanowego u cz³o-
wieka, coraz czêstszej przypad³ości w coraz starszym 
spo³eczeñstwie - przyznaje prof. Zdzis³aw Kie³bowicz, 
podkreślaj¹c, ¿e Polska Nagroda Innowacyjności 2018 
to wyró¿nienie dla ca³ego zespo³u Kliniki, któr¹ kieruje.

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

WRACAJ¥ 
WIECZORY PAW£OWICKIE

Koncert inauguruj¹cy sezon artystyczny 2018/2019 
bêdzie ho³dem dla zmar³ego w kwietniu prof. Jerzego 
Monkiewicza - mówi prof. Jan Twardoñ, nowy prezes 
Stowarzyszenia Przyjació³ Pa³acu Wroc³aw Paw³owice.

25 października 2018r.
Wieczory Paw³owickie - koncerty odbywaj¹ce siê raz 

w miesi¹cu w pa³acu wybudowanym przez rodzinê Kor-
nów, znanych wroc³awskich wydawców - od pocz¹t-
ku swojego istnienia zwi¹zane by³y z osob¹ zmar³ego 
w tym roku prof. Jerzego Monkiewicza.

- Kiedy Jurek od nas odszed³, zostaliśmy zobligowani 
do przeprowadzenia wyborów i powo³ania nowego 
prezesa. Tê funkcjê Zarz¹d Stowarzyszenia powierzy³ 
mnie - mówi prof. Jan Twardoñ z Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej i nie kryje, ¿e zale¿y mu nie tylko na 
kontynuowaniu tradycji zbudowanej przez prof. Mon-
kiewicza, ale te¿ i na poszerzeniu formu³y oraz znalezie-
niu nowych aktywności, jakie mog³yby byæ realizowane 
w paw³owickim pa³acu. - Prowadzimy rozmowy z rekto-
rem Akademii Sztuk Piêknych, prof. Piotrem Kielanem 
o mo¿liwości organizowania wernisa¿y, wystaw prac 
dyplomowych czy nawet warsztatów - dodaje nowy 
prezes Stowarzyszenia, który zwróci³ siê te¿ z pro-
pozycj¹ wspó³pracy do krakowskiej Akademii Sztuk 
Teatralnych. Rozmowy z rektor, prof. Dorot¹ Segd¹ 
i prorektor El¿biet¹ Czapliñsk¹-Mrozek z wroc³awskiej 
filii krakowskiej uczelni dotyczy³y mo¿liwości organizo-
wania w pa³acu przedstawieñ kameralnych, wieczorów 
poetyckich czy na przyk³ad szekspirowskich.

Jerzy Monkiewicz i Artrio - artystki na koncercie inauguru-
j¹cym sezon 2018/2019 z³o¿¹ ho³d zmar³emu w tym roku 

profesorowi (fot. Tomasz Lewandowski)
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Konstanty Poźniak, altowiolista, przez wiele lat zwi¹-
zany z Filharmoni¹ Wroc³awsk¹, a później Orkiestr¹ 
Leopoldinum, od pocz¹tku powo³ania do ¿ycia Wie-
czorów Paw³owickich wspiera³ merytorycznie - a wiêc 
od strony muzycznej - w ich organizacji prof. Jerzego 
Monkiewicza. I nie kryje, ¿e Stowarzyszenie jest te¿ 
ju¿ po rozmowach z w³adzami Akademii Muzycznej 
we Wroc³awiu.

- Tutaj równie¿ spotkaliśmy siê z ogromn¹ ¿yczliwo-
ści¹, i to zarówno ze strony rektora, prof. Grzegorza 
Kurzyñskiego, jak i prorektora, prof. Piotra Zaleskiego. 
Oczywiście rozmowy to pierwszy etap, kolejnym kro-
kiem bêd¹ zapewne umowy o wspó³pracy, jakie zosta-
n¹ zawarte przez uczelnie artystyczne z Uniwersytetem 
Przyrodniczym, ale mnie ujmuje ¿yczliwośæ wszystkich 
wobec projektu o nazwie Wieczory Paw³owickie. Naj-
lepszym jej dowodem jest koncert inauguruj¹cy nowy 
sezon, w którym wyst¹pi¹ artyści szczególnie zwi¹zani 
z Paw³owicami na czele z Romanem Ko³akowskim 
czy kwartetem smyczkowym SORDINO. Zagraj¹ non 
profit, by w ten sposób oddaæ ho³d Jurkowi, którego 
lubili i cenili - mówi Konstanty Poźniak.

Roman Ko³akowski to jeden z wielu przyjació³ Paw³owic. 
Zaproszenie do koncertu przyj¹³ bez wahania (fot. Tomasz 

Lewandowski)

Program artystyczny na nowy sezon jest w trakcie 
domykania. Jak zdradza prof. Twardoñ, na jego kszta³t 
mo¿e wp³yn¹æ rozszerzenie formu³y artystycznych 
dzia³añ w pa³acu. A melomani ju¿ powinni szykowaæ 
siê na przedstawienie „Wesele Figara”, jakie zostanie 
wystawione w wersji kameralnej - oczywiście podczas 
Wieczoru Paw³owickiego.

- Jako Stowarzyszenie - dodaje prof. Twardoñ - 
uczestniczymy równie¿ w spotkaniach zespo³u, któ-
remu przewodniczy rektor, prof. Tadeusz Trziszka, 
zajmuj¹cego siê przygotowaniem projektu rewitalizacji 
budynków folwarczno-pa³acowych w Paw³owicach.

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

CZEKAMY NA KOTLETY 
Z PROBÓWKI

Prof. Roman Ko³acz o prawach zwierz¹t i o tym, czy 
świat czeka na zaprzestanie hodowli i produkcjê miê-
sa w laboratoriach - z komórek macierzystych.

29 października 2018r.
Kiedy weterynaria i zootechnika musia³y zaj¹æ 
siê odpowiedzialności¹ etyczn¹ cz³owieka wobec 
zwierz¹t?
Weterynaria od pocz¹tku swojego istnienia kiero-

wa³a siê i kieruje ide¹ znoszenia lub ograniczania cier-
pienia zwierz¹t i niesienia ulgi poprzez leczenie. Samo 
powo³anie do zawodu jest w zdecydowanej wiêkszości 
motywowane wewnêtrzn¹ potrzeb¹ niesienia pomocy 
zwierzêtom. Nie s¹dzê, ¿e s¹ ludzie, którzy wybieraj¹ 
ten zawód z innych przyczyn - na przyk³ad finanso-
wych. Tak wiêc aspekt etyczny w tym zawodzie istnia³ 
od zawsze. Je¿eli jednak mielibyśmy patrzeæ na ten wy-
miar od strony zalegalizowania norm, to rzeczywiście, 
ów proces zacz¹³ siê w momencie tworzenia ustawy 
o ochronie zwierz¹t. Co ciekawe, ma³o kto wie, ¿e 
Polska tak¹ ustawê mia³a ju¿ przed wojn¹ podpisan¹ 
przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1928 roku.

Fot. Marta Nowakowska

To dlaczego musieliśmy pisaæ j¹ od nowa?
Bo po wojnie nikt jej nie przestrzega³ i g³owy sobie 

ni¹ nie zawraca³. Nowa ustawa wesz³a w ¿ycie dopiero 
w 1997 roku, ale wcześniej Polska podpisa³a deklaracjê 
praw zwierz¹t przyjêt¹ w Pary¿u w 1978 roku, a Towa-
rzystwo Ochrony Zwierz¹t powsta³o ju¿ w roku 1864. 
Tak wiêc by³y si³y i organizacje, dla których ochrona 
zwierz¹t by³a wa¿na. Po 1997 roku zmieni³a siê tylko 
skala i świadomośæ ogólna spo³eczeñstwa.

Wci¹¿ jednak jesteśmy odbiorcami szokuj¹cych do-
niesieñ o znêcaniu siê nad zwierzêtami, zarówno do-
mowymi, towarzysz¹cymi, jak i hodowlanymi. Z drugiej 
strony coraz czêstsze s¹ g³osy, ¿e prawa zwierz¹t staj¹ 
siê wa¿niejsze ni¿ prawa cz³owieka.

Rzeczywiście o naszym stosunku do zwierz¹t dysku-
tujemy na ró¿nych p³aszczyznach. Mówimy o indywidu-
alnej wra¿liwości ka¿dego cz³owieka i on jest si³¹ rzeczy 
ró¿ny, bo mamy ró¿ne osobowości. Tak jak spotykamy 
siê z ludźmi, którzy s¹ okrutni wobec zwierz¹t, tak samo 
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spotykamy i takich, którzy potrafi¹ byæ okrutni wobec 
dzieci czy doros³ych. Dla Kanta okrucieñstwo wobec 
zwierz¹t by³o z³e wy³¹cznie z powodu, ¿e jest ono te¿ 
z³e dla ludzkości, bo t³umi w nim uczucie empatii dla 
cierpienia w stosunku do innego cz³owieka. Teraz jed-
nak przeszliśmy na wy¿szy stopieñ tej dyskusji.

Czyli jaki?
Zazwyczaj jest tak, ¿e normy etyczne powszechnie 

akceptowane przez wiêkszośæ spo³eczeñstwa staj¹ siê 
później normami prawnymi. Skoro spo³eczeñstwo 
w jakiejś sprawie uwa¿a tak a nie inaczej, to powin-
niśmy to zalegalizowaæ w prawie. Teraz na przyk³ad 
dyskutujemy o hodowli zwierz¹t futerkowych, widzimy 
ogromn¹ determinacjê ró¿nych organizacji, które sta-
raj¹ siê rozbudziæ w spo³eczeñstwie opór przeciwko tej 
hodowli. Wcześniej mieliśmy podobn¹ sytuacjê zwi¹-
zan¹ z systemami tuczu kaczek i gêsi na st³uszczone 
w¹troby - uda³o siê pod wp³ywem presji spo³ecznej 
zabroniæ w Polsce tego systemu. Wci¹¿ nieakceptowa-
ne s¹ przemys³owe hodowle zwierz¹t charakteryzuj¹ce 
siê nadmiernym st³oczeniem, bezścio³owości¹, brakiem 
pastwisk, utrzymaniem kur w klatkach itp. Dzia³acze 
organizacji prozwierzêcych znowu naciskaj¹ na polity-
ków, by zabroniæ ustawowo stosowania tych systemów. 
Z jednej strony mamy organizacje, które wiedz¹, ¿e 
te systemy s¹ dla zwierz¹t nieprzyjazne, ale z drugiej 
strony wiemy, ¿e miêso jest najlepszym i niezbêdnym 
w diecie cz³owieka źród³em bia³ka. I oczywiście mamy 
silnie dzia³aj¹ce organizacje wegan i wegetarian, którzy 
pos³uguj¹c siê fake news g³osz¹, ¿e jedzenie miêsa jest 
nie tylko w z³ym stylu, ale te¿ i niezdrowe, bo mo¿na 
je zast¹piæ bia³kiem roślinnym. To trafia do m³odych 
ludzi, szczególnie tych wra¿liwszych - ka¿dego przecie¿ 
porusza świadomośæ, ¿e aby zjeśæ miêso, musimy zabiæ 
zwierzê. Tylko, ¿e to jest jedna strona medalu. Druga 
mówi nam, ¿e niejedzenie miêsa niesie ze sob¹ okre-
ślone konsekwencje zdrowotne, z których w wiêkszości 
nie zdajemy sobie sprawy.

Fot. Shutterstock

Pan je miêso?
Jem, ale jest mi bliski ruch utylitarystów, w którym 

uwa¿a siê, ¿e nie jest niemoralne zabijanie zwierz¹t 
celem produkcji bia³ka zwierzêcego i nie jest nieetyczne 

zabijanie zwierz¹t w doświadczeniach biomedycznych, 
je¿eli nie mo¿emy określonych celów osi¹gn¹æ innymi 
sposobami. A na dzieñ dzisiejszy jeszcze nie mo¿emy.

Gdybyśmy wiêc produkowali miêso z komórek ma-
cierzystych w laboratoriach, to wtedy moglibyśmy 
nie zabijaæ zwierz¹t?
Oczywiście i dok³adnie w tym kierunku zmierza 

świat. Prowadzone s¹ bardzo zaawansowane badania 
nad miêsem z probówki. Pierwszy kotlet „z probów-
ki” uzyskano w laboratorium profesora Marka Posta 
z uniwersytetu w Maastricht w 2013 roku. By³ to pro-
ces bardzo kosztowny, bo burger kosztowa³ 325 tys. 
euro. W tym roku wyasygnowano na badania w tym 
kierunku setki milionów euro - dziêki takim miliarderom 
jak Bill Gates, Richard Branson czy Jeff Bezos. Ju¿ 
mo¿emy powiedzieæ, ¿e je¿eli trzy lata temu pierwszy 
hamburger kosztowa³ kilkaset tysiêcy funtów, to teraz 
kosztuje 12 funtów, a byæ mo¿e za dwa lata ta cena 
zrówna siê z cen¹ burgera z miêsem pozyskanym od 
zwierz¹t ¿ywych. I wtedy my jako utylitaryści powiemy 
„dobrze, skoro mo¿emy produkowaæ miêso z probów-
ki, to musimy zaprzestaæ hodowli zwierz¹t, bo ju¿ nie 
potrzebujemy ich zabijania”.

”Nie ulega w¹tpliwości, ¿e masowa hodowla 
powoduje szkody środowiskowe. Nie tylko emisja 
gazów cieplarnianych, g³ównie metanu, jest olbrzy-
mia, ale te¿ ogromne obszary zajmowane s¹ pod 
produkcjê paszy. Wed³ug FAO gdyby je przeznaczyæ 
na produkcjê ¿ywności dla ludzi, moglibyśmy wy¿y-
wiæ 17 miliardów ludzi. Obecnie ¿yje nas na Ziemi 
7,5 miliarda, w 2050r. bêdzie nas 9,5, a rocznie 
z g³odu umiera 20 milinów ludzi.

Fot. Shutterstock

Jeśli uda³oby siê ludzkości umasowiæ hodowlê miêsa 
z probówek, to s¹dzê, ¿e wszyscy przywódcy świata 
bêd¹ zgodni, by zabroniæ ustawowo hodowli zwierz¹t 
i zabijania ich dla produkcji bia³ka zwierzêcego. Ta al-
ternatywa wiêc jest, oczywiście nie w perspektywie naj-
bli¿szych miesiêcy, ale jednak jest. Wed³ug specjalistów 
masowa produkcja i szeroka dostêpnośæ miêsa z labo-
ratorium nast¹pi oko³o roku 2021. Na razie jednak jeśli 
hodujemy zwierzêta i zabijamy je, by jeśæ ich miêso, 
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naszym zadaniem jest, by ich cierpienie maksymalnie 
zminimalizowaæ. I równocześnie, na naszych oczach 
konsoliduje siê ruch - radykalny - abolicjonizmu, który 
uwa¿a, ¿e nie powinniśmy w ogóle posiadaæ zwierz¹t, 
bo one maj¹ absolutnie takie same prawa, jak i ludzie.

Pochodzi Pan z ma³ej wioski na Podkarpaciu, wiêc 
musia³ Pan widzieæ, jak zabija siê zwierzê, które 
trzeba zjeśæ. Wiêkszośæ osób, które znam, miêso 
widzi dopiero w sklepie. Jak od czasu Pañskich 
studiów ewoluowa³ stosunek do zwierz¹t?
Oczywiście, ¿e wiem, jak zabija siê zwierzê, nie tylko 

z dzieciñstwa, ale tak¿e w programie studiów wyje¿-
d¿aliśmy na zajêcia do wroc³awskiej rzeźni, odbywali-
śmy dwutygodniowe praktyki wakacyjne w zak³adach 
miêsnych, ale zawsze mimo ¿e uśmiercano tam zwie-
rzêta, zwracano nam uwagê, by to uśmiercanie by³o 
humanitarne, by wcześniej zwierzê by³o og³uszone. 
Inn¹ spraw¹ by³o traktowanie zwierz¹t w gospodar-
stwach w obejściach wiejskich czy schroniskach. Kiedy 
zaczêliśmy wprowadzaæ pojêcie dobrostanu zwierz¹t, 
to niektórzy moi profesorowie - akurat nie z Wroc³awia 
- byli oburzeni. Twierdzili, ¿e nie ma potrzeby wpro-
wadzania nowych pojêæ i ruchu, który by³by z tym 
zwi¹zany. Do tamtej pory zajmowaliśmy siê środo-
wiskiem - jak je optymalizowaæ, by zwierzêta by³y 
zdrowe i maksymalnie produkowa³y. To by³ ten jeden 
z podstawowych kierunków badañ zoohigienicznych. 
I rzeczywiście, praktycznie bardzo rzadko zajmowa-
liśmy siê odczuciami zwierz¹t, a wiêc ich emocjami. 
Behawior by³ po czêści dodatkowym kryterium oceny 
warunków utrzymania, ale nie podnosiliśmy sprawy 
cierpienia psychicznego zwierz¹t. Zoopsychologia by³a 
jedynie wyk³adana na Uniwersytecie Jagielloñskim. Nie 
rozmawialiśmy o prawach zwierz¹t czy o etyce. To co 
naprawdê zmieni³o sytuacjê w tym obszarze, to wejście 
Polski do Unii Europejskiej.

Fot. Shutterstock
Powa¿nie?
Tak, ju¿ w okresie przedakcesyjnym jednym z wa-

runków by³o wprowadzenie w Polsce praw dotycz¹-
cych ochrony zwierz¹t - to by³ warunek, bo ochrona 
dobrostanu zwierz¹t jest jednym z siedmiu priorytetów 
wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Mamy to 
zreszt¹ zapisane w traktacie. I w³aśnie akcesja utwier-

dzi³a nas w przekonaniu, ¿e powinniśmy dzia³aæ, a jed-
nocześnie zmusi³a w³adze pañstwowe, w tym Inspekcjê 
Weterynaryjn¹ i Ministerstwo Rolnictwa, nie tylko do 
wprowadzenia konkretnego prawa, ale te¿ i nadzo-
ru nad jego przestrzeganiem. W czasach Arystotele-
sa i Ojców Kościo³a, którzy odwo³ywali siê do jego 
myśli, obowi¹zywa³o przekonanie, ¿e rośliny s¹ po 
to, by je zjada³y zwierzêta, a zwierzêta po to, by by³y 
zjadane przez ludzi. Dzisiaj, od czasu przyjêcia nowego 
katechizmu Kościo³a katolickiego, mówimy o odpo-
wiedzialności za istoty ¿yj¹ce, a wiêc i za zwierzêta. 
To etos franciszkañski, którego najlepszym dowodem 
jest imiê, jakie wybra³ sobie nowy papie¿ - Franciszek. 
O prawach zwierz¹t i odpowiedzialności cz³owieka za 
te zwierzêta, które w ró¿ny sposób mu towarzysz¹, 
które w ró¿ny sposób wykorzystuje przez ca³e swoje 
¿ycie, rozmawiamy i bêdziemy rozmawiaæ, bo zmienia 
siê nasza świadomośæ, ale te¿ i ca³y czas rośnie zakres 
wiedzy w tym obszarze. Jako naukowiec chcê jednak 
zaapelowaæ, by w tej dyskusji ideologia nie przes³ania³a 
nam wiedzy i racjonalnej analizy.

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

STYPENDIA MINISTRA 
DLA WYBITNYCH 

M£ODYCH NAUKOWCÓW
Troje naukowców UPWr - dr Paulina Nowicka, dr hab. 
Tomasz Hadaś i dr hab. B³a¿ej Poźniak - otrzymali 
stypendia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego dla 
wybitnie uzdolnionych m³odych naukowców.

22 listopada 2018r.
(...) Trzecim stypendyst¹ jest dr hab. B³a¿ej Poźniak 

z Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydzia³u Medy-
cyny Weterynaryjnej UPWr, który zajmuje siê przede 
wszystkim farmakokinetyk¹.

- Sprawdzam, co dzieje siê z lekami przeciwbakte-
ryjnymi i przeciwzapalnymi w organizmach kur i indy-
ków, jakie znaczenie w rozk³adaniu leków maj¹ ró¿nice 
miêdzygatunkowe czy intensywny wzrost brojlerów. 
Okazuje siê, ¿e m³ode ptaki zdecydowanie szybciej 
eliminuj¹ leki ze swojego organizmu ni¿ ptaki star-
sze, które osi¹gaj¹ masê ubojow¹, a zupe³nie nie jest 
to brane pod uwagê w obecnie zalecanym sposobie 
dawkowania leków. Dostosowanie dawki, na przy-
k³ad antybiotyku, do wieku i masy zwierzêcia pozwoli 
na podawanie skutecznych dawek m³odym ptakom 
i ograniczy podawanie zbêdnych leków tym starszym. 
A to z kolei zmniejsza ryzyko, ¿e w tkankach indyka, 
który trafia na nasz stó³ bêd¹ jakieś pozosta³ości leków, 
zmniejsza zanieczyszczenie środowiska lekiem i ryzyko 
narastania lekooporności drobnoustrojów - wyjaśnia dr 
hab. B³a¿ej Poźniak, który w ramach grantu Narodowe-
go Centrum Nauki pracuje teraz nad matematycznym 
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modelem losów leków w organizmie, by farmakologiê 
uczyniæ znacznie bardziej precyzyjn¹.

Fot. Tomasz Lewandowski

Drugim obszarem jego zainteresowañ s¹ nanomate-
ria³y. Badania realizuje wspólnie z naukowcami z Insty-
tutu Niskich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN 
we Wroc³awiu oraz z Politechniki Wroc³awskiej. - Moim 
zadaniem jest pierwsza ocena, jak taki materia³ zacho-
wuje siê w kontakcie z komórkami: czy jest toksyczny, 
czy jest aktywnie pobierany przez komórki do wnê-
trza, czy jakkolwiek wp³ywa na metabolizm komórki 
itd. Moje wyniki s¹ integrowane z danymi z innych 
ośrodków - mikrobiologicznymi, fizykochemicznymi 
i na tej podstawie publikowana jest ocena materia³u 
i jego potencjalnego zastosowania. Najwiêcej bada³em 
materia³ów, które potencjalnie mog³yby s³u¿yæ jako 
środek kontrastuj¹cy np. w rezonansie magnetycznym, 
jako nośniki leków i wype³nienie ubytków kostnych 
- mówi dr hab. B³a¿ej Poźniak i podkreśla, ¿e w swo-
je badania stara siê zawsze zaanga¿owaæ studentów. 
Rozbudzanie pasji do nauki w m³odych ludziach uwa¿a 
za czêśæ etosu naukowca. Równie wa¿na jest dla niego 
wspó³praca z ośrodkami naukowymi z zagranicy - by³ 
na sta¿ach m.in. w Stanford i Jackson w USA, od 
kilku lat wspó³pracuje z ośrodkami z Chin, a obecnie 
jest równie¿ odpowiedzialny za koordynowanie wspó³-
pracy uczelni z najwiêkszym uniwersytetem rolniczym 
w Chinach - China Agricultural University.

mj
Źród³o: http://www.glos.up.wroc.pl

PO¯EGNANIE LATA 2018
W niedzielê 23 września 2018r. ¿egnaliśmy upalne 

lato. Tym razem zebraliśmy siê na Przystani Wyspiañ-
skiego, aby statkiem Viktoria wyruszyæ w nocny rejs 
po Odrze. ¯¹dni wra¿eñ pomimo si¹pi¹cego deszczu, 
ka¿dy z 86 uczestników (przy czym nale¿y nadmieniæ, 
¿e parê osób spóźnionych zabieraliśmy z przystani 
ZOO), znalaz³ dla siebie miejsce maj¹c do dyspozycji 
dwa pok³ady. Dolny bardziej oblegany przez dojrza³ych 
uczestników, natomiast górny przejê³a m³odośæ .

Kronika

wydarzeñ
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Godzina 18.00 - odp³ynêliśmy. W objêciach ciem-
ności podziwialiśmy Wroc³aw od niecodziennej strony, 
miêdzy innymi Ostrów Tumski, Bulwar Ksawerego 
Dunikowskiego, Muzeum Narodowe, Most Pokoju, 
Urz¹d Wojewódzki, Most Grunwaldzki, Wie¿a Ciśnieñ. 
Deszcz pada³ coraz bardziej, otuleni zimnym wiatrem 
(na górnym pok³adzie) wyp³ynêliśmy z czêści miejskiej 
miasta kieruj¹c siê w stronê Jazu Bartoszowickiego. 
Gdzieniegdzie widaæ by³o jakieś świate³ko, jakieś drzew-
ka i mnóstwo zarośli. Tak to jest, gdy zapada zmrok 
- wyobraźnia pracuje. Lekka mgie³ka rozpościera³a siê 
na powierzchni wody. A wody tej by³o wokó³ bardzo 
du¿o. W któr¹ stronê byśmy nie spojrzeli - wszêdzie 
lustro wody. Ale nie, to nie morze, to nasza wyobraź-
nia. Tê trasê op³ywaliśmy kilka razy. 

Fala buja³a delikatnie statkiem. Na górnym pok³a-
dzie nastrojowy koncert w wykonaniu gitarzysty rodem 
z Teneryfy - Moises Bathencourt przy akompaniamen-
cie Bartka Chudźca na bêbnie, ociepli³ atmosferê ryt-
mami latynoamerykañskimi. Muzyka rozgrza³a nasze 
serca, a najbardziej zmarzniêtych i nie tylko, porwa³a 
do tañca. Nikt z tañcz¹cych nie wypad³ za burtê.

Dla cia³a wybawieniem przed ch³odem by³ poczê-
stunek, który serwowa³a za³oga kasyna Wojskowego 
Akademii Wojsk L¹dowych, najbardziej owiana zim-
nym wiatrem.

Czas up³ywa³ w mi³ej i gor¹cej atmosferze, pomimo 
padaj¹cego przez ca³y czas deszczu.

Rejs zbli¿a³ siê ku koñcowi, przyszed³ czas na wspól-
ne śpiewanie „Nakazanej piosenki”, czyli naszego 
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nieoficjalnego hymnu weterynaryjnego. Chêtnych do 
śpiewania nie brakowa³o, mikrofon przechodzi³ z r¹k 
do r¹k, b³yska³y flesze aparatów komórkowych, ach co 
to by³ za koncert. I tak wybi³a godzina 22.00. Za³oga 
statku szczêśliwie dobi³a do przystani. 

Tak po¿egnaliśmy gor¹ce tegoroczne lato.
Organizatorem spotkania integracyjnego by³a Rada 

DIL-Wet. - Komisja ds. integracji kierowana przez Kol. 
Dariusza Jackowskiego.

Wies³awa Bober

Przy tej okazji informujemy, ¿e Dolnośl¹ski Bal 
Karnawa³owy Lekarzy Weterynarii zaplanowany 
jest na dzieñ 1 marca 2019r. Bli¿sze informacje 
zostan¹ umieszczone na stronie internetowej DIL-Wet.

Z okazji Dnia Seniora cz³onkowie Ko³a Seniorów Le-
karzy Wet. Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
zgromadzili siê w dniu 2 października 2018r. na uro-
czystym spotkaniu w siedzibie DIL-Wet. we Wroc³awiu. 

Przyby³ych Seniorów powita³ Prezes Dolnośl¹skiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Wojciech Hildebrand. 
Podziêkowa³ kole¿ankom i kolegom Seniorom za przy-
bycie na spotkanie, ¿ycz¹c wszystkim du¿o zdrowia, 
pogody ducha i du¿o radości w ¿yciu osobistym. 

Prezes Ko³a kolega lek. wet. Bohdan Wojtal powita³ 
kole¿anki i kolegów, którzy zaszczycili swoj¹ obecno-
ści¹ uroczystośæ Dnia Seniora, ¿ycz¹c du¿o zdrowia, 
wszystkiego najlepszego, licznego udzia³u w spotka-
niach organizowanych przez Ko³o Seniorów. Przekaza³ 
¿yczenia i gratulacje nades³ane przez kole¿anki i kole-
gów, którzy nie mogli przybyæ na spotkanie ze wzglê-
dów osobistych. Przekaza³ gratulacje, ¿yczenia mi³ego 
spotkania od b. dyrektora dr. Kazimierza £osieczki, 

SPOTKANIE CZ£ONKÓW KO£A SENIORÓW W DNIU 2.10.2018r. 
Z OKAZJI DNIA SENIORA
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który niestety ze wzglêdu na stan zdrowia nie mo¿e 
wzi¹æ udzia³u w spotkaniu, ale myślami jest z nami. 

Honorowy Prezes Ko³a Seniorów dr Józef Szyñkar-
czuk z³o¿y³ zgromadzonym Seniorom ¿yczenia du¿o 
zdrowia, d³ugich lat ¿ycia, pogody ducha i wielu ³ask 
bo¿ych. 

Prezesi - dr Wojciech Hildebrand i lek. wet. Bohdan 
Wojtal z³o¿yli indywidualne gratulacje i ¿yczenia obec-
nym na spotkaniu kole¿ankom obdarowuj¹c ka¿d¹ 
z nich piêkn¹ czerwon¹ ró¿¹. Odśpiewano tradycyjne 
100 lat kole¿ance Gizeli Umañskiej z okazji jubile-
uszu 80-lecia urodzin, która ze wzglêdów zdrowotnych 
nie mog³a wzi¹æ udzia³u w spotkaniu jubileuszowym 
w czerwcu 2018r. Jubilatce z³o¿ono gratulacje i ¿y-
czenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu, wrêczono kwiaty, 
okolicznościowy dyplom i upominek ksi¹¿kowy. Jubi-
latka podziêkowa³a za pamiêæ, ¿yczenia i gratulacje. 

Z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin kol. dr. Ta-
deuszowi Kozio³owi z³o¿ono gratulacje i ¿yczenia 
oraz wrêczono kwiaty i okolicznościowy dyplom (ze 
wzglêdów osobistych, Jubilat nie móg³ wzi¹æ udzia³u 
w spotkaniu jubileuszowym w czerwcu 2018r.). Kol. 
dr Tadeusz Kozio³ podziêkowa³ za pamiêæ i gratulacje. 
Jubilatowi odśpiewano tradycyjne 100 lat. 

Za szanownych Jubilatów wzniesiono toast szampa-
nem ufundowanym przez kol. Gizelê Umañsk¹. 

Prezes dr Wojciech Hildebrand przedstawi³ zgroma-
dzonym przedsiêwziêcia jakie podejmuje DIL-Wet., 
Wydzia³ Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego 
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we Wroc³awiu i Administracja Weterynaryjna woj. 
Dolnośl¹skiego z okazji 100-lecia obchodów Polskiej 
Weterynarii i 74-lecia Weterynarii na Dolnym Śl¹sku 
w 2019r. Zwróci³ siê z prośb¹ do Seniorów, aby prze-
kazali wspomnienia i refleksje z okresu pracy zawodo-
wej do organizatorów obchodów 100-lecia weterynarii 
w wolnej Polsce. 

Zgodnie z tradycj¹ rozpoczê³y siê indywidualne roz-
mowy, wspomnienia przy kawie, herbacie i ciastkach. 

Seniorzy bardzo dziêkuj¹ Paniom z Biura Izby p. Jo-
annie Kwieciñskiej, Teresie Rogowskiej i Danucie Wo-
jewódzkiej za przygotowanie spotkania, mi³y uśmiech 
oraz empatiê dla Seniorów.

 Prezes Ko³a Seniorów
 lek. wet. Bohdan Wojtal 

* * *
HARMONOGRAM 

spotkañ cz³onków Ko³a Seniorów 
Lekarzy Weterynarii w 2019r.

- 5 luty 2019r. 
- 9 kwiecieñ 2019r. 
- 4 czerwiec 2019r. 
- 1 październik 2019r. 
- 10 grudzieñ 2019r.

 Prezes Ko³a Seniorów
 lek. wet. Bohdan Wojtal

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

WE WROC£AWIU 13-14.10.2018
W dniach 13-14.10.2018 odby³ siê XIV Kongres 

Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: p³odnośæ, 
ci¹¿a, noworodek. Organizatorem przedsiêwziêcia 
jest jak co roku Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t 
Gospodarskich Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej 
UPWr, a wspó³organizatorami: Polskie Stowarzyszenie 
Lekarzy Weterynarii Ma³ych Zwierz¹t, Komitet Nauk 
Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Towarzy-
stwo Biologii Rozrodu i Dolnośl¹ska Izba Lekarsko 
Weterynaryjna. 



271Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 4 (112), 2018



272 Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 4 (112), 2018



273Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 4 (112), 2018

W obradach wziê³o udzia³ ponad 350 osób, w tym 
uczestnicy z Polski, Francji, Belgii, Portugalii, Szwe-
cji, Niemiec, Austrii, Rosji, Estonii, Ukrainy, Litwy 
i Portugalii. Obrady otwar³a Pani Prorektor ds. inno-
wacji i wspó³pracy z gospodark¹ prof. dr hab. Anna 
Che³moñska-Soyta, Prezes Dolnośl¹skiej Izby Lekar-
sko-Weterynaryjnej dr Wojciech Hildebrand, Prezes 
FECAVA dr Jerzy Gawor oraz g³ówny organizator 
spotkania prof. Wojciech Ni¿añski. Wyk³adowcami 
byli: prof. Alain Fontbonne (Alfort), prof. Sandra Go-
ericke-Pesch (Hanower), prof. Sabine Schaefer-Somi 
(Wiedeñ), dr Andrea Muennich (Berlin), prof. Zdzi-
s³aw Kie³bowicz (Wroc³aw), dr Piotr Socha (Olsztyn), 
dr Adam Gierulski i Konrad Kalisz (£ódź) oraz prof. 
Wojciech Ni¿añski (Wroc³aw).

W tym roku w pierwszym dniu Kongresu odby³o siê 
„Minisymposjum weterynaryjne Starzenie siê a roz-
ród - czy temat passé czy coraz bardziej aktualny?”, 
dotycz¹ce zagadnieñ zmian starzeniowych i okresu 
przekwitania u zwierz¹t oraz zwi¹zanych z tym chorób 
reprodukcyjnych. Staraliśmy siê odpowiedzieæ na pyta-
nie o leczenie chorób wieku starczego oraz skupiliśmy 
siê na mo¿liwych powa¿nych nastêpstwach rodzenia 
siê potomstwa od starszych rodziców. Tematyka dru-
giego dnia obrad dotyczy³a biotechnik rozrodu, prowa-
dzenia banku nasienia oraz sztucznej inseminacji suk, 
monitorowania ci¹¿y, w szczególności przy pomocy 
zaawansowanych technik ultrasonograficznych. 

Podczas Kongresu, jak co roku, zorganizowano 
sesjê plakatow¹. Komisja oceniaj¹ca wyró¿ni³a 3 pla-
katy. Pierwsze miejsce zaj¹³ plakat autorstwa prof. 
Bugno-Poniewierskiej z zespo³em, dotycz¹cy niezwy-
k³ego przypadku p³odnego kocura maści szylkretowej. 
Drugie miejsce przyznano za doniesienie dotycz¹ce 
uzyskiwania i konserwacji komórek somatycznych 
i oocytów dzikich kotowatych i kota domowego au-
torstwa zespo³u krakowskiego (pierwszy autor W.M³o-
dawska), a trzecie miejsce plakat dotycz¹cy pod³o¿a 
genetycznego wnêtrostwa psów autorstwa zespo³u 
prof. Świtoñskiego (pierwszy autor P.Krzemiñska).

W dniu przedkongresowym zorganizowano dwie 
ście¿ki warsztatów praktycznych. Tradycyjnie odby³y 
siê warsztaty podstawowego kursu USG uk³adu roz-
rodczego z kursem inseminacji domacicznej. W tym 
roku rozszerzyliśmy ofertê o drug¹ ście¿kê warsztatów, 
tj. warsztaty zaawansowane, gdzie uznani specjaliści 
uczyli jak rozpoznaæ ultrasonograficznie termin owu-
lacji, jak monitorowaæ rozwój ci¹¿y, jak określiæ ter-
min porodu oraz jak rozpoznaæ patologie rozwojowe 
p³odów i ³o¿ysk. Warsztaty prowadzili m.in. doktorzy 
Adam Gierulski i Konrad Kalisz, prof. Wojciech Ni¿añ-
ski i dr Joanna Pasikowska oraz pracownicy Katedry 
Rozrodu. 

Nowości¹ podczas Kongresu by³ K¹cik Eksperta 
zorganizowany na stoisku firmy Virbac. W przerwach 
uczestnicy mogli tam zasiêgaæ rady i konsultowaæ trud-
ne przypadki z uznanymi specjalistami z dziedziny roz-
rodu - wyk³adowcami i gośæmi specjalni konferencji.

Kongres corocznie cieszy siê zainteresowaniem nie 
tylko lekarzy weterynarii, ale równie¿ hodowców, dla 
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których tradycyjnie zorganizowano osobn¹ konferen-
cjê - Dzieñ Hodowcy. W tym roku by³ on skierowany 
do hodowców kotów. We wspó³pracy z firm¹ eduka-
cyjn¹ Educatsja i Royal Canine, odby³a siê seria wyk³a-
dów dotycz¹ca rozrodu, behawioru i ¿ywienia kotów, 
a wyk³adowcami byli znani lekarze weterynarii z ca³ej 
Polski. Pytañ by³o tak wiele, ¿e dyskusja przeci¹gnê³a 
siê do późnych godzin wieczornych. 

Wyk³ady, jak i ca³a organizacja Kongresu, spotka³a 
siê z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników kra-
jowych i zagranicznych. We Wroc³awiu na Kongresie 
Rozrodu warto byæ!

Zapraszamy do Wroc³awia ponownie za rok!
Planujemy ju¿ teraz bardzo interesuj¹ce tematy!

Wojciech Ni¿añski

II konferencja naukowa
„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WET. 

– PERSPEKTYWA ZMIAN” 
To ju¿ druga edycja konferencji poświeconej za-

gadnieniom zwi¹zanym z etyk¹ zawodow¹ naszego 
zawodu. Tegoroczne spotkanie odby³o siê w sobotê 
17 listopada w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym 
Pa³ac Wroc³aw Paw³owice. Lekarze weterynarii, i nie 
tylko, oraz studenci kierunku weterynaria spotkali siê 
by wymieniæ pogl¹dy na temat etycznej strony wykony-
wania zawodu. Bycie lekarzem weterynarii to nie tylko 
wiedza ściśle fachowa, ale równie¿ odpowiedzialnośæ 
moralna za podejmowane decyzje i ich skutki. 

Wśród wyk³adowców znaleźli siê nie tylko lekarza 
weterynarii ale równie¿ filozof (dr Pawe³ Pasieka), so-
cjolog (dr hab. Hanna Mamzer - prof. Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz radca prawny 
(dr prawa Anna Zalesiñska). Spojrzeliśmy na codzien-
n¹ pracê oczami nie tylko lekarskimi, co poszerzy³o 
horyzonty postrzegania pracy zawodowej. Godnym 
podkreślenia jest fakt bardzo ¿ywej, niewymuszonej 
dyskusji po ka¿dym wyst¹pieniu, co dowodzi potrzeby 
wymiany pogl¹dów i zauwa¿enia ró¿nych punktów 
widzenia tych samych spraw i dylematów. 
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Tytu³ konferencji nawi¹zuje do dynamicznych zmian 
jakie zachodz¹ w otaczaj¹cej nas rzeczywistości go-
spodarczej oraz spo³ecznej. Zmianie ulegaj¹ pogl¹dy 
równie¿ na temat relacji ludzi i zwierz¹t oraz oceny 
postêpowania zawodowego i zachowania lekarzy 
weterynarii. Trwaj¹ prace na temat zmian zapisów 
w Kodeksie Etyki Lekarza Weterynarii. 

Konferencjê zaszczycili swoj¹ obecności¹: prezes 
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - kol. Jacek 
£ukaszewicz, Przewodnicz¹cy Krajowego S¹du Lekar-
sko-Weterynaryjnego - kol. Zbigniew Jarocki, Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - kol. Rafa³ 
Micha³owski oraz prezesi izb okrêgowych. Obecni byli 
te¿ cz³onkowie Komisji Etyki i Deontologii Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Cieszy obecnośæ stu-
dentów, którzy w obecnych mocno skomercjonalizo-
wanych czasach oraz rzeczywistości czêsto bardziej 
wirtualnej ni¿ realnej znaleźli chêci i czas by poświêciæ 
kilka godzin na zagadnienia etyki zawodowej. 

Z przeprowadzonej ankiety podsumowuj¹cej konferen-
cje wynika wysoka merytoryczna ocena wyst¹pieñ oraz 
potrzeba kontynuowania tematu etyki zawodowej w przy-
sz³ości. Z optymizmem patrzymy do przodu i mamy na-
dziejê na nastêpn¹ konferencje jesieni¹ roku 2019. 

Konferencjê zorganizowano dziêki wspó³pracy Pol-
skiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Dolnośl¹-
skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Katedry Epi-
zootiologii z Klinik¹ Ptaków i Zwierz¹t Egzotycznych 
Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej we Wroc³awiu. 
Wsparcia finansowego udzieli³y Krajowa Izba Lekarsko-
-Weterynaryjna, firma ScanVet Polska Sp. z o.o. oraz 
BAYLEG Hurtownia Leków Weterynaryjnych. 

Sk³adamy serdeczne podziêkowania firmom, insty-
tucjom oraz osobom wspieraj¹cym organizacjê kon-
ferencji. Robert Karczmarczyk - organizator

Dr hab. Prof. UAM Hanna Mamzer
Instytut Socjologii UAM; Mamzer@amu.edu.pl

OCZEKIWANIA WOBEC LEKARZY WET.
JAKO ODZWIERCIEDLENIE PRZEMIAN 

ŚWIADOMOŚCI LUDZI
Specyfika ponowoczesnych relacji ludzi i innych 
zwierz¹t
Wspó³czesne spo³eczeñstwa, ¿yj¹c w coraz wy¿szym 

standardzie ekonomicznym, doświadczaj¹ tak¿e za-
awansowanych przemian w zakresie świadomości - 
w ró¿nych obszarach, tak¿e tym - najbardziej interesuj¹-
cym mnie z punktu widzenia tego tekstu, a mianowicie 
w zakresie relacji cz³owieka z innymi zwierzêtami. Sfor-
mu³owanie „cz³owiek i inne zwierzêta”, jednoznacznie 
oddaje przyjmowane tutaj podejście, które wynika z po-
dejmowania refleksji nad statusami ró¿nych gatunków. 
Zmierzaj¹c do uchylenia obowi¹zuj¹cego powszechnie 
gatunkizmu, antropocentrycznie orientuj¹cego percep-
cjê świata spo³ecznego ludzi w relacji do stanowi¹cej 
dla nich kontekst - przyrody, proponujê konsekwentnie 
prezentowaæ relacyjne a nie dominacyjne podejście do 
ich wzajemnego stosunku. Stosowanie nomenklatury 
„ludzie i inne zwierzêta” nie powinno budziæ szcze-
gólnych emocji pośród przedstawicieli nauk ścis³ych, 
przyrodoznawstwa, dla których oczywiste jest zarówno 
biologiczne podobieñstwo genomów ró¿nych gatun-
ków, jak i ewolucyjny charakter filogenezy.

Zaproponowane powy¿ej ujmowanie relacji cz³owiek 
- zwierzê, odzwierciedla traktowanie zwierz¹t w³aśnie 
jako podmiotów i to równouprawnionych wzglêdem 
cz³owieka. Podejście to wynika z za³o¿eñ proponowa-
nych w ramach posthumanizmu przez Rosi Braidotti 
w zakresie definiowania wszystkich istot zdolnych do 
tworzenia realcji jako podmiotów oraz przez Bruno 
Latoura, który proponuje rozumieæ kulturê cz³owieka 
jako przed³u¿enie jego natury a nie opozycjê wobec 
świata natury. Podobnie ujmuje rzecz Donna Haraway. 
Oczywiście na razie nale¿y traktowaæ takie podejścia 
w du¿ej mierze na zasadzie poznawczych eksperymen-
tów, ich uprawianie pozwala jednak na podjêcie prób 
podwa¿enia dot¹d przyjêtych i tradycyjnie zakorzenio-
nych definicji świata i relacji jego elementów.

Nadawanie podmiotowości zwierzêtom to trend, 
który zdominuje wkrótce sposób cz³owieczej interpre-
tacji otaczaj¹cego go świata. Te zarysowane powy¿ej 
przemiany zachodz¹ce w świadomości uczestnika za-
chodnioeuropejskiej kultury, stawiaj¹ nowe wyzwa-
nia tak¿e przed lekarzami weterynarii. Sprostanie im 

Problemy
spo³eczno-
zawodowe
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wymaga innej edukacji a tak¿e pog³êbionej refleksji 
na temat swojego zakresu odpowiedzialności, swoich 
relacji ze zwierzêtami innymi ni¿ ludzie oraz zdolności 
do rzeczywistego dbania o dobrostan zwierz¹t. Z tego 
powodu ju¿ dzisiaj wydaje siê, ¿e klasyczna maksyma 
zawarta, miêdzy innymi, w polskim „Kodeksie etyki 
lekarza weterynarii”: „sanus animalis pro salute homi-
ni”- zdaje siê byæ zdecydowanie nieaktualna i rozpacz-
liwie domaga siê rewizji oraz uzgodnienia z obecnymi 
standardami spo³ecznego-kulturowego funkcjonowania 
obywateli kultury zachodniej. Wedle tego wznios³ego 
twierdzenia zwierzêta i ich zdrowie oraz dobrostan 
traktowane s¹ przez lekarza weterynarii z zasady jako 
środki do utrzymania i zapewnienia dobrostanu ludzi - 
antropocentryczny punkt widzenia jest tutaj wyraźny. 
Kodeks etyczny lekarza weterynarii prezentuje wiêc tra-
dycyjne gatunkistyczne myślenie o relacjach pomiêdzy 
istotami ¿ywymi w naszym otoczeniu. Jeśli zwierzêta 
i ich dobrostan maj¹ stanowiæ przyczynek do dobro-
stanu ludzi, to rzeczywiście niezbêdne s¹ pog³êbione 
analizy w zakresie poznawczych systemów, którymi 
siê dziś pos³ugujemy: bo tego rodzaju myślenie nie 
przystaje do najnowszych ogólnoświatowych trendów.

Wyzwania wobec lekarzy weterynarii 
w ponowoczesnym świecie
Deontologia zawodu lekarza weterynarii prezento-

wana w takim kontekście sugeruje, ¿e oczekuje siê od 
niego czegoś wiêcej, ni¿ w spo³eczeñstwach o trady-
cyjnym, czy nawet w tych o przemys³owym sposobie 
organizacji. W spo³eczeñstwach ponowoczesnych, 
charakteryzuj¹cych siê swoist¹ schizm¹ w zakresie 
traktowania zwierz¹t, wymogi kierowane wobec leka-
rzy weterynarii tak¿e s¹ dwoistego rodzaju - zgodnie 
z tym, jak traktowane s¹ zwierzêta inne ni¿ cz³owiek, 
albo skrajnie przedmiotowo (kury nioski, krowy mlecz-
ne) albo antropomorfizowane - szczególnie zwierzêta 
towarzysz¹ce. Zw³aszcza te ostatnie zyskuj¹ status 
cz³onków rodziny, przypisywane s¹ im ludzkie cechy, 
co ma świadczyæ o ich wyró¿nieniu. Wobec tych zwie-
rz¹t oczekuje siê nie tylko zaawansowanej i profesjonal-
nej opieki weterynaryjnej traktowanej jako absolutny 
priorytet, ale tak¿e oczekuje siê od lekarza weterynarii 
znacznego poziomu empatii: zarówno w stosunku do 
zwierzêcia, jak i jego opiekuna. W tym sensie oczekiwa-
nia wobec zawodu staj¹ siê coraz wy¿sze i wykraczaj¹ 
poza dotychczasowe kompetencje oferowane adeptom 
medycyny weterynaryjnej w trakcie edukacji. Lekarz 
jest ju¿ nie tylko lekarzem, ale i behawioryst¹ a tak¿e 
psychologiem - nie tylko zwierzêcym (w tradycyjnym 
rozumieniu rozdzielaj¹cym ludzkie od zwierzêcego) ale 
i ludzkim. W tym sensie zbiór obowi¹zków i powin-
ności, a tak¿e wynikaj¹cych z nich odpowiedzialności 
i zobowi¹zañ, zmienia siê ze wzglêdu na to, jakie s¹ 
ogólne oczekiwania spo³eczne zwi¹zane z poziomem 
zaawansowania spo³ecznej świadomości.

Odpowiedzialnośæ zawodowa lekarza weterynarii 
jest z³o¿ona. Nie tylko w polskich realiach praktyki 
medycyny weterynaryjnej nie jest jednoznacznie roz-
strzygniête, wobec kogo - przede wszystkim - moralnie 

odpowiada lekarz. Doskonale uj¹³ ten dylemat P.Arkow 
stawiaj¹c trafne pytanie: czy lekarz weterynarii jest 
przede wszystkim odpowiedzialny wobec pacjenta, 
czy wobec klienta? Jednoznacznie odpowiada na to 
pytanie Bernard Rollin: „Podstawowa funkcja leka-
rza weterynarii to dba³ośæ o zdrowie zwierz¹t”1 (1989 
s.226). Na uwagê zas³uguje, ¿e jego opinia - autorytetu 
w zakresie etyki i deontologii weterynarii - sformu³owa-
na zosta³a w cytowanym tekście w 1989 roku, a wiêc 
ju¿ niemal 30 lat temu, w zasadzie nawet wyprzedzaj¹c 
przemiany spo³ecznej świadomości, co do roli jak¹ 
lekarze weterynarii powinny odgrywaæ w podnosze-
niu jakości ¿ycia zwierz¹t. Rollin podkreśla tak¿e, ¿e 
d¹¿enie do podnoszenia jakości ¿ycia zwierz¹t, w tym 
minimalizowania bólu w czasie procedur weterynaryj-
nych, ju¿ w latach 80-tych dwudziestego wieku wynika-
³o z przyczyn innych, ni¿ utylitarne. Tym bardziej wiêc 
dzisiaj wiadomym jest, ¿e dla wielu opiekunów zwie-
rz¹t (nie tylko towarzysz¹cych) wa¿ne jest po prostu 
ograniczenie cierpienia zwierz¹t a nie to, by podnieśæ 
lub zachowaæ ich wartośæ ekonomiczno-merkantyln¹ 
(por. 1989 s. 228) ale po to, by ograniczyæ odczuwany 
przez nie dystres.

Podkreśliæ nale¿y, ¿e: „Z punktu widzenia mo¿liwości 
dzisiejszej medycyny, etyki oraz refleksji deontologicz-
nej, na plan pierwszy wysuwa siê dziś odpowiedzial-
nośæ” (Janeczek, Chrószcz, Pospieszny 2012 s.405). 
Takie myślenie osadzone jest miêdzy innymi w z³o¿onej 
refleksji filozofii hermeneutycznej, szczególnie Paula 
Ricoeura, który podkreśla w swoim systemie etyki, 
¿e odpowiedzialnośæ wynika z charakteru podmiotu, 
który z kolei jest gwarantem jego to¿samości. Dzia³aj¹c 
na sposób ludzki, dzia³aj¹cy bierze na siebie odpowie-
dzialnośæ za swoje zachowania. „Cz³owiek staje siê 
sob¹ w aktach zwróconych ku temu, co od niego inne: 
w wypowiedziach skierowanych ku innemu cz³owieko-
wi, w dzia³aniach nakierowanych na świat spo³eczny 
i przyrodniczy, w opowieściach o sobie, wprowadzaj¹-
cych narracyjn¹ jednośæ w ¿ycie indywiduum. Najwy¿-
sz¹ postaæ takiego samopoświadczenia stwarza sfera 
etyczności.” (Przy³êbski 2010 s.109).

W swojej praktyce zawodowej lekarz weterynarii 
podlega trzem rodzajom odpowiedzialności: wobec 
prawa (co jest oparte na karze), wobec swojego syste-
mu wartości (wynikaj¹cego z internalizacji) oraz wobec 
zwierzêcia - niezale¿nie od przekonañ. Indywidulany 
system wartości lekarza weterynarii, tak jak i przedsta-
wiciela ka¿dego innego zawodu mo¿e byæ antropocen-
tryczny lub nie-antropocentryczny. Zarówno jeden jak 
i drugi konfrontuje siê, ze wzrastaj¹cymi oczekiwaniami 
wobec lekarzy weterynarii, w kierunku aplikowania 
sposobów zachowania adekwatnych do tych, które 
powinny byæ stosowane wobec leczenia ludzi. Wydaje 
siê jednak, ¿e coraz bardziej powinniśmy myśleæ o tym, 
by stawiaæ zwierzêta w centrum naszej troski.
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1 „The basic function of veterinary medicine is to secure the 
health of animals”
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O PROJEKCIE BUD¯ETU 
DLA INSPEKCJI WET. NA 2019r.

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, 16 października 2018 r.

KILW/066/12/18
Pan
Andrzej Szlachta
Przewodnicz¹cy Komisji Finansów Publicznych
Kancelaria Sejmu RP
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna w pe³ni po-

piera postulaty wyra¿one w piśmie Ogólnopolskiego 
Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Inspekcji Wete-
rynaryjnej skierowanym do Pana, gdy¿ s¹ one zbie¿ne 
z wieloletnimi dzia³aniami Krajowej Izby Lekarsko-We-
terynaryjnej maj¹cymi na celu wzmocnienie finan-so-
wo-kadrowe Inspekcji Weterynaryjnej poprzez podnie-
sienie wysokości wynagrodzeñ jej pracowników oraz 
lekarzy weterynarii wykonuj¹cych zadania z wyznacze-
nia powiatowego lekarza weterynarii, co jest szczegól-
nie istotne w obecnej sytuacji zagro¿enia afrykañskim 
pomorem świñ. Brak wzmocnienia Inspekcji Weteryna-
ryjnej borykaj¹cej siê z licznymi wakatami wynikaj¹cymi 
z ¿enuj¹co niskich wynagrodzeñ lekarzy weterynarii 
(oko³o 2,5 tys. brutto w powiatowych inspektoratach 
weterynarii) powoduje chocia¿by niedostatecznie szyb-
k¹ realizacjê kontroli gospodarstw pod k¹tem wpro-
wadzonych w nich wymogów bioasekuracji, a to grozi 
rozprzestrzenieniem siê wirusa afrykañskiego pomoru 
świñ na teren ca³ego kraju i miliardowymi stratami dla 
gospodarki pañstwa, nieporównywalnymi z nak³adami, 
które nale¿y ponieśæ na jej wzmocnienie.

Kolejny raz przypominamy, ¿e w ocenie Krajowej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wzmocnienie finanso-
we Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu gwarantu-
j¹cego ci¹g³ośæ realizacji wszystkich zadañ Inspekcji 
Weterynaryjnej, w³¹cznie z kontrol¹ bioaseku-racji na 
terenie ca³ego kraju, wymaga zabezpieczenia środ-

ków finansowych w ilości gwarantuj¹cej wynagrodze-
nie nowo zatrudnianego w Inspekcji Weterynaryjnej 
lekarza weterynarii na poziomie średniej krajowej, 
a pracuj¹cego powy¿ej 5 lat na poziomie 1,5 śred-
niej krajowej, z zapewnieniem mo¿liwości dalszego 
awansu finansowego oraz realizacjê wszystkich na-
le¿ności finansowych wynikaj¹cych wprost z ustawy 
o s³u¿bie cywilnej. Niezbêdne jest tak¿e zabezpieczenie 
dodatkowych środków finansowych umo¿liwiaj¹cych 
wprowadzenie nowelizacji Rozporz¹dzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. 
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii 
i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii (Dz.U. 2013r., poz. 424 t.j.) maj¹cej na 
celu zapewnienie wysokości wynagrodzeñ dla lekarzy 
dzia³aj¹cych z wyznaczenia i w imieniu powiatowego 
lekarza weterynarii na poziomie gwarantuj¹cym ich 
zainteresowanie zleceniami. S¹ to dzia³ania niezbêdne 
do uchronienia bud¿etu pañstwa przed wspomnianymi 
powy¿ej stratami.

Prosimy o zrozumienie powagi przedstawionych za-
gro¿eñ i uwzglêdnienie powy¿szych wniosków podczas 
tocz¹cych siê w Komisji Finansów Publicznych prac 
nad bud¿etem pañstwa na 2019 rok.

Z powa¿aniem 
Lek. wet. Jacek £ukaszewicz 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Wet. 
Do wiadomości:
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

* * *

KRAJOWA IZBA 
LEKARSKO-WETERYNARYJNA

Warszawa, 16 października 2018 r.

KILW/066/12/18
Pan
Jaros³aw Sachajko 
Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kancelaria Sejmu RP
W zwi¹zku z tocz¹cymi siê w parlamencie pracami 

nad konstruowaniem bud¿etu pañstwa na 2019 rok 
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o zabez-
pieczenie w nim środków finansowych umo¿liwiaj¹cych 
wzmocnienie finansowo-kadrowe Inspekcji Weteryna-
ryjnej poprzez podniesienie wysokości wynagrodzeñ 
jej pracowników oraz lekarzy weterynarii wykonu-
j¹cych zadania z wyznaczenia powiatowego lekarza 
weterynarii, co jest szczególnie istotne w obecnej sy-
tuacji zagro¿enia afrykañskim pomorem świñ. Brak 
wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej borykaj¹cej siê 
z licznymi wakatami wynikaj¹cymi z ¿enuj¹co niskich 
wynagrodzeñ lekarzy weterynarii (oko³o 2,5 tys. brutto 
w powiatowych inspektoratach weterynarii) powoduje 
chocia¿by niedostatecznie szybk¹ realizacjê kontro-
li gospodarstw pod k¹tem wprowadzonych w nich 
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wymogów bioasekuracji, a to grozi rozprzestrzenieniem 
siê wirusa afrykañskiego pomoru świñ na teren ca³ego 
kraju i miliardowymi stratami dla gospodarki pañstwa, 
nieporównywalnymi z nak³adami, które nale¿y ponieśæ 
na jej wzmocnienie.

Kolejny raz przypominamy, ¿e w ocenie Krajowej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wzmocnienie finanso-
we Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu gwarantu-
j¹cego ci¹g³ośæ realizacji wszystkich zadañ Inspekcji 
Weterynaryjnej, w³¹cznie z kontrol¹ bioasekuracji na 
terenie ca³ego kraju, wymaga zabezpieczenia środ-
ków finansowych w ilości gwarantuj¹cej wynagrodze-
nie nowo zatrudnianego w Inspekcji Weterynaryjnej 
lekarza weterynarii na poziomie średniej krajowej, 
a pracuj¹cego powy¿ej 5 lat na poziomie 1,5 śred-
niej krajowej, z zapewnieniem mo¿liwości dalszego 
awansu finansowego oraz realizacjê wszystkich na-
le¿ności finansowych wynikaj¹cych wprost z ustawy 
o s³u¿bie cywilnej. Niezbêdne jest tak¿e zabezpieczenie 
dodatkowych środków finansowych umo¿liwiaj¹cych 
wprowadzenie nowelizacji Rozporz¹dzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. 
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii 
i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii (Dz.U. 2013r., poz. 424 t.j.) maj¹cej na 
celu zapewnienie wysokości wynagrodzeñ dla lekarzy 
dzia³aj¹cych z wyznaczenia i w imieniu powiatowego 
lekarza weterynarii na poziomie gwarantuj¹cym ich 
zainteresowanie zleceniami. S¹ to dzia³ania niezbêdne 
do uchronienia bud¿etu pañstwa przed wspomnianymi 
powy¿ej stratami.

Prosimy o zrozumienie powagi przedstawionych za-
gro¿eñ i uwzglêdnienie powy¿szych wniosków podczas 
tocz¹cych siê w Komisji Finansów Publicznych prac 
nad bud¿etem pañstwa na 2019 rok.

Z powa¿aniem 
Lek. wet. Jacek £ukaszewicz 

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Wet. 

PISMO SZEFA S£U¯BY CYWILNEJ 
WS. P£AC W INSPEKCJI WET.

SZEF S£U¯BY CYWILNEJ 
Dobros³aw Dowiat-Urbañski

Warszawa, 24 października 2018 r.

DSC.FSC.3591.15.2018.DS
DSC.FSC.3591.35.2018.DS
Pan
Jacek £ukaszewicz
Prezes Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej

Pan
Lech Rybarczyk
Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej NSZZ 
„Solidarnośæ” Pracowników Weterynarii
Pani 
Sara Meskel
Przewodnicz¹ca Ogólnopolskiego Zwi¹zku 
Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynarii

Szanowni Pañstwo,
odpowiadaj¹c na Pañstwa pisma2 w sprawie sytu-

acji finansowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, 
przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Proces stopniowego podnoszenia wynagrodzeñ 
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, w tym zatrudnio-
nych w Inspekcji Weterynaryjnej trwa od kilku lat. 
Kontynuacja tego procesu przewidziana jest równie¿ 
w przysz³ości.

W 2016r. w ustawie bud¿etowej zaplanowano ok. 
418 mln z³ dodatkowych środków na wynagrodzenia 
dla cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej (wzrost fundu-
szu wynagrodzeñ osobowych o 6,4%). Co do zasady 
środki te zosta³y przeznaczone w pierwszej kolejności 
na podwy¿ki w urzêdach z najni¿szymi wynagrodze-
niami. Urzêdy nale¿¹ce do Inspekcji Weterynaryjnej3 
otrzyma³y wówczas oko³o 18,4 mln z³ na wzrost wy-
nagrodzeñ. Oznacza³o to wzrost planowanego fun-
duszu wynagrodzeñ osobowych wzglêdem 2015r. 
o 8%. Oko³o 68% środków zosta³o przeznaczonych 
na wzrost wynagrodzeñ zasadniczych. Podwy¿ki otrzy-
ma³o wówczas oko³o 96% pracowników wojewódzkich 
inspektoratów weterynarii i oko³o 91% pracowników 
powiatowych inspektoratów weterynarii. W wyniku 
tego liczba pracowników z wynagrodzeniem zasadni-
czym poni¿ej 2500z³ brutto spad³a z 1354 do 1089 
osób (tj. o oko³o 20%), w tym w wojewódzkich in-
spektoratach weterynarii z 516 do 430 (tj. o oko³o 
17%) a w powiatowych inspektoratach weterynarii 
z 832 do 655 (tj. o oko³o 21%). Natomiast udzia³ tych 
osób w ogóle pracowników Inspekcji Weterynaryjnej 
spad³ z poziomu 27% do 22%, w tym w wojewódzkich 
inspektoratach weterynarii z 36% do 30%, a w powia-
towych inspektoratach weterynarii z 24% do 19%.

Ponadto w 2016r. wesz³o w ¿ycie nowe rozpo-
rz¹dzenie stanowiskowo-p³acowe4, które ustanowi-
³o m.in. wy¿sze minimalne mno¿niki kwoty bazowej 
s³u¿¹ce do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasad-
niczego. Zmiana ta poprawi³a sytuacjê czêści cz³on-
ków korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w ma³ych 
2 KILW/064/35/18 z 14 września 2018r. oraz OZZ-
PIW.02.29.2018 wrêczonego w trakcie spotkania w KPRM 
w dniu 19 września 2018r.
3 Wojewódzkie, powiatowe oraz graniczne inspektoraty wete-
rynarii.
4 Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
2016r. w sprawie określenia stanowisk urzêdniczych, wyma-
ganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdni-
ków s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodzenia 
oraz szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych świad-
czeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz.U. 
z 2018r. poz. 807).
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urzêdach inspekcyjno-kontrolnych, w tym w Inspekcji 
Weterynaryjnej. 

Proces podnoszenia wynagrodzeñ by³ kontynuowa-
ny w 2017r., w wyniku czego planowany fundusz wy-
nagrodzeñ dla s³u¿by cywilnej na 2017r. co do zasady 
wzrós³ w urzêdach o 1,3%. Natomiast w urzêdach In-
spekcji Weterynaryjnej o ok. 2,0%, tj. oko³o 5,3 mln z³.

Ustawa bud¿etowa na 2018r. przewidywa³a co do 
zasady utrzymanie funduszu wynagrodzeñ na poziomie 
z 2017r. Jednak¿e w ci¹gu roku uruchomiono dla 
Inspekcji Weterynaryjnej w wybranych województwach 
dodatkowe środki z rezerwy celowej poz. 44 bud¿e-
tu, z przeznaczeniem na wzmocnienie kadrowe walki 
z rozprzestrzenieniem siê ASF.

Opracowuj¹c projekt ustawy bud¿etowej na 2019r. 
Rada Ministrów uwzglêdni³a postulaty pracowników 
oraz reprezentuj¹cych ich organizacji, dotycz¹ce 
podwy¿ki wynagrodzeñ. Koniecznośæ wzrostu wyna-
grodzeñ sygnalizowa³ równie¿ wielokrotnie Szef S³u¿-
by Cywilnej na kolejnych etapach prac nad ustaw¹ 
bud¿etow¹. Wobec tego projekt ustawy bud¿etowej 
na 2019r. przyjêty przez Radê Ministrów i skierowany 
do Sejmu przewiduje średnioroczny wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeñ na poziomie 102,3%, co skutkuje wzro-
stem kwoty bazowej do poziomu 1916,94 z³. Gwaran-
tuje to podwy¿kê wynagrodzenia wszystkim cz³onkom 
korpusu s³u¿by cywilnej. Dodatkowo zaplanowano 
wzrost funduszu wynagrodzeñ w wiêkszości urzêdów 
nale¿¹cych do administracji zespolonej i czêści urzêdów 
administracji niezespolonej (ponad wzrost kwoty bazo-
wej). Z analizy projektu ustawy bud¿etowej na 2019r. 
wynika, ¿e dla wojewódzkich inspektoratów weterynarii 
planuje siê zwiêkszenie funduszu wynagrodzeñ o 526 
tys. z³ (tj. 6,4%), a dla powiatowych inspektoratów 
weterynarii o 3464 tys. z³ (tj. 18,3%) - wzglêdem roku 
2018. Wzrosty te znacz¹co przewy¿szaj¹ przeciêtny 
wzrost dla ca³ej s³u¿by cywilnej. Jest to wa¿ny i ocze-
kiwany krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej 
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, uwzglêdniaj¹cy przy 
tym realne mo¿liwości finansów publicznych. 

Ponadto Wieloletni Plan Finansowy Pañstwa na lata 
2018-2021 zak³ada, ¿e fundusz wynagrodzeñ w s³u¿-
bie cywilnej, w latach 2020 i 2021 bêdzie rós³ na 
poziomie prognozowanej inflacji, tj. 2,5%.

Dzia³ania podjête na rzecz zwiêkszenia finansowania 
s³u¿by cywilnej w przysz³ym roku oraz zaplanowane 
na kolejne lata powinny sprzyjaæ poprawie sytuacji 
finansowej oraz wzmocnieniu realizowanych zadañ.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e na poziom wynagro-
dzeñ w Inspekcji Weterynaryjnej ma wp³yw równie¿ 
polityka kadrowo-p³acowa prowadzona przez praco-
dawcê5. To pracodawca zgodnie z ustaw¹ o s³u¿bie 
cywilnej6 dokonuje czynności z zakresu prawa pracy 
wobec osób zatrudnionych w urzêdzie oraz realizuje 
politykê personaln¹, w tym w zakresie kszta³towania 

5 W przypadku inspekcji weterynaryjnej odpowiednio woje-
wódzkiego, powiatowego oraz granicznego lekarza wetery-
narii.
6 Ustawa dnia 21 listopada 2008r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. 
z 2018r. poz. 1559).

wynagrodzeñ w ramach dostêpnych środków. Czê-
ściowym rozwi¹zaniem sygnalizowanych problemów 
dotycz¹cych poziomu wynagrodzeñ wydaje siê zatem 
uspójnienie polityki wynagrodzeniowej w ramach po-
szczególnych urzêdów Inspekcji Weterynaryjnej, jak 
równie¿ ew. opracowanie wspólnych ram dla ca³ej tej 
Inspekcji. Najbardziej w³aściwym organem do czuwania 
nad spójności¹ polityki wynagrodzeniowej w Inspekcji 
Weterynaryjnej wydaje siê byæ G³ówny Lekarz Wete-
rynarii. Nie widzê przeciwwskazañ dla opracowania 
wspólnych ram określaj¹cych zakresy wynagrodzeñ 
w tej inspekcji, mieszcz¹cych siê w ogólnych zasadach 
wynagradzania cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej, wy-
nikaj¹cych z ustawy o s³u¿bie cywilnej oraz jej aktów 
wykonawczych.

Na zakoñczenie pragnê poinformowaæ, ¿e w trak-
cie prac nad kolejnymi ustawami bud¿etowymi stale 
zabiegam o zwiêkszenie finansowania s³u¿by cywilnej, 
w tym w szczególności najni¿ej wynagradzanych urzê-
dów szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Mia³o to 
równie¿ miejsce w bie¿¹cym roku, na etapie uzgad-
niania Wieloletniego Planu Finansowego Pañstwa na 
lata 2018-2021, za³o¿eñ do ustawy bud¿etowej na 
2019r. oraz projektu tej ustawy. Proponowa³em m.in. 
zabezpieczenie w rezerwie celowej poz. 12 kwoty ok. 
33,6 mln z³ (wraz z pochodnymi) z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia dla cz³onków korpusy s³u¿by cywilnej 
zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. W zale¿no-
ści od potrzeb umo¿liwi³yby to Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wzmocnienie kadrowe Inspekcji lub 
zwiêkszenie motywacji pracowników zaanga¿owa-
nych w przeciwdzia³anie skutkom ASF. Ostateczne 
rozstrzygniêcia w zakresie wysokości środków przezna-
czonych na wynagrodzenia cz³onków korpusu s³u¿by 
cywilnej w 2019r. - w tym pracowników Inspekcji 
Weterynaryjnej - bêd¹ jednak efektem rozpoczêtych 
prac parlamentarnych. 

Z powa¿aniem
Dobros³aw Dowiat-Urbañski

Szef S³u¿by Cywilnej
(podpisano cyfrowo)

Do wiadomości:
1) Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów;
2) Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Roz-

woju Wsi;
3) Pan Joachim Brudziñski, Minister Spraw Wewnêtrznych 

i Administracji;
4) Pani Teresa Czerwiñska, Minister Finansów.
Podkreślamy, ¿e zdaniem Krajowej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej zaproponowane przez rz¹d „pod-
wy¿ki” s¹ niewystarczaj¹ce i w ¿aden sposób nie 
rozwi¹zuj¹ bie¿¹cych problemów IW zwi¹zanych 
m.in. z odp³ywem kadr oraz zwalczaniem afrykañ-

skiego pomoru świñ.
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W SEJMIE O „PODWY¯KACH” 
DLA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 

17.10.2018 
Podczas prezentacji za³o¿eñ projektu bud¿etu pañ-

stwa na 2019r. Jacek £ukaszewicz Prezes Krajowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wrêczy³ na rêce Prze-
wodnicz¹cego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Jaros³awa Sachajki pismo, w którym zwróci³ siê do 
pos³ów z wnioskiem o zabezpieczenie środków finan-
sowych umo¿liwiaj¹cych szybkie wzmocnienie kadro-
wo-finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. - Ostatnie 
posiedzenia komisji rolnictwa poświêcone zwalczaniu 
afrykañskiego pomoru świñ pokaza³o pe³n¹ zgodê 
wszystkich pos³ów, niezale¿nie od przynale¿ności par-
tyjnej, a nawet organizacji rolniczych, ¿e konieczne 
jest wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. Niestety 
w przedstawionym projekcie nie zauwa¿y³em ¿adnych 
zmian w tym zakresie - powiedzia³ Jacek £ukaszewicz 
prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa g³os za-

bra³ równie¿ Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-We-
terynaryjnej, który wyrazi³ wspó³czucie dla rolników, 
których stada świñ musz¹ byæ zlikwidowane, ale przy-
pomnia³, ¿e problem dotyczy nie tylko ich. 

- Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, ¿e na tym te-
renie pracuj¹ tak¿e lekarze weterynarii, którzy utrzy-
mywali siê m.in. z leczenia tych stad. Nikt o nich nie 
wspomina, ¿e oni tak¿e trac¹ swoje miejsca pracy 
- powiedzia³ Marek Mastalerek. 

Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
w MRiRW Aleksandra Szel¹gowska powiedzia³a, ¿e 
w przysz³ym roku rz¹d planuje podwy¿ki dla urzêdni-
ków S³u¿by Cywilnej na poziomie 2,3%. Ale w przy-
padku „inspekcji rolniczych” bêdzie to 7%. Zdaniem 
samorz¹du lekarsko-weterynaryjnego zupe³nie nie 
rozwi¹zuje to problemu - Wynagrodzenie lekarza we-
terynarii w powiecie, który teraz zwalcza ASF wzro-
śnie o 170z³. Niew¹tpliwie rozwi¹zaliśmy problem, 
niew¹tpliwie ca³a masa lekarzy ruszy szturmowaæ 
powiatowe inspektoraty weterynarii - ironizowa³ Pre-
zes KRL-W Jacek £ukaszewicz.

Zagadnienia zawodowe

Prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak, dr in¿. Joanna Baj-
zert, lek.wet. Krzysztof Blicharski, dr Paulina Jawor
Zak³ad Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej, Wydzia³ 
Medycyny Weterynaryjnej UP we Wroc³awiu 
e-mail: tadeusz.stefaniak@upwr.edu.pl

NOWE ROZWI¥ZANIA W IMMUNOPROFI-
LAKTYCE BIERNEJ I CZYNNEJ CHORÓB 

NARZ¥DU ODDECHOWEGO CIEL¥T. 
ALTERNATYWA DLA ANTYBIOTYKÓW

Straty, jakie powstaj¹ w chowie ciel¹t nale¿¹ do 
najpowa¿niejszych kosztów ponoszonych przez ho-
dowców byd³a. Wynika to z wysokiej zachorowalności, 
przekraczaj¹cej czêsto 100% (licz¹c liczbê przypadków 
w stosunku do liczby zwierz¹t, a straty z tytu³u upad-
ków i brakowania siêgaj¹ nawet 10-15% (Bednarek 
i Dudek 2008). Rodzenie siê ciel¹t s³abych lub mar-
twych, choroby przewodu pokarmowego w pierw-
szych tygodniach ¿ycia, a nastêpnie choroby narz¹du 
oddechowego w kolejnych miesi¹cach stanowi¹ trzy 
g³ówne przyczyny strat. Czynniki powoduj¹ce rodze-
nie siê ciel¹t martwych lub s³abych mog¹ mieæ naturê 
infekcyjn¹ lub nieinfekcyjn¹, a oddzia³uj¹ g³ównie za 
pośrednictwem krowy. W tym opracowaniu chcieli-
byśmy siê skupiæ na problemach infekcyjnych ciel¹t 
miêdzy urodzeniem, a 6 miesi¹cem ¿ycia. W dzisiejszej 
praktyce weterynaryjnej wysokie ryzyko wybuchów 
zachorowañ w du¿ych fermach powoduje, ¿e czêsto 
antybiotyki stosowane s¹ „metafilaktycznie”, a tak¿e s¹ 
nadu¿ywane w przypadkach np. biegunek, w których 

czêsto uda³oby siê osi¹gn¹æ efekt leczniczy bez u¿ycia 
antybiotyków. W konsekwencji dosz³o do powstania 
wielu szczepów wielolekoopornych. Ta sytuacja powo-
duje, ¿e niekiedy trudno dobraæ antybiotyk, który by³by 
skuteczny w danym przypadku grupowych zachorowañ 
ciel¹t (Stefaniak i wsp. 2016). W konsekwencji rośnie 
ryzyko strat.

Wieloletnie badania naszego Zespo³u wskazuj¹, ¿e 
na podatnośæ ciel¹t na choroby narz¹du oddechowego 
(RDS) wp³ywa pośrednio wiele czynników oddzia³uj¹-
cych czêsto w okresie poprzedzaj¹cym terminy wy-
stêpowania chorób tego narz¹du. Warto tu zwróciæ 
uwagê na ryzyko niedojrza³ości surfaktantu p³ucnego 
i powstania zmian niedodmowych, które mog¹ stano-
wiæ locus minoris resistentiae, na niedobór odporności 
siarowej (Furman-Fr¹tczak i wsp. 2011), tak¿e prze-
chorowanie biegunki w pierwszych tygodniach ¿ycia 
sprzyja powstawaniu chorób narz¹du oddechowego 
w okresie późniejszym. Czynnikami wyzwalaj¹cymi 
wybuchy zachorowañ s¹ czêsto sytuacje stresowe 
zwi¹zane z transportem, przegrupowywaniem zwie-
rz¹t, zmianami obs³ugi, itp. (Stefaniak i wsp. 2002). 
Warunkowo chorobotwórcze bakterie Gram-ujemne 
powoduj¹ce zespó³ oddechowy u byd³a posiadaj¹ po-
nadto wiele sposobów unikania lub obezw³adniania 
mechanizmów odporności gospodarza (Srikumaran 
i wsp. 2008, Stefaniak i wsp. 2009). Obecnośæ takich 
struktur w klasycznych szczepionkach zawieraj¹cych 
pe³ne komórki bakterii powoduje, ¿e znaczna czêśæ 
reakcji immunologicznej zwierzêcia szczepionego jest 
rozwijana nieefektywnie, co jednocześnie powoduje 
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ograniczenie odpowiedzi immunologicznej wobec an-
tygenów indukuj¹cych odpornośæ protektywn¹.

W takich okolicznościach nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e 
ryzyko zachorowañ ze strony narz¹du oddechowego 
pojawia siê u ciel¹t ras mlecznych w wieku powy¿ej 
1. miesi¹ca. Ta sytuacja powoduje, ¿e programy szcze-
pieñ, jakie s¹ obecnie dostêpne nie s¹ w stanie wyzwo-
liæ powstanie odporności protektywnej zanim pojawi 
siê zagro¿enie wyst¹pienia tych chorób. Ponadto dobór 
w³aściwego postêpowania profilaktycznego wymaga 
wcześniejszego, dok³adnego rozpoznania diagnostycz-
nego. Wybór sposobu immunizacji zwierz¹t musi byæ 
dostosowany do specyficznych warunków fermy, tak, 
aby wzrost odporności wyprzedza³ okres zagro¿enia 
infekcj¹ (Stefaniak i wsp.2014).

Podsumowuj¹c obecn¹ sytuacjê problemami wyma-
gaj¹cymi rozwi¹zania s¹:

1) stworzenie programu immunizacji pozwalaj¹ce-
go na podniesienie odporności zwierz¹t zanim 
dojdzie do powstania zagro¿eñ, wymaga to im-
munizacji biernej oraz czynnej

2) uzyskanie zestawu antygenów podjednostkowych 
i stosownych adjuwantów pozwalaj¹cych na efek-
tywne wzbudzanie odporności protektywnej

3) rozwijanie wczesnej immunizacji czynnej na b³ony 
śluzowe antygenami bakterii uczestnicz¹cych w RDS

4) zapewnienie prawid³owej ochrony siarowej ciel¹t 
noworodków (ci¹gle kilkadziesi¹t procent ciel¹t 
ras mlecznych cierpi z powodu niedoboru, lub 
czêściowego niedoboru odporności biernej).

Ad.1) Ze wzglêdu na fakt, ¿e przeciwcia³a uzyskane 
z siar¹ do oko³o 1 miesi¹ca ¿ycia mog¹ os³abiaæ re-
akcjê zwierzêcia szczepionego, a zagro¿enie infekcja-
mi narz¹du oddechowego pojawia siê w³aśnie w tym 
okresie, logicznym rozwi¹zaniem jest zastosowanie 
odporności biernej. Dzisiaj oprócz surowic odporno-
ściowych lub preparatów immunoglobulinowych pozy-
skiwanych z surowic zwierz¹t hiperimmunizowanych, 
coraz bardziej realne staje siê uzyskiwanie przeciwcia³ 
rekombinowanych swoistych dla ściśle zdefiniowanych 
antygenów, a ponadto maj¹cych cechy wybranej klasy/
podklasy przeciwcia³. Te rozwi¹zania s¹ jeszcze w fazie 
badañ, ale mo¿liwości technologiczne produkcji takich 
przeciwcia³ daj¹ szansê na znaczne obni¿enie kosztów, 
konkurencyjne wobec klasycznego pozyskiwania prze-
ciwcia³ z surowicy immunizowanych zwierz¹t.

Ad. 2) Coraz czêściej w profilaktyce chorób narz¹du 
oddechowego stosowane s¹ szczepionki podjednost-
kowe oparte na pojedynczych antygenach (Geertsema 
i wsp. 2008), lub wiêkszej liczbie oczyszczonych sk³ad-
ników (Shao i wsp. 2010). Niestety, ich czêst¹ wad¹ 
jest dośæ s³aba immunogennośæ. Intensywne badania 
nad zastosowaniem nowych generacji adjuwantów 
pozwoli³y jednak na skuteczne uzyskiwanie ochron-
nego poziomu odporności u zwierz¹t szczepionych. 
Szczepionki podjednostkowe pozwalaj¹ na zwiêkszanie 
spektrum ochrony przy u¿yciu znacznie mniejszej ilości 
antygenów, ni¿ w szczepionkach klasycznych.

Ad.3) Dotychczas znane s¹ szczepionki donosowe 
zawieraj¹ce os³abione, atenuowane, ¿ywe szczepy wi-

rusów. Znacznie trudniej uzyskaæ bezpieczne, ¿ywe 
szczepionki bakteryjne. Ostatnie lata przynios³y jednak 
nowe rozwi¹zania, gdzie przez zwi¹zanie antygenów 
podjednostkowych z adjuwantami b³on śluzowych 
mo¿na uzyskaæ indukcjê odporności swoistej b³on 
śluzowych (Stefaniak i wsp. 2014). To rozwi¹zanie 
umo¿liwi wczesn¹, donosow¹ immunizacjê ciel¹t (na-
wet w pierwszych dniach ¿ycia), dziêki temu podanie 
dawki przypominaj¹cej drog¹ parenteraln¹ oko³o 3-4 
tygodnia ¿ycia pozwoli na uzyskanie ochronnego stê-
¿enia przeciwcia³ poszczepiennych na pocz¹tku okresu 
zagro¿enia infekcjami narz¹du oddechowego.

Ad. 4) Ci¹gle wiele ferm nie posiada stabilnego, 
skutecznego programu pojenia ciel¹t siar¹. Powoduje 
to zwiêkszon¹ podatnośæ ciel¹t na infekcje i ciê¿szy 
przebieg zaka¿eñ. Wprowadzenie rozwi¹zañ zapewnia-
j¹cych prawid³ow¹ ochronê ciel¹t przez przeciwcia³a 
siary stanowi niezbêdny element dla utrzymania zdro-
wia rosn¹cych ciel¹t.

Ostatnie lata przynios³y nowe rozwi¹zania, które 
pozwalaj¹ oczekiwaæ, ¿e nierozwi¹zywalny dotychczas 
problem wysokiej zachorowalności ciel¹t na choroby 
narz¹du oddechowego zostanie skutecznie opanowa-
ny. 

Piśmiennictwo u autorów
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WIEK A ROZRÓD U SAMCÓW 
- DYLEMAT: 

„CZY JESZCZE MO¯E MIEÆ DZIECI, 
ALE CZY NAPRAWDÊ POWINIEN”?

Dane w dostêpnym piśmiennictwie na temat poten-
cja³u reprodukcyjnego starszych psów s¹ ubogie. Te-
matyka ta by³a znacznie czêściej poruszana w obszarze 
medycyny cz³owieka, zw³aszcza w ostatnich latach. Jest 
bowiem oczywiste, ¿e wspó³cześnie mê¿czyźni zostaj¹ 
coraz czêściej ojcami w coraz bardziej zaawansowanym 
wieku. Bior¹c pod uwagê, ¿e zwi¹zki kynologiczne re-
jestruj¹ mioty pochodz¹ce od starszych psów bez okre-
ślenia limitu wieku a potencja³ reprodukcyjny cennych 
reproduktorów jest czêsto maksymalnie wykorzystywa-
ny, celowe wydaje siê zg³êbienie tej tematyki równie¿ 
w odniesieniu do weterynarii. Badania prowadzone na 
polu medycyny mog¹ byæ tu bowiem doskona³¹ inspira-
cj¹ dla prac prowadzonych na zwierzêtach. Pytanie, czy 
wyniki badañ i obserwacji zebrane u cz³owieka mog¹ 
byæ wprost przenoszone na świat zwierz¹t, pozostaje 
bez odpowiedzi. Przynajmniej do czasu, kiedy w tym 
zakresie nie zastan¹ przeprowadzone intensywne ba-
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dania. Krótki przegl¹d danych zebranych 
w obszarze medycyny mo¿e okazaæ siê 
pomocny w wyznaczeniu przysz³ych 
kierunków prac prowadzonych na polu 
weterynarii. 

Od lat prowadzona jest w medycynie 
cz³owieka gor¹ca dyskusja na temat za-
awansowanego wieku ojca (Advanced 
Paternal Age APA), kiedy to dochodzi do 
obni¿enia p³odności i zwiêkszenia ryzyka 
wad wrodzonych u dzieci starszych oj-
ców. Wyd³u¿enie ¿ycia i coraz późniejszy wiek zawiera-
nia ma³¿eñstw powoduje w nastêpstwie podwy¿szenie 
wieku, kiedy podejmowana jest decyzja o planowanym 
potomstwie. Przyk³adowo w Anglii i Walii w 1993 r. 
dojrzali ojcowie w wieku 35-54 lata stanowili 25% 
wszystkich mê¿czyzn posiadaj¹cych dzieci. Dziesiêæ 
lat później ten odsetek wynosi³ ju¿ 40%. 

W przesz³ości g³ównym rozpatrywanym zagad-
nieniem zwi¹zanym ze starzeniem reprodukcyjnym 
mê¿czyzny by³y rozwa¿ania na temat tego, czy w za-
awansowanym wieku mo¿liwe jest jeszcze posiadanie 
potomstwa, tzn. czy produkowane plemniki posiadaj¹ 
jeszcze zdolnośæ zap³adniaj¹c¹ i jak to zdiagnozowaæ. 
Później sfera zainteresowania badaczy przesunê³a siê 
w stronê czasu starañ pary potrzebnego na uzyskanie 
ci¹¿y u partnerki (Time to Pregnant TTP). Obecnie 
najwiêksze zainteresowanie budz¹ zagadnienia zwi¹-
zane z potencjaln¹ zale¿ności¹ pomiêdzy wiekiem ojca 
a ryzykiem wad wrodzonych dziecka, które jest wiêksze 
ni¿ kiedyś siê spodziewano. 

Starzenie a andropauza. Reprodukcyjna funkcja 
endokrynna cz³owieka zmniejsza siê stopniowo i w wie-
ku 75 lat średnio stê¿enie testosteronu stanowi 65% 
koncentracji tego hormonu u m³odego mê¿czyzny. 
Starzenie u mê¿czyzn przypomina objawami stan hi-
pogonadyzmu (18,19). Niskie stê¿enie testosteronu 
powi¹zane jest z tendencj¹ do tycia, mniejszym napiê-
ciem miêśniowym, insulinooporności¹ i obni¿eniem 
zdolności poznawczych. Czêściej dochodzi tak¿e do 
dysfunkcji erekcji (1). Zaawansowany wiek prowadzi 
do upośledzenia funkcji j¹der, pogorszenia jakości 
nasienia, os³abienia integralności chromatyny i DNA 
plemników, czêstotliwości mutacji de novo, zmian 
d³ugości telomerów, aneuploidii, stabilności genomu 
i oddzia³ywania czynników epigenetycznych (18). Te 
z kolei negatywnie wp³ywa na p³odnośæ, wskaźniki 
reprodukcyjne, wyniki ART, zwiêksza ryzyko porodu 
przedwczesnego i spontanicznych ronieñ (1,9). Pro-
wadzi to równie¿ do wiêkszego ryzyka śmierci p³odu 
oraz wystêpowania wad wrodzonych dzieci. Zaawan-
sowany wiek ojca zwi¹zany jest z wiêkszym ryzykiem 
wielu chorób potomstwa, takich jak achondroplazja, 
autyzm, schizofrenia, osobowośæ dwubiegunowa i inn. 
(18). U mê¿czyzny 20-letniego plemniki uleg³y oko³o 
150 replikacjom chromosomów, podczas gdy w wie-
ku 50 lat uleg³y one 840 powieleniom. Zwiêksza to 
wydatnie ryzyko mutacji i podwy¿sza kumulatywnie 
liczbê komórek rozrodczych z wadami aparatu gene-
tycznego rzutuj¹c na czêstośæ pojawiania siê zaburzeñ 

rozwojowych, śmierci zarodków i p³odów 
oraz anomalii morfologicznych urodzonego 
potomstwa. Gor¹co dyskutowane sa obec-
nie czynniki epigentyczne. Okaza³o siê bo-
wiem, ¿e nawyki ¿ywieniowe mê¿czyzny, 
czy ekspozycja na toksyny jest powi¹zana 
nie tylko z nastepstwami natury epigene-
tycznej obserwowanymi u jego dzieci, ale 
równie¿ u wnuków. Wykazano, ¿e metyla-
cja DNA odgrywa wa¿n¹ rolê w rozwoju 
ontogentycznym organizmu u ssaków, 

w tym w rozwoju zygoty pocz¹wszy od samego po-
cz¹tku jej uformowania, rzutuje na inaktywacjê X i ge-
nomowy imprinting.

Psy utrzymywane s¹ w środowisku cz³owieka. 
Mo¿na zatem siê spodziewaæ, ¿e czynniki środowi-
skowe wywieraj¹ negatywny wp³yw na p³odnośæ psa 
samca w podobny sposób, jak obserwuje siê to u ludzi. 
Potwierdzi³y to analizy prowadzone przez Lea i wsp. 
(10). Wykazano, ¿e w ci¹gu ostatnich 3 dekad dosz³o 
do istotnego pogorszenia p³odności psów zwi¹zane-
go m.in. z akumulacj¹ substancji negatywnie oddzia-
³uj¹cych na metabolizm w tkankach ustroju. Zanie-
czyszczenia środowiskowe obecne w karmie dla psów 
stwierdzano te¿ w j¹drach doros³ych psów. Wykaza-
no ich negatywny wp³yw na w³aściwości plemników. 
Analizuj¹c okres 26 lat autorzy dowiedli stopniowego 
spadku ruchliwości plemników w populacji psów. Po-
miêdzy rokiem 1988 a 1998 ruchliwośæ plemników 
w badanej populacji psów spada³a o 2,5% rocznie. 
Pomiêdzy 2002 a 2014 spadek ten wynosi³ średnio 
1,2%/rok. Dodatkowo na przestrzeni badanych lat za-
obserwowano istotny wzrost czêstotliwości pojawiania 
siê wnêtrostwa u psów. 

Ogólna czynnośæ reprodukcyjna starszych psów. 
U starszych psów czêściej obserwuje siê zaburzenia 
erekcji z powodu zmniejszenia libido wraz z obni¿a-
niem stê¿enia testosteronu w krwioobiegu. Dochodzi 
do spadku jakości nasienia, co niesie za sob¹ obni¿e-
nie p³odności. Psy molosowate wykazuj¹ tendencjê 
do wcześniejszego pogarszania jakości nasienia w po-
równaniu do innych ras. U psów zbyt czêsto eksplo-
atowanych p³ciowo dojśæ mo¿e do szybszego spadku 
potencja³u reprodukcyjnego i libido (8). Z drugiej stro-
ny równie¿ abstynencja p³ciowa prowadziæ mo¿e do 
wydatnego pogorszenia jakości nasienia (5). Wszelkie 
choroby oddzia³uj¹ce negatywnie na oś podwzgórze-
-przysadka mózgowa-j¹dra rzutuj¹ niekorzystnie na 
zdolności reprodukcyjne psów. Niedoczynnośæ przy-
sadki, dysfunkcja nadnerczy, guzy podwzgórza i przy-
sadki, gruczolaki prolaktynowe mog¹ prowadziæ do 
utraty libido i azoospermii (8). 

Zmiany jakości nasienia u starszych psów. Po-
wszechnie wiadomo, ¿e z wiekiem jakośæ nasienia ule-
ga pogorszeniu. Jakkolwiek zmiany jakości nasienia 
zachodz¹ inaczej u psów zdrowych, gdzie s¹ niejako 
wynikiem “fizjologicznego starzenia” a inaczej u star-
szych psów wykazuj¹cych choroby narz¹du p³ciowego. 
Niestety w odniesieniu do psów opublikowano na ten 
temat jedynie kilka prac (16). Wykazano korelacjê po-
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miêdzy wiekiem a objêtości¹ ejakulatu (4). Psy w wieku 
2-3 lat wytwarzaj¹ nasienie o najwiêkszej objêtości 
i o najwiêkszej liczbie plemników. Ruchliwośæ. Wiêk-
szośæ opublikowanych prac nie wskazuje na zale¿nośæ 
pomiêdzy wiekiem a ruchliwości¹ plemników u psów 
(16,17). Rota i wsp. (17) nie wykazali ró¿nic ruchliwo-
ści subiektywnej pomiêdzy grup¹ psów w wieku 2-7 lat 
i >7 lat. Podobnie Rijsselaere i wsp. (16) wykorzystuj¹c 
system CASA nie wykazali ¿adnych ró¿nic w ruchli-
wości plemników pomiêdzy psami grupy m³odszej 
i zaawansowanych wiekiem. Interesuj¹ce, ¿e podobne 
wyniki w odniesieniu do oceny CASA zaobserwowano 
u cz³owieka (6). Jednak¿e z kolei Hesser i wsp. (7) 
stwierdzili w oparciu o analizê CASA, ¿e ruchliwośæ 
progresywna by³a ni¿sza u psów grupy ‘senior” (>7 
lat), jeśli nasienie poddawane by³o konserwacji w sta-
nie p³ynnym. Tak wiêc konserwacja nasienia u psów 
starszych jest trudniejsza. Szybkośæ ruchu plemników 
zmniejsza³a siê wraz z wiekiem i by³a generalnie ni¿sza 
w nasieniu sch³odzonym w porównaniu do świe¿ego. 
Morfologia. Powszechnie sugerowane wartości refe-
rencyjne jakości nasienia psa wskazuj¹ na zalecany 
odsetek plemników o prawid³owej morfologii >80% 
i ca³kowit¹ liczbê plemników w ejakulacie >200x106. 
Zale¿nośæ pomiêdzy morfologi¹ plemników a p³od-
ności¹ samca jest oczywista i dawno udowodniona 
(13,15). Stwierdzono, ¿e u psów wytwarzaj¹cych 
<60% plemników o prawid³owej morfologii wyniki 
unasienniania s¹ istotnie gorsze w porównaniu do 
grupy psów normospermicznych (15). Wykazano, ¿e 
u psów starszych dochodzi do pogorszenia morfologii 
plemników (17). Rijseelaerre i wsp. (16) stwierdzili, 
¿e wiek negatywnie koreluje z odsetkiem plemników 
o prawid³owej morfologii u psów. Henrikse i Antonisse 
(cyt. za 16) stwierdzili, ¿e odsetek plemników z prawi-
d³ow¹ morfologi¹ i ca³kowita liczba plemników w ejaku-
lacie s¹ uzale¿nione od wieku i by³y najni¿sze w grupie 
psów starszych >9 lat ¿ycia. Autorzy Ci ponownie nie 
stwierdzili jednak zale¿ności wiek-ruchliwośæ plemni-
ków. Niski odsetek plemników o prawid³owej morfo-
logii mo¿e byæ wynikiem zaburzeñ spermatogenezy 
i zwyrodnienia j¹der. T³umaczy to ni¿sze wyniki sku-
teczności unasienniania nasieniem starszych psów. 

Z najczêściej spotykanych wad morfologii u star-
szych psów dominuj¹ wady wstawki i krople prop-
toplazmatyczne. Te ostatnie mog¹ byæ nastêpstwem 
zwyrodnienia j¹der i naj¹drzy. Wykazano w testach 
funkcjonalnych in vitro, ¿e obecnośæ kropli protopla-
zmatycznych u starszych psów negatywnie wp³ywa 
na zdolnośæ plemników do przy³¹czania do os³onki 
przejrzystej (17). Bior¹c pod uwagê, ¿e na w³aściwości 
ejakulowanych plemników w pewnym zakresie oddzia-
³uje p³yn prostaty, Bhanmeechao i wsp. (2) sprawdzili 
charakterystykê izolowanych od p³ynu prostaty plemni-
ków naj¹drzowych w trzech grupach wiekowych psów: 
m³odych (1-3 lat), doros³ych (3-6 lat), w średnim wieku 
(6-9 y) i starych (>9 lat). Podobnie jak w plemnikach 
ejakulowanych, plemniki psów starych wykazywa³y 
wiêcej wad morfologicznych, ni¿ psów m³odszych-
-doros³ych. Wykazano korelacjê pomiêdzy wiekiem 

a odsetkiem plemników z wadami morfologicznymi. 
Ca³kowita liczba plemników. Powszechnie przyjmuje 
siê aby ca³kowita liczba plemników w ejakulacie by³a 
wy¿sza ni¿ 200 (psy mniejsze) do 300 (psy wiêksze) 
x106. Wiêksze psy produkuj¹ wiêksz¹ liczbê plem-
ników, co zwi¹zane jest z wiêksz¹ mas¹ i wymiara-
mi j¹der. Zgodnie z przyjêtym konsensusem dawka 
inseminacyjna u psów wynosi 150x106 plemników 
ruchliwych o prawid³owej morfologii, które nale¿y zde-
ponowaæ w narz¹dzie p³ciowym samicy. Dane dotycz¹-
ce liczby produkowanych plemników u starszych psów 
s¹ niespójne. Rota i wsp. (17) nie stwierdzili spadku 
produkcji plemników u psów starszych, podczas gdy 
Henrikse i Antonisse (cyt. za 16) znaleźli tu negatywn¹ 
korelacjê. Wed³ug wielu opracowañ oraz wg w³asnego 
doświadczenia starsze psy wykazuj¹ tendencjê do sta-
nu przypominaj¹cego oligo-astheno-teratozoospermiê 
OAT (5). Stabilnośæ DNA i mtDNA. Hesser i wsp. (7) 
wykazali, ¿e chromatyna ejakulowanych plemników 
psów starszych (>7 lat) wykazuje os³abienie struktury, 
na co wskazuje wy¿szy wspó³czynnik %COMP. Test 
SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay) wskazu-
je, ¿e u starszych psów wiêkszy odsetek komórek 
rozrodczych le¿y poza g³ówn¹ populacj¹ komórek 
o skondensowanym j¹drze, co wskazuje na zmiany 
struktury chromatyny. Wyniki testu SCSA mieszcz¹ 
siê jednak w dośæ w¹skim zakresie pomiêdzy 0.5% 
do 4.5% %COMP. Plemnik ze zmianami w strukturze 
DNA mo¿e zap³odniæ, lecz czêściej dochodzi w takim 
przypadku do śmierci zarodkowej. Ni¿añski i wsp. (13) 
stwierdzili, ¿e u psów o obni¿onej p³odności wspó³czyn-
nik DNA Fragmentation Index (DFI) jest istotnie wy¿szy 
ni¿ u psów p³odnych i przekracza 5%. Inne natomiast 
wyniki uzyskano w odniesieniu do plemników naj¹drzo-
wych, gdzie nie wykazano zmian struktury chromatyny 
u psów starszych (2). Mitochondrialny DNA (mtDNA) 
poddawano ekstrakcji i oceniano liczbê jego kopii jako 
wskaźnik funkcji spermatogenicznej. Zanotowano 
średnio 92 kopie mtDNA/plemnik w ogóle u psów 
zdrowych i z zaburzeniami p³odności. Psy z zaburze-
niami p³odności wykazywa³y natomiast tendencje do 
wiêkszej liczby kopii mtDNA w porównaniu do psów 
p³odnych. P³odnośæ starszych psów. Stwierdzono, ¿e 
starsze psy wytwarzaj¹ plemniki o gorszej morfologii, 
powi¹zanej z os³abieniem integralności strukturalnej 
chromatyny i DNA, wiêksz¹ labilności¹ b³on i obni-
¿eniem potencja³u mitochondrialnego (13,15). Niska 
jakośæ nasienia psów starszych zwi¹zana jest z pogor-
szeniem w³aściwości strukturalnych i czynnościowych 
plemników, co rzutuje negatywnie na p³odnośæ samca 
i wyniki unasienniania. Rijselaere i wsp. (16) zanoto-
wali, ¿e niemal wszystkie w³aściwości plemników s¹ 
gorsze u psów z zaburzeniami p³odności. Przyjmuje 
siê, ¿e ni¿sze wskaźniki reprodukcyjne, w tym mniej 
liczne mioty pochodz¹ce od psów w wieku >7-8 lat 
s¹ zwi¹zane ze zmianami strzeniowymi (8). Studia 
nad plemnikami naj¹drzowymi. Bhanmeechao i wsp. 
(2) opublikowali ciekawe wyniki badañ dotycz¹cych 
plemników naj¹drzowych. Analizuj¹c ten rodzaj ga-
met, z pominiêciem obecności plazmy pozaj¹drowej 
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nasienia, autorzy wyeliminowali maskowanie przez 
p³yn prostaty mo¿liwych korelacji pomiêdzy w³aści-
wościami plemników a innymi zmiennymi. Wykazali 
ni¿sz¹ ruchliwośæ, parametry jakościowe ruchu i ¿ywot-
nośæ plemników u doros³ych i starszych psów w porów-
naniu do m³odych (1-3 lat). Tak wiêc wiek wp³ywa na 
ruchliwośæ plemników, jeśli tylko rozpatrywana jest ona 
z wyeliminowaniem maskuj¹cego wp³ywu wydzieliny 
prostaty na plemniki. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wydzie-
lina prostaty posiada zdolności pobudzania ruchliwości 
plemników w ejakulacie lub przeciwnie - mo¿e os³abiaæ 
ruchliwośæ przy zaawansowanych stanach patologicz-
nych gruczo³u. Ponadto wykazano, ¿e wady morfologii 
plemników s¹ czêstsze u psów starszych w porównaniu 
do m³odych. „Zamra¿alnośæ” plemników starszych 
psów i ich przydatnośæ do ART. Ni¿sza jakośæ nasie-
nia psów starszych mo¿e nie tylko negatywnie wp³ywaæ 
na ich p³odnośæ ale tak¿e zmniejszaæ przydatnośæ do 
ART. Ejakulat o s³abej ruchliwości, zawieraj¹cy ma³¹ 
liczbê plemników jest trudno poddaæ konserwacji. Jest 
wiadomo, ¿e kriokonserwacja powoduje straty oko³o 
50% populacji komórek ¿ywych, co oznacza u wie-
lu psów starszych, ¿e proces mro¿enia-rozmra¿ania 
przetrwaj¹ jako ¿ywe jedynie pojedyncze plemniki. 
Zasadnośæ kriokonserwacji w takim przypadku jest 
dyskusyjna, skoro technika zap³odnienia klasycznego 
in vitro i ICSI u psów jest praktycznie wspó³cześnie 
nieefektywna. Z drugiej strony obecnośæ du¿ej popula-
cji zmienionych morfologicznie plemników w nasieniu 
świe¿ym warunkuje nisk¹ ich „zamra¿alnośæ” i uzyska-
nie pojedynczych ruchliwych plemników po rozmro¿e-
niu. Wykazano ponadto wiele lat temu, ¿e obecnośæ 
kropli protoplazmatycznych, tak charakterystycznych 
dla starszych psów (patrz wy¿ej) warunkuje s³ab¹ po-
datnośæ plemników na mro¿enie, prawdopodobnie 
na skutek tego, i¿ dochodzi podczas kriokoserwacji 
do uwolnienia z nich enzymów hydrolitycznych (12). 
Doświadczenia w³asne autora nabyte podczas wielo-
letniego prowadzenia banku nasienia (Ni¿añski - dane 
niepublikowane) wskazuj¹, ¿e nierzadko pomimo ide-
alnych wprost parametrów nasienia świe¿ego psów 
starszych >8 lat, ich „zamra¿alnośæ” mo¿e okazaæ siê 
niezwykle niska. Spowodowane jest to prawdopodob-
nie latentnymi uszkodzeniami i labilności¹ b³on oraz 
aparatu metabolicznego gamet. W takich przypadkach 
nie jest ³atwo określiæ a priori podatnośæ plemników na 
zamra¿anie. Wśród obiecuj¹cych markerów “zamra¿al-
ności” plemników w nasieniu świe¿ym wymieniæ nale¿y 
‘wyciek’; enzymów wewn¹trzkomórkowych (np. Ast, 
Alt), morfologia, odsetek plemników o ruchu szybkim 
w badaniu CASA (RAPID) oraz w³aściwości opisuj¹ce 
wartości bezwzglêdne szybkości ruchu plemników. Jak 
wskazano wcześniej, obni¿anie jakości nasienia w przy-
padku konserwacji w stanie p³ynnym zachodzi szybciej 
u psów starszych (7).

Stany patologiczne specyficzne dla starszych 
psów i wp³ywaj¹ce na ich p³odnośæ. Zwyrodnienie/
atrofia/zw³óknienie j¹der. Zwyrodnienie j¹der i ich 
atrofia prowadzi do zmniejszenia ich wielkości i zmian 
w konsystencji (8). Zwyrodnienie mo¿e byæ spowodo-

wane m.in. przez zapalenie septyczne j¹der, orchitis 
t³a autoimunologicznego, nowotwory, gor¹czkê, zapa-
lenie moszny. Zwyrodnienie na skutek chronicznych 
stanów zapalnych mo¿e przebiegaæ niezauwa¿one 
przez w³aściciela, co doprowadza czasami do OAT. 
Orchitis stwierdzane jest czêściej u m³odych psów, ale 
nale¿y mieæ na wzglêdzie, ¿e procesy zapalne przyspie-
szaj¹ procesy starzeniowe, szczególnie przy stanach 
przewlek³ych przebiegaj¹cych subklinicznie, kiedy to 
najczêściej nie jest podejmowana w ogóle jakakolwiek 
terapia, ze wzglêdu na brak wyraźnych objawów cho-
robowych. Zapalenie j¹der mo¿e byæ t³a septycznego, 
lub mo¿e byæ zwi¹zane z destrukcj¹ t³a autoimmunolo-
gicznego i wytwarzaniem antyspermin, co nastêpowo 
prowadzi do zaniku tkanki spermatogenicznej. Typowa 
dla zapalenia j¹der jest obecnośæ leukocytów w na-
sieniu, wady morfologii plemników i os³abienie ich 
ruchliwości. Przy zwyrodnieniu zwykle obserwowane 
jest pogorszenie morfologii plemników. Nastêpstwem 
zwyrodnienia jest azoospermia. Do definitywnego po-
twierdzania zwyrodnienia j¹der wykorzystuje siê ana-
lizê histologiczn¹ bioptatów. W stanach zwyrodnienia 
tkanki j¹drowej psów o obni¿onej p³odności stwier-
dzano ni¿sze parametry CASA plemników (3,13,16). 
Nowotwory j¹der. Guzy j¹der s¹ drug¹ najczêstsz¹ 
lokalizacj¹ nowotworów u psów niekastrowanych, po 
nowotworach skóry (8). Wystêpowanie w populacji 
to 0.91%, a średni wiek wystêpowania to 9,0-11 lat. 
Obserwuje siê 3 g³ówne typy nowotworów: SCT Ser-
toli Cell Tumor, SEM Seminoma i ICT Interstitial Cell 
Tumor. SCT to 44% przypadków nowotworów j¹der, 
SEM stanowi¹ 31% a ICT 25%. Psy wnêtry s¹ predys-
ponowane do nowotworzenia gonad. SCT powoduje 
zwykle objawy estrogenizacji, w tym zmiany skórne, 
erotyzacjê innych samców, utratê w³osa, obni¿enie 
jakości nasienia. ICT powoduje najczêściej hiperan-
drogenizm z agresj¹, hiperlibidozê, prostatomegaliê, 
gruczolaki oko³oodbytowe, zapalenie gruczo³u tarczki 
ogona. Nastêpstwem SEM mog¹ byæ wy³ysienia, hi-
perpigmentacja boczna, choroby prostaty, insulino-
-niezale¿na cukrzyca. Wszystkie zmiany nowotworowe 
j¹der prowadz¹ do zmian jakości nasienia, zmian libido 
i mog¹ rzutowaæ na p³odnośæ. Ryzyko pojawienia siê 
wad rozwojowych u potomstwa psów z nowotworami 
j¹der nie zosta³o poddane ocenie w obszarze wetery-
narii. Choroby prostaty. Choroby prostaty s¹ u psów 
powszechne. Wystêpuj¹ czêściej u starszych psów i s¹ 
zwykle powi¹zane ze stymuluj¹cym oddzia³ywaniem 
testosteronu na proliferacjê tkanki gruczo³owej (14). 
£agodny rozrost (przerost) prostaty BPH (Benign 
Prostatic Hyperplasia) wywi¹zuje siê jako efekt ci¹g³ej 
stymulacji gruczo³u metabolitem testosteronu - dihy-
drotestosteron DHT. Upośledzenie czynności gruczo³u 
i zmiany destrukcyjne w jego strukturze doprowadzaj¹ 
zwykle do równoczesnego z BPH rozwoju zapalenia 
- prostatitis oraz formowania siê torbieli wewn¹trz- 
i zewn¹trzgruczo³owych. BPH jest jednym z najwa¿-
niejszych problemów geriatrycznych psów. Prostatitis 
jest drugim po BPH najczêściej wystêpuj¹cym stanem 
patologicznym prostaty psów. Wystêpuje niezale¿nie 
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od wieku, lecz czêsto jest nastêpstwem BPH starszych 
osobników. Zmiany jakości nasienia przy BPH i pro-
statitis. Haematospermia, bez innych g³êbokich zmian 
jakości nasienia jest najczestszym objawów pocz¹tko-
wych stadiów BPH. W późniejszym czasie dochodzi do 
obni¿ania ruchliwości plemników i pojawiania siê wad 
ich morfologii (pêtle, podwiniêcia i za³amania witek 
itp.) (14). Zmniejsza siê ca³kowita liczba plemników 
w ejakulacie (2). 

Jak postêpowaæ przy problemach rozrodu 
starszych psów. Nie ma mo¿liwości unikniêcia sta-
rzenia, poniewa¿ nie mo¿na zatrzymaæ zegara czasu 
i stopniowego pog³êbiania upośledzenia funkcji orga-
nizmu wskutek zmian starzeniowych. Podobnie jak 
u cz³owieka, tak¿e w świecie zwierz¹t zdrowe ¿ycie 
jest kluczem do opóźnienia starzenia. Prawid³owe 
optymalne ¿ywienie i dieta bogata w antyoksydan-
ty wydaj¹ siê byæ jednym z wa¿niejszych elementów 
zdrowego stylu ¿ycia. W przypadkach s³abego libido 
lub przy niskiej liczbie plemników w nasieniu, rozwa¿aæ 
mo¿na stymulacjê samca gonadotropinami lub testo-
steronem. Ejakulacja mo¿e byæ stymulowana u psów 
poprzez podawanie GnRH (1 to 2 μ/kg SC 2 do 3 
godz. przed pobraniem nasienia) lub hCG, taka by 
zwiêkszyæ uwalnianie testosteronu (5). Jeśli nie jest 
dostêpna samica w okresie rui, przydatne dla zwiêk-
szenia liczby plemników w ejakulacie mo¿e okazaæ siê 
podanie of 0.1 mg/kg prostaglandyny F2alfa SC 15 
min przed pobraniem nasienia. Leczenie farmakolo-
giczne OAT polega na podawaniu GnRH, gonado-
tropin lub androgenów jak np. syntetyczny androgen 
mesterolone, który potencjalnie mo¿e spowodowaæ 
poprawienie jakości nasienia. Testolactone, inhibitor 
aromatazy, który uniemo¿liwia konwersjê testosteronu 
do estradiolu by³ z powodzeniem wykorzystywany do 
leczenia oligoserpmii u cz³owieka. Inne leki stymuluj¹ce 
bezpośrednio i pośrednio spermatogenezê, takie jak 
klomifen i środki dopaminergiczne s¹ czêsto polecane 
w stanach zwyrodnienia tkanki j¹drowej. W przypad-
kach upośledzenia funkcji tkanki spermatogenicznej 
czas pomiêdzy wyleczeniem/usuniêciem czynnika 
uszkadzaj¹cego a popraw¹ jakości nasienia jest mniej 
wiêcej tak d³ugi, jak proces spermatogenezy tj. wynosi 
ok 2 miesiêcy. W przypadku pogorszenia jakości na-
sienia (np. 20-30% plemników prawid³owych ruchli-
wych) polecane s¹ powtarzane kilkukrotnie inseminacje 
domaciczne. Niektórzy autorzy zalecaj¹ wprowadzenie 
plemników g³êboko do ka¿dego z rogów macicy. Dobr¹ 
metod¹ postêpowania przy niskiej liczbie plemników 
w ejakulacie jest powtarzanie pobierania nasienia 3-4 
x dziennie i akumulacja plemników poprzez ³¹czenie 
ejakulatów poddanych konserwacji w stanie p³ynnym. 
W ten sposób w ci¹gu 1-2 dni mo¿na zgromadziæ daw-
kê inseminacyjn¹, która jest deponowana domacicznie 
do narz¹du p³ciowego samicy w optymalnym terminie 
unasienniania. Jest oczywiste, ¿e w przypadku specy-
ficznych stanów patologicznych prostaty i gonad po-
winno byæ stosowane leczenie przyczynowe. Do terapii 
chorób zwi¹zanych z infekcj¹ konieczne jest podawanie 
antybiotyków i środków przeciwzapalnych. Antybiotyki 

powinny byæ dobierane na podstawie wyników dia-
gramu wra¿liwości oraz w oparciu o analizê zdolności 
penetracji leku do narz¹du p³ciowego. W leczeniu BPH 
s¹ z powodzeniem stosowane blokery androgenów, 
nie os³abiaj¹ce jednak funkcji spermatogenetycznej 
i mog¹ce byæ podawane u reproduktorów (octan oza-
teronu-Yposane). 

Wnioski koñcowe. Zmiany starzeniowe funkcji 
rozrodczych cz³owieka s¹ dobrze opracowane i wie-
le wiemy na temat p³odności starszych mê¿czyzn, na 
temat mo¿liwych komplikacji ci¹¿y u ich partnerek 
oraz ryzyka pojawienia siê anomalii rozwojowych u ich 
potomstwa. U zwierz¹t, w tym u psów dostêpne s¹ 
jedynie ubogie dane na temat zale¿ności pomiêdzy 
wiekiem samca a p³odności¹ i jakości¹ nasienia. Ci¹-
gle istnieje deficyt informacji w tym obszarze wiedzy 
na polu weterynarii. Nie ma ¿adnych prac na temat 
zale¿ności pomiêdzy wiekiem a ryzkiem patologii ci¹¿y 
i pojawiania siê wad rozwojowych u szczeni¹t pocho-
dz¹cych od starszych reproduktorów. Jest to obszar 
zupe³nie dotychczas niezbadany. Wydaje siê niezbêdne 
przeprowadzenie w tym zakresie multicentrycznych 
badañ. Na podstawie wyników takich prac mo¿liwe 
bêdzie określenie procedur terapeutycznych pomoc-
nych w uzyskaniu zdrowego potomstwa od starszych 
ojców, podobnie jak opracowane jest to w medycynie 
cz³owieka. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na bazie tego ro-
dzaju studiów mo¿liwe bêdzie w przysz³ości zastosowa-
nie w weterynarii terapii maj¹cych na celu opóźnienie 
zmian starzeniowych, przeciwdzia³anie nastêpstwom 
obni¿enia p³odności i skuteczne metody leczenia nie-
p³odności u starszych zwierz¹t reprodukcyjnych. 
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NOWOTWORY UK£ADU ROZRODCZEGO 
SAMCÓW - MARKERY, PROGNOZA, 

MONITOROWANIE I LECZENIE 
ONKOLOGICZNE

Do nowotworów uk³adu rozrodczego samców zali-
czamy nowotwory j¹der oraz znacznie rzadziej spotyka-
ne nowotwory moszny, napletka, pr¹cia oraz prostaty. 

Nowotwory j¹der s¹ drugim najczêściej diagnozo-
wanym typem nowotworów u samców psów. Do naj-
bardziej nara¿onych pacjentów nale¿¹ osobniki starsze, 
w wieku oko³o 9-11 lat.

Czêstośæ wystêpowania nowotworów j¹der wyno-
si oko³o 1% wszystkich psów samców w populacji; 
stanowi¹c oko³o 90% wszystkich nowotworów narz¹-
dów p³ciowych. Do ich najczêstszych form zaliczamy 
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nasieniaki (seminoma), guzy z komórek Sertoliego (ser-
tolioma) lub Leydiga (leydigoma), rzadziej obserwuje siê 
rozrosty o innym pochodzeniu. W wielu przypadkach 
obecnośæ zmiany rozrostowej nie jest manifestowana 
w postaci objawów klinicznych. U czêści pacjentów 
obserwuje siê powiêkszenie gonady objêtej procesem 
nowotworowym, przy jednoczesnym pomniejszeniu 
drugiej. Rozpoznanie nowotworów j¹der zazwyczaj nie 
nastrêcza wielu trudności, do metod z wyboru zalicza 
siê badanie palpacyjne oraz ultrasonograficzne. W obu 
przypadkach czu³ośæ jest wysoka, ale swoistośæ niska, 
co oznacza, ¿e   techniki te nie pozwalaj¹ na ró¿nicowa-
nie typów nowotworów. Ocena cytologiczna materia³u 
pozyskanego drog¹ biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej 
mo¿e znajdowaæ zastosowanie w procedurze diagno-
stycznej. Ze wzglêdu na czêste bilateralne wystêpowa-
nie nowotworów j¹der, jako metodê leczenia z wyboru 
zaleca siê obustronn¹ kastracjê. Mimo rzadkich prze-
rzutów, po postawieniu diagnozy nale¿y przeprowadziæ 
ocenê stopnia zaawansowania choroby u pacjenta, 
w tym badanie palpacyjne prostaty oraz wêz³ów ch³on-
nych w obrêbie jamy miednicy, badanie RTG klatki 
piersiowej oraz USG jamy brzusznej, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem wêz³ów ch³onnych podbiodrowych. 
W celu wykluczenia wystêpowania supresji szpiku kost-
nego zaleca siê wykonanie badania morfologicznego 
krwi obwodowej. Przy stwierdzeniu ognisk metasta-
tycznych w obrêbie wêz³ów ch³onnych podbiodrowych 
zastosowanie znajduje leczenie w postaci radioterapii 
(17-40 Gy, średni czas prze¿ycia 37-57 miesiêcy) oraz 
chemioterapii (cisplatynê, 50 mg/m2, czas prze¿ycia 
5-31 miesiêcy).

W przypadku nowotworów maj¹cych zdolnośæ 
produkcji estrogenów obserwuje siê szereg objawów 
klinicznych zwi¹zanych z wystêpowaniem podniesio-
nego poziomu tego hormonu, tzw. zespó³ parano-
wotworowy. Ci¹g³a estrogenizacja jest szkodliwa dla 
organizmu oraz mo¿e prowadziæ do stanów zagra¿a-
j¹cych ¿yciu pacjenta. Mimo pocz¹tkowego dzia³ania 
stymuluj¹cego szpik kostny, d³ugotrwa³a ekspozycja 
na wysokie stê¿enia estrogenów mo¿e prowadziæ do 
jego aplazji (panmyelophthisis) oraz pancytopenii. 
Objawy kliniczne obejmuj¹ feminizacjê (atrakcyjnośæ 
dla innych samców, obwis³ośæ napletka itp.), atrofiê 
drugiego j¹dra, przebarwienia naskórka i ³ysienie. Guzy 
komórek Sertoliego wykazuj¹ tendencjê do rozwijania 
siê w obrêbie niezst¹pionych j¹der (54% wszystkich 
nowotworów z komórek Sertoliego pochodzi z j¹der 
wnêtrów). Wystêpowanie przerzutów obserwuje siê 
w 19% przypadków, a zmiany metastatyczne równie¿ 
mog¹ wykazywaæ aktywnośæ hormonaln¹. Zarówno 
nowotwory z komórek Sertoliego jak i Leydiga mog¹ 
byæ czynne endokrynnie i produkowaæ 17-estradiol 
(E2). Ze wzglêdu na znaczne wahania poziomu estra-
diolu, diagnostyka estrogenizacji poprzez jednokrotne 
oznaczanie stê¿enia hormonów w surowicy mo¿e czê-
sto nie dawaæ jednoznacznego wyniku, b¹dź okazaæ siê 
czasoch³onn¹ i drog¹ procedur¹. Do metod prostych 
i szybkich w wykonaniu, o wysokiej skuteczności dia-
gnostycznej, nale¿y cytologia wymazów z napletka. 

Obraz mikroskopowy pozyskanego materia³u jest ana-
logiczny do preparatów od suk w okresie rujowym. 
Obecnie w celu wczesnej diagnostyki nowotworów 
j¹der zastosowanie znajduj¹ biomarkery surowicze. 
Markerem s³u¿¹cym do wykrywania estrogenizacji 
jest stosunek E2 do testosteronu - wynika to z faktu 
wystêpowania obni¿onych poziomów testosteronu to-
warzysz¹cych procesom nowotworowym. Czêśæ źróde³ 
donosi o wystêpowaniu podwy¿szonych stê¿eñ inhibiny 
w surowicy u pacjentów z nowotworami z komórek 
Sertoliego i Leydiga oraz o obni¿onych stê¿eniach FSH 
w przypadku psów ze stwierdzon¹ sertoliom¹. Obecnie 
na rynku nie s¹ dostêpne komercyjne testy przeznaczo-
ne do oznaczania inhibiny ani FSH u psów. Hormon 
anty-mullerowski (AMH, Anti-Mullerian hormone) wy-
daje siê byæ obiecuj¹cym biomarkerem w diagnostyce 
nowotworów z komórek Sertoliego, gdy¿ dowiedziono 
jego ekspresjê w komórkach podporowych. Ka¿do-
razowo nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwe rozbie¿ności 
w wynikach miêdzy laboratoriami. Dodatkowo, metody 
te maj¹ zastosowanie jedynie w diagnostyce nowotwo-
rów hormonalnie aktywnych.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e moszna jest pokryta skór¹, 
mog¹ na niej wyst¹piæ wszystkie nowotwory typowe 
dla skóry i tkanki podskórnej, np. guzy z komórek 
tucznych, raki p³askonab³onkowe, czerniaki, miêsaki, 
ch³oniaki i t³uszczaki. Guzy komórek tucznych i raki 
p³askonab³onkowe s¹ najczêściej spotykane i cha-
rakteryzuj¹ siê wystêpowaniem zmian pojedynczych 
(lub rzadko mnogich), czêsto o strukturze guzkowej 
i zaczerwienion¹ lub owrzodzon¹ powierzchni¹. Oba 
typy nowotworu s¹ lokalnie z³ośliwe i mog¹ wywo³ywaæ 
przerzuty miejscowe lub odleg³e. Reakcje wtórne mog¹ 
byæ obserwowane w przypadku guzów komórek tucz-
nych, reakcje te zwi¹zane z uwolnieniem histaminy, 
serotoniny, heparyny lub innych substancji bioaktyw-
nych. Leczeniem z wyboru jest resekcja chirurgiczna 
z szerokim marginesem.

Zmiany nowotworowe, analogiczne do stwierdza-
nych na skórze moszny, mo¿na zaobserwowaæ na b³o-
nie śluzowej napletka i pr¹cia. W tym przypadku 
najczêściej diagnozowane s¹ raki p³askonab³onkowe 
i brodawczaki. Kolejnym nowotworem wartym uwagi 
jest miêsak Stickera. Zakaźny psi guz weneryczny 
(TVT, transmissible venereal tumor) in. miêsak zakaź-
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ny to jedyny zakaźny nowotwór u psów. Transmisja od-
bywa siê przez kontakt bezpośredni np. podczas krycia, 
lizania oraz walk miêdzy osobnikami. Z regu³y wystêpu-
je w krajach o du¿ych populacjach psów bezdomnych. 
Obecnie najczêściej stwierdzany jest w rejonie Morza 
Śródziemnego, ale tak¿e w Rumunii, Turcji i Ameryce 
Po³udniowej. TVT jest allogenicznym przeszczepem 
komórkowym, a w³aściwości cytogenetyczne oraz an-
tygeny powierzchniowe sugeruj¹, ¿e wszystkie guzy 
wywodz¹ siê z pojedynczego źród³a. W przeciwieñstwie 
do genomu psa z 78 chromosomami, wszystkie ko-
mórki TVT zawieraj¹ 59±5 chromosomów. Rozrost 
guza po transmisji nastêpuje szybko, TVT wykazuje 
miejscow¹ z³ośliwośæ w 40% przypadków, a sk³onnośæ 
do przerzutowania do 17%, g³ównie w obrêbie regio-
nalnych wêz³ów ch³onnych, rzadko do narz¹dów klatki 
piersiowej i jamy brzusznej. Miêsak zakaźny jest guzem 
immunogennym; uk³ad odpornościowy gospodarza 
odgrywa wa¿n¹ rolê w rozwoju nowotworu. Zwykle 
okres latencji wynosi od 2 do 6 miesiêcy, po którym 
nastêpuj¹ fazy: intensywnego wzrostu, tak zwana pro-
gresja (3-6 miesiêcy), faza stacjonarna i - w przypad-
ku immunokompetencji uk³adu odpornościowego psa 
(19-60% przypadków) - regresja. U pacjentów z TVT 
obserwuje siê wyp³yw z napletka o serowatym charak-
terze, a tak¿e obrzêk napletka, nadmierne wylizywa-
nie, nieprzyjemny zapach, ból przy oddawaniu moczu 
oraz stulejkê. Z regu³y zmiany nowotworowe tego typu 
mog¹ w prosty sposób zostaæ zdiagnozowane podczas 
badania andrologicznego. Makroskopowo czêsto maj¹ 
wygl¹d podobny do kalafiora, s¹ pofa³dowane i pokryte 
owrzodzeniami. Badanie cytologiczne rozmazów lub 
preparatów pobranych przy pomocy biopsji cienko-
ig³owej ujawnia typowy obraz histologiczny okr¹g³ych 
komórek z wyraźnie widocznymi/mnogimi j¹drami, 
anizocytoz¹ i anizokarioz¹. Dodatkowo w preparatach 
czêsto zaobserwowaæ mo¿na erytrocyty - z powodu 
towarzysz¹cych krwawieñ - oraz neutrofile - z powodu 
stanu zapalnego potwierdzaj¹cego podejrzenie diagno-
zy. Leczeniem z wyboru jest chemioterapia winkrysty-
n¹, 0,7 mg/m2 powierzchni cia³a (lub 0,025 mg/kg) iv 
raz na tydzieñ przez 5-8 tygodni. Zwykle odpowiedź 
na leczenie jest bardzo dobra (90-95%), a remisja 
nowotworu rozpoczyna siê po 2-3 podaniach leku. 
U pacjentów niereaguj¹cych pozytywnie na leczenie, 
nale¿y rozwa¿yæ terapiê doksorubicyn¹ lub radiotera-
piê. Leczenie chirurgiczne nie jest zalecane.

Rak p³askonab³onkowy pr¹cia najczêściej zlokali-
zowany jest w obrêbie ¿o³êdzi pr¹cia i makroskopowo 
ma kalafiorowaty charakter. Do typowych objawów 
towarzysz¹cych nale¿y krwiomocz/krwawienie z pr¹-
cia, jak równie¿ intensywne wylizywanie tej okolicy. 
W diagnostyce ró¿nicowej nale¿y braæ pod uwagê urazy 
pr¹cia oraz krwiaki. S¹ one jednak ³atwe do wyklucze-
nia podczas podstawowego badania andrologicznego 
narz¹du kopulacyjnego. Do tej pory jedynie w kilku 
przypadkach opisano wystêpowanie przerzutów do 
regionalnych wêz³ów ch³onnych. Rokowanie zale¿y od 
obecności metastaz. Terapia chirurgiczna zwykle wi¹¿e 
siê z amputacj¹ pr¹cia oraz uretrostomi¹.

Bardzo rzadko spotykanym nowotworem jest kost-
niakomiêsak (osteosarcoma) kości pr¹cia. Rozpo-
znanie mo¿e nastrêczaæ wielu problemów, poniewa¿ 
objawy kliniczne s¹ stosunkowo niespecyficzne (trud-
ności w oddawaniu moczu, nietrzymanie moczu, krwio-
mocz, bolesnośæ w trakcie palpacji pr¹cia). Badanie 
RTG pomaga uzyskaæ diagnozê poprzez zobrazowanie 
zmian rozrostowych z jednoczesnym ró¿nicowaniem 
od z³amañ kości pr¹cia. W celach diagnostycznych 
mo¿na pos³u¿yæ siê równie¿ materia³em pobranym 
drog¹ biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej. Kostniako-
miêsaki kości pr¹cia, podobnie do innych nowotworów 
o tym pochodzeniu, wykazuj¹ du¿¹ tendencjê do wy-
twarzania metastaz. Mikroprzerzuty s¹ obecne w ponad 
90% przypadków w momencie diagnozy. Wskaźniki 
prze¿ycia powy¿ej 1 roku wynosz¹ 55%, w ci¹gu 2 lat 
- 35%. G³ównym powodem eutanazji wśród pacjentów 
z tym rozpoznaniem s¹ objawy zwi¹zane z wystêpowa-
niem przerzutów. Leczeniem z wyboru jest czêściowa 
lub ca³kowita amputacja pr¹cia. Dodatkowo mo¿na 
rozwa¿yæ chemioterapiê adjuwantow¹ (karboplatyna, 
300 mg/m2, iv) lub radioterapiê.

Nowotwory prostaty s¹ rzadkie u psów, czê-
stotliwośæ ich wystêpowania u psów kastrowanych 
i niekastrowanych jest niemal jednakowa. Wskazuje to 
wyraźnie, ¿e nie ma on charakteru hormonozale¿nego. 
Do najczêstszych zmian nowotworowych prostaty nale-
¿¹ gruczolakoraki. Opisywano równie¿ wystêpowanie 
nowotworów wywodz¹cych siê z komórek nab³onka 
przejściowego uk³adu moczowego, a tak¿e przerzuty 
ch³oniakomiêsaka (lymphosarcoma), naczyniakomiê-
saka (hemangiosarcoma) i raka p³askonab³onkowego. 
Do tej pory nie udowodniono predyspozycji rasowych 
do nowotworzenia w obrêbie gruczo³u krokowego, 
jednak obserwuje siê, ¿e problem ten czêściej dotyczy 
psów ras średnich i du¿ych. Do objawów klinicznych 
nale¿¹: bolesne i utrudnione oddawanie moczu, krwio-
mocz, utrata masy cia³a, ale tak¿e bolesne parcie na 
stolec i zaparcia. Prostatomegaliê mo¿na zidentyfi-
kowaæ podczas badania ultrasonograficznego i/lub 
radiograficznego. Charakterystyczny obraz cechuje 
siê wystêpowaniem mineralizacji w obrêbie mi¹¿szu 
narz¹du i nieregularnym kszta³tem gruczo³u krokowego 
oraz - w przypadku zajêcia cewki moczowej - ucisku/
przerwania ci¹g³ości cewki moczowej. 

Badanie cytologiczne wydzieliny sterczowej, uzyska-
nej w wyniku pobrania nasienia lub masa¿u prostaty, 
i preparatów mikroskopowych uzyskanych podczas 
biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej, mo¿e pozwoliæ 
na postawienie prawid³owej diagnozy w nawet 80% 
przypadków. Biopsja prostaty mo¿e zwiêkszyæ wykry-
walnośæ do 89% przypadków, ale jest tak¿e znacznie 
bardziej inwazyjna. Wystêpowanie metastaz w obrêbie 
regionalnych wêz³ów ch³onnych, kośæca miednicy, p³uc 
lub innych narz¹dów s¹ czêste, ale nie zawsze ³atwe do 
zdiagnozowania. Do tej pory nie wykryto markerów 
umo¿liwiaj¹cych ³atwe ró¿nicowanie ³agodnych rozro-
stów gruczo³u krokowego od rozrostów nowotworo-
wych. Antygen specyficzny dla prostaty (PSA, prostate 
specific antigen) powszechnie stosowany u ludzi jako 
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wczesny marker diagnostyczny, nie znajduje zastoso-
wania u psów.

Niedawne badania nad ekspresj¹ surwiwiny (ludz-
ki marker nowotworowy) i SOX9 (marker komórek 
macierzystych) w materiale pozyskanym od psów 
z nowotworami prostaty i z ³agodnym rozrostem gru-
czo³u krokowego (BPH) wykaza³y, ¿e ekspresja oby-
dwu (10% j¹der komórkowych) by³a istotnie wy¿sza 
w raku gruczo³u krokowego w porównaniu z BPH, 
co wskazuje, ¿e mog¹ byæ odpowiednie do histolo-
gicznego potwierdzenia diagnozy. W ostatnim czasie 
prowadzono równie¿ badania nad oznaczeniem stê¿eñ 
specyficznych bia³ek wi¹¿¹cych wapñ (S100A8, A9 
i A12, kalgranuliny) w moczu psów z rakiem z komó-
rek przejściowych i rakiem gruczo³u krokowego w po-
równaniu z próbkami od zwierz¹t zdrowych. Stê¿enie 
kalgranuliny w moczu by³o znacznie zwiêkszone u psów 
z rakiem nab³onka przejściowego lub rakiem gruczo³u 
krokowego w porównaniu ze zdrowymi psami, podob-
nie jak stosunek miêdzy S100A8 / A9 i S100A12 by³ 
du¿o wy¿szy u psów z rakiem nab³onka przejściowego 
lub rakiem gruczo³u krokowego w porównaniu do psów 
z zaka¿eniem dróg moczowych, co wskazuje na mo¿-
liw¹ przydatnośæ kliniczn¹. Leczenie chirurgiczne po-
przez ca³kowit¹ lub czêściow¹ prostatektomiê, nie jest 
zalecane, poniewa¿ jest bardzo inwazyjne i nie wp³ywa 
znacz¹co na wyd³u¿enie czasu prze¿ycia pacjentów. 
Opisywano metody paliatywnego leczenia substan-
cjami z grupy NLPZ (piroksykam w dawce 0,3 mg/
kg lub meloksykam - 0,1 mg/kg). U czêści pacjentów 
konieczne jest cewnikowanie pêcherza moczowego.
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LECZENIE CHORÓB PROSTATY 
- PODEJŚCIE CHIRURGA

Wśród zwierz¹t towarzysz¹cych schorzenia prosta-
ty wystêpuj¹ najczêściej u psów. U kotów problemy 
z prostat¹ s¹ znacznie rzadziej notowane, a zalecane 
postêpowanie lecznicze jest podobne jak u psów. Do 
najczêściej wymienianych schorzeñ prostaty u psów 
nale¿¹ m. in.: ³agodny przerost prostaty (ang. benign 
prostatic hyperplasia, BPH), metaplazja p³askonab³on-
kowa prostaty, ostre i przewlek³e zapalenie prostaty, 
ropnie, wewn¹trz- i zewn¹trzgruczo³owe torbiele pro-
staty, nowotwory stercza, idiopatyczne krwawienie, 
urazy oraz przemieszczenie prostaty przez wrota prze-
pukliny, np. kroczowej. 

Obecnie czêśæ wymienionych schorzeñ mo¿na sku-
tecznie leczyæ zachowawczo. Wynika to z dostêpnych 

mo¿liwości diagnostycznych, pozwalaj¹cych na dok³ad-
ne rozpoznanie tocz¹cego siê procesu chorobowego 
oraz szerokiej gamy dostêpnych leków, które pozwa-
laj¹ skutecznie niwelowaæ przyczyny i objawy chorób 
gruczo³u krokowego. Jednocześnie czêśæ patologii 
omawianego gruczo³u wymaga interwencji chirurgicz-
nej. Wśród schorzeñ prostaty wymagaj¹cych leczenia 
operacyjnego nale¿y wymieniæ: ropnie i torbiele, no-
wotwory, urazy stercza oraz jego patologiczne prze-
mieszczenie (przepukliny). Osobnym postêpowaniem 
chirurgicznym, które ma wp³yw na gruczo³ prostaty jest 
zabieg gonadektomii. Pozwala on zlikwidowaæ wp³yw 
hormonów p³ciowych (testosteronu i jego pochod-
nych) na prostatê u psów cierpi¹cych na BPH czy te¿ 
metaplazjê p³askonab³onkow¹. Chirurgiczne leczenie 
wymienionych schorzeñ poprzez kastracjê mo¿liwe 
jest tylko u osobników nie przeznaczonych do rozrodu. 
U psów poddanych kastracji chirurgicznej ze wzglêdu 
na zdiagnozowany ³agodny przerost prostaty dochodzi 
do inwolucji powiêkszonego gruczo³u w ci¹gu 6-12 
tygodni od zabiegu gonadektomii. Objawy kliniczne 
BPH ustêpuj¹ zwykle wcześniej. 

Chirurgiczne leczenie torbieli i ropni prostaty. 
Torbiele prostaty mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na ich 
budowê na jedno- lub wielokomorowe, uwzglêdniaj¹c 
natomiast ich po³o¿enie wzglêdem samego gruczo³u - 
torbiele wewn¹trz- lub zewn¹trzgruczo³owe. Mniejsze 
torbiele prostaty, zwykle diagnozowane z BPH, najczê-
ściej nie maj¹ znaczenia klinicznego, jednak¿e powa¿ny 
problem stanowi¹ du¿e torbiele prostaty. Pomimo, ¿e 
ich patofizjologiczny mechanizm powstawania nie zo-
sta³ do koñca wyjaśniony, uznaje siê, ¿e torbiele mog¹ 
byæ wynikiem zastoju wydzieliny prostaty spowodowa-
nej niedro¿ności¹ przewodów wyprowadzaj¹cych. Sy-
tuacja taka ma miejsce m.in. przy schorzeniach takich 
jak BPH czy metaplazja p³askonab³onkowa stercza. 
Ropnie prostaty najczêściej powstaj¹ jako konsekwen-
cja obecnego zapalenia septycznego omawianego gru-
czo³u lub s¹ wynikiem zaka¿enia istniej¹cej ju¿ torbieli. 
Zwykle przy obecności ropni prostaty u chorych psów 
obserwuje siê jednocześnie objawy ogólne takie jak: 
gor¹czka, osowia³ośæ, brak apetytu. Leczenie wówczas 
powinno opieraæ siê na poda¿y p³ynów oraz antybio-
tykoterapii po³¹czonej z opracowaniem chirurgicznym 
obecnych ropni prostaty (Freitag i wsp. 2007). 

Leczenie chirurgiczne torbieli i ropni prostaty obej-
muje: przezskórne nak³ucie i opró¿nianie torbieli pod 
kontrol¹ ultrasonograficzn¹, za³o¿enie drenu, omen-
talizacjê, marsupializacjê a tak¿e wyciêcie torbieli lub 
ropnia z czêści¹ gruczo³u krokowego. 

Istniej¹ doniesienia w których autorzy prezentuj¹ 
zadawalaj¹ce wyniki leczenia torbieli i ropni prostaty 
stosuj¹c aspiracjê przezskórn¹ pod kontrol¹ ultraso-
nograficzn¹ (Boland i wsp. 2003, Levy i wsp. 2017). 

Zabieg marsupializacji polega na chirurgicznym wy-
konaniu trwa³ego po³¹czenia miêdzy świat³em torbieli 
(lub ropnia) a skór¹ pow³ok brzusznych (Basinger i wsp. 
2003). Takie postêpowanie umo¿liwia sta³y odp³yw 
wydzieliny, jednak sama procedura jest obecnie bardzo 
rzadko wykonywana. Powodem tego jest du¿y odsetek 
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powik³añ pooperacyjnych, d³ugi proces leczenia oraz 
opisywan¹ w literaturze koniecznośæ wykonania kolej-
nego zabiegu zamkniêcia wykonanej wcześniej stomii.

Obecnie w chirurgicznym leczeniu ropni i/lub tor-
bieli prostaty najczêściej polecan¹ technika operacyjn¹ 
jest zabieg omentalizacji. Zabieg ten polega na wyko-
rzystaniu sieci wiêkszej jako naturalnego drenu poprzez 
jej wprowadzenie i przymocowanie do wolnych jam 
stercza po wcześniejszym usuniêciu ich zawartości. 
Zawsze przed przyst¹pieniem do zabiegu chirurgiczne-
go opracowania ropni/torbieli nale¿y przeprowadziæ 
kateteryzacjê cewki moczowej. Pozwala to na iden-
tyfikacjê jej sterczowej czêści w czasie zabiegu. Na-
stêpnie po wykonaniu laparotomii zapêpkowej nale¿y 
wyeksponowaæ gruczo³ prostaty z obecnymi ropniami/
torbielami i oddzieliæ je od pozosta³ych narz¹dów jamy 
brzusznej ja³owymi serwetami. W opracowaniu ropni/
torbieli wewn¹trzgruczo³owych naciêcie wykonuje siê 
po bocznych stronach gruczo³u. Czasami w czasie za-
biegu pojawia siê trudne do opanowania krwawienie, 
dlatego warto mieæ na podorêdziu odpowiednie urz¹-
dzenie jak np.: diatermia lub jedno z nowocześniejszych 
rozwi¹zañ jak system do ciêcia tkanek ligasureR czy 
te¿ laser na CO2. Ten ostatni pozwala jednocześnie 
na precyzyjne ciêcie tkanek operowanego narz¹du 
i zapewnienie odpowiedniej hemostazy śródoperacyj-
nej. Wa¿nym etapem zabiegu jest dok³adne otwarcie 
świat³a wszystkich ropni czy torbieli znajduj¹cych siê 
w mi¹¿szu prostaty. Po ewakuacji zawartości ropnia/
torbieli mo¿na je przep³ukaæ np.: ja³owym p³ynem fi-
zjologicznym. Jeśli zmiany dotycz¹ obu stron to po 
ich otwarciu powinno byæ mo¿liwe przeprowadzenie 
uszypu³owanego fragmentu sieci przez otwarte ropnie/
torbiele wokó³ sterczowej czêści cewki moczowej. Po 
wyprowadzeniu sieci przez pocz¹tkowy otwór przymo-
cowuje siê wierzcho³ek fragmentu sieci wiêkszej prze-
prowadzonej przez gruczo³ do podstawy utworzonej 
do tego celu szypu³y sieci. 

W przypadkach zmian jednostronnych procedura 
jest podobna, z tym ¿e nale¿y wykonaæ dwa otwory 
w opracowanym ropniu/torbieli przez które przepro-
wadza siê sieæ mocuj¹c jej wierzcho³ek do podstawy 
przy pierwszym otworze. Jeśli zmiany s¹ zlokalizowane 
poza mi¹¿szem prostaty nale¿y wówczas spróbowaæ 
usun¹æ ca³¹ zmianê. Czasami zabieg ten jest po³¹czo-
ny z jednoczesn¹ czêściow¹ prostatektomi¹. W przy-
padkach gdy jest to niemo¿liwe do wykonania nale¿y 
opró¿niæ zawartośæ operowanej struktury a nastêpnie 
usun¹æ jak najwiêksz¹ czêśæ jej ściany. Do pozosta-
wionego fragmentu przymocowuje siê pojedynczymi 
szwami materacowymi fragment sieci wiêkszej. Taka 
sytuacja musi wyst¹piæ w przypadku lokalizacji zmian 
w bliskim s¹siedztwie szyjki pêcherza moczowego oraz 
na dogrzbietowej powierzchni prostaty (ryzyko uszko-
dzenia nerwów prowadz¹ce do komplikacji w postaci 
nietrzymania moczu). 

Najczêstszymi przyczynami komplikacji w postaci 
nawrotów ropni/torbieli s¹: brak dok³adnego wy-
pe³nienia świat³a operowanej struktury przez sieæ, 
uszkodzenie u¿ytego fragmentu sieci oraz kiedy dana 

struktura jamista nie zosta³a dok³adnie usuniêta (Freitag 
i wsp.2007, Richard i wsp. 2012).

Prostatektomia (usuniêcie gruczo³u prostaty) mo¿e 
byæ ca³kowita lub czêściowa. Czêściowa prostatekto-
mia mo¿e wynikaæ z chirurgicznego opracowania 
torbieli lub ropni prostaty lub byæ postepowaniem 
paliatywnym w nowotworach stercza. Istnieje wiele 
opisanych technik czêściowej prostatektomii. Wśród 
nich do opracowania torbieli/ropni mo¿na zastosowaæ 
m. in. wewn¹trztorebkow¹ czêściow¹ prostatektomiê 
z u¿yciem elektrokoagulacji lub ultradźwiêkowego aspi-
ratora. Opisano równie¿ czêściow¹ prostatektomiê 
z u¿yciem lasera Nd:YAG (neodymium-doped yttrium 
aluminium garnet). Natomiast w przypadkach raka 
prostaty poza czêściow¹ wewn¹trztorebkow¹ prosta-
tektomi¹ przy u¿yciu elektrokoagulacji czy te¿ lasera 
Nd:YAG mo¿na wykonaæ tak¿e przezcewkow¹ resekcjê 
guza, stosuj¹c skonstruowan¹ specjalnie do tego celu 
pêtlê elektrochirurgiczn¹. 

Ca³kowita prostatektomia u psów jest bardzo rzadko 
wykonywana. Wynika to m.in. z bardzo wymagaj¹-
cej techniczne procedury operacyjnej oraz z licznych 
i czêstych powik³añ pooperacyjnych, od permanent-
nego nietrzymania moczu a¿ do zejścia śmiertelnego 
zwierzêcia. Nie mniej jednak wspominaj¹c o ca³kowitej 
prostatektomii najczêściej wymienianym wskazaniem 
do tego zabiegu u psów jest choroba nowotworowa 
stercza. 

 Pomimo rzadkości wystêpowania nowotwór pro-
staty jest najczêstszym schorzeniem gruczo³u kroko-
wego diagnozowanym u kastrowanych psów (Bell 
i wsp. 1991). Wśród zwierz¹t predysponowanych 
nale¿y wymieniæ osobniki średnich i du¿ych ras oraz 
psy w średnim i podesz³ym wieku (Bell i wsp. 1991). 
Nowotwór prostaty czêsto daje objawy podobne do 
innych chorób tego gruczo³u. Asymetryczny, twardy, 
guzkowaty i bolesny gruczo³ krokowy w po³¹czeniu 
z kulawizn¹ lub deficytem neurologicznym koñczyn 
miednicznych mo¿e w znacznym stopniu sugerowaæ 
zmianê nowotworow¹, zw³aszcza u kastrowanych 
osobników. W tym samym czasie obserwuje siê ob-
jawy kliniczne takie jak jad³owstrêt, utratê wagi czy 
utrudnione oddawanie moczu. Wśród nowotworów 
prostaty najczêściej spotykane s¹ gruczolakoraki i nisko 
zró¿nicowane raki (Bell i wsp. 1991). 

Zwykle rokowanie jest niekorzystne co wynika z póź-
nej diagnozy, najczêściej stawianej w zaawansowanych 
stadiach procesu nowotworowego z czêsto obecnymi 
przerzutami. Osobniki nieleczone zwykle gin¹ lub s¹ 
poddawane eutanazji w okresie miesi¹ca od postawie-
nia rozpoznania. W leczeniu guzów prostaty stosuje siê 
obecnie ró¿ne kombinacje postêpowañ takie jak lecze-
nie operacyjne, chemioterapiê czy te¿ radioterapiê.

Ca³kowite usuniêcie guza prostaty poprzez ca³kowit¹ 
prostatektomiê obarczone jest wieloma komplikacjami 
tj.: nietrzymaniem moczu, martwic¹ szyjki pêcherza 
moczowego czy te¿ zwê¿eniem cewki moczowej. Usu-
niêcie prostaty i dok³adne zespolenie cewki moczowej 
z szyjk¹ pêcherza moczowego nierzadko wymaga wy-
konania czêściowej lub ca³kowitej osteotomii spojenia 
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miednicy. Poniewa¿ powy¿sze komplikacje oraz rozle-
g³ośæ zabiegu s¹ po³¹czone z brakiem znacznej popra-
wy standardu ¿ycia operowanych zwierz¹t i w dalszej 
kolejności brakiem akceptacji ich opiekunów, zabiegi 
te nie s¹ powszechnie wykonywane u zwierz¹t towa-
rzysz¹cych. W zwi¹zku z powy¿szym czêściej zaleca siê 
czêściow¹ prostatektomiê lub inne paliatywne procedu-
ry takie jak: stentowanie cewki moczowej, przezcewko-
w¹ resekcjê, cystostomiê, chemioterapiê, radioterapiê 
czy terapiê NSAIDs (Freitag i wsp. 2007). Niemniej 
jednak ca³kowita prostatektomia powinna byæ brana 
pod uwagê w przypadkach wczesnego wykrycia nowo-
tworu prostaty przy jednoczesnym braku miejscowych 
i odleg³ych przerzutów.

Klasyczny zabieg usuniêcia prostaty opiera siê na 
odpreparowaniu usuwanego gruczo³u i poprzecznym 
przeciêciu cewki moczowej jak najbli¿ej zmienionego 
nowotworowo narz¹du. Takie postêpowanie ma za-
pewniæ wystarczaj¹c¹ d³ugośæ pozostawionej cewki 
moczowej do jej powtórnego zespolenia (zawsze w tej 
wersji zespalanej pod pewnym napiêciem). Czêsto aby 
umo¿liwiæ dok³adne usuniêcie prostaty i zespolenie 
przeciêtych koñców cewki moczowej konieczna jest 
osteotomia kości miednicy, co dodatkowo pog³êbia 
urazowośæ procedury i zwiêksza ryzyko komplikacji 
pooperacyjnych. 

Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej problemy 
zwi¹zane z ca³kowit¹ prostatektomi¹ autorzy niniejszej 
pracy wraz ze wspó³pracownikami wprowadzili pew-
ne znacz¹ce zmiany w leczeniu nowotworów prostaty 
poprzez ca³kowit¹ prostatektomiê. Wzoruj¹c siê na 
pracy Bjorling (1984) prezentuj¹cej zabieg usuniêcia 
prostaty i wykonanie zespolenia cewki moczowej pod 
spojeniem ³onowym. Takie postêpowanie umo¿liwia 
usuniêcie stercza bez konieczności osteotomii kości 
miednicy. Pozwala jednocześnie na zespolenie prze-
ciêtej cewki moczowej bez napiêcia tkanek. Umo¿liwia 
to zmniejszenie inwazyjności zabiegu oraz czasu jego 
trwania. 

Dodatkowo brak osteotomii zmniejsza ból poopera-
cyjny oraz ograniczenie aktywności fizycznej pacjenta 
a tak¿e skraca hospitalizacjê. Innym czêsto opisywa-
nym powik³aniem po prostatektomii jest martwica szyj-
ki pêcherza moczowego i cewki moczowej w miejscu 
zespolenia. Jest to wynik obecności du¿ych napiêæ 
wystêpuj¹cych w miejscu odtwarzania ci¹g³ości dróg 
wyprowadzaj¹cych mocz, spowodowanych skróce-
niem d³ugości cewki moczowej. Wykonanie zespolenia 
przed³onowego pozwala zmniejszyæ ryzyko martwicy 
tkanek w miejscu zespolenia poprzez za³o¿enie szwów 
bez napiêcia. 

Bez w¹tpienia tak rozleg³a metoda jak usuniêcie pro-
staty powinna byæ wybierana tylko wed³ug surowych 
kryteriów, gdzie w przypadku nowotworów prostaty 
tylko niewielka liczba pacjentów jest diagnozowana 
w pocz¹tkowym stadium choroby bez przerzutów.

Przeprowadzenie prostatektomii w porównaniu 
z zachowawczymi sposobami leczenia nowotworów 
prostaty pozwala na ca³kowite usuniêcie zmienionej 
prostaty, usuniêcie źród³a bólu i zapalenia spowodo-

wanego obecności¹ guza oraz zminimalizowanie ryzyka 
wznowy pooperacyjnej.
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LECZENIE CHORÓB PROSTATY 
- PODEJŚCIE ZACHOWAWCZE 

Prostata jest jedynym gruczo³em p³ciowym dodat-
kowym u psów. Gruczo³ sk³ada siê z dwóch p³atów, 
które otaczaj¹ koñcowy odcinek nasieniowodu, prok-
symaln¹ czêśæ cewki moczowej oraz szyjkê pêcherza 
moczowego. Jako gruczo³ pêcherzykowo-cewkowy, 
prostata produkuje wydzielinê tworz¹ca g³ówn¹ czêśæ 
plazmy nasienia, a wydzielanie wzrasta podczas krycia/
pobierania nasienia. Gruczo³ pracuje nie tylko w cza-
sie pobudzenia p³ciowego, sama wydzielina mo¿e byæ 
widoczna w czasie mikcji lub swobodnie wyp³ywaj¹ca 
kroplami z cewki moczowej. U ró¿nych gatunków przy-
pisywano ró¿ne funkcje wydzielinie stercza: 1. Rola 
w transporcie nasienia przez szyjkê macicy. 2. Dzia-
³anie bakteriobójcze (ze wzglêdu na wysok¹ zawartośæ 
jonów Zn2+). 3. Stabilizacjê DNA w g³ówce plemnika. 
4. Zawartośæ pêcherzyków prostasomopodobnych 
wp³ywa korzystnie na motorykê plemników oraz 
wspiera dzia³anie immunosupresyjne, dlatego te¿ ma 
pozytywny wp³yw na zap³odnienie. U psów jednak¿e 
brakuje przeprowadzonych na szerok¹ skalê badañ 
dotycz¹cych plazmy nasienia. 

Najczêstszymi patologiami dotycz¹cymi gruczo³u 
krokowego jest jego ³agodny przerost (BPH - benign 
prostatic hyperplasia) czêsto skorelowany z wystêpo-
waniem torbieli w obrêbie gruczo³u. Pozosta³e scho-
rzenia obejmuj¹ zapalenie prostaty (prostatitis) oraz 
wystêpowanie nowotworów. W dalszych akapitach 
wymienione schorzenia zostan¹ omówione, wraz 
z przyk³adowym leczeniem niechirurgicznym. 

£agodny przerost prostaty (BPH)
BPH jest sum¹ zale¿nych od wieku zmian w liczbie 

komórek (hiperplazja) oraz w ich wielkości (hipertro-
fia), najczêściej jest zwi¹zana z powstawaniem ma³ych 
torbieli w mi¹¿szu gruczo³u. W badaniu histologicznym 
80% do nawet 100% psów rozwija BPH z wiekiem. 
Poziom zmian klinicznych jest zró¿nicowany. Nie 
wszyscy w³aściciele zwierz¹t zdaj¹ sobie sprawê z ob-
jawów klinicznych towarzysz¹cych temu schorzeniu 
u psów, szczególnie dlatego, ¿e ró¿ni¹ siê one znacznie 
od objawów tego schorzenia czêsto wystêpuj¹cego 
u ludzi. W zwi¹zku z powy¿szym, badanie prostaty 
powinno byæ przeprowadzone w ka¿dym przypadku 
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psa starszego, a w³aściciele powinni byæ informowani 
o ró¿norodności objawów klinicznych towarzysz¹-
cych schorzeniom prostaty. Najczêściej wystêpuj¹-
cymi objawami s¹ odpowiednio: zaparcia/problemy 
w oddawaniu ka³u, krew znajduj¹ca siê tylko w trze-
ciej lub we wszystkich trzech frakcjach nasienia oraz 
krew w moczu. Ból w okolicy koñczyn miedniczych 
oraz kulawizna mog¹ byæ równie¿ jednym z objawów 
choroby prostaty. W odró¿nieniu od przypadków wy-
stêpuj¹cych u ludzi, u psów problemy z oddawaniem 
moczu notowane s¹ rzadko. S¹ wynikiem znacznego 
powiêkszenia siê tego narz¹du. Powiêkszenie tkanki 
gruczo³owej w obrêbie torebki narz¹du powodowaæ 
mo¿e ucisk na cewkê moczow¹. W niektórych przy-
padkach bezp³odnośæ psa mo¿e byæ jedynym objawem. 
Jak wspomniano wcześniej, w przebiegu BPH czêsto 
wystêpuj¹ torbiele w obrêbie tego gruczo³u. Torbiele 
po³¹czone z moczowodem mog¹ powodowaæ objaw 
kropelkowego wyp³ywu ¿ó³tej lub krwawej wydzieli-
ny z cewki moczowej. Jeśli torbiel nie ma po³¹czenia 
z cewk¹ moczow¹ nastêpuje jej gwa³towny wzrost oraz 
szybki rozwój objawów klinicznych. Ze wzglêdu na to, 
¿e objawy kliniczne schorzeñ prostaty obserwowane 
przez w³aścicieli s¹ bardzo zró¿nicowane, mo¿na wy-
korzystaæ tak zwany indeks objawów BPH - model 
do obiektywnej oceny nasilenia BPH, jako „pomoc 
w ocenie konieczności, rodzaju i efektywności leczenia” 
(Ni¿añski et al. 2014). 

Pomimo wielu badañ, etiologia BPH nadal nie jest 
ca³kowicie jasna. Przyczyn¹ wystêpowania objawów 
wydaj¹ siê byæ zmiany w obrêbie gruczo³u krokowego, 
hormony produkowane przez j¹dra wydaj¹ siê mieæ 
drugorzêdne znaczenie. Dihydrotestosteron (DHT), 
a nie testosteron, ma g³ówne znaczenie biologiczne, 
poniewa¿ DHT ma wiêksze powinowactwo do recep-
torów androgenowych. Przekszta³cenie testosteronu 
do DHT wymaga obecności 5- reduktazy. Estrogeny 
równie¿ s¹ podejrzewane o udzia³ w patogenezie BPH, 
najprawdopodobniej poprzez indukcjê ekspresji recep-
torów androgenowych.

Zapalenie prostaty
Najczêściej wystêpuj¹ca konsekwencj¹ BPH oraz 

wspó³wystêpuj¹cych torbieli w obrêbie gruczo³u kroko-
wego jest jego zapalenie. Prostatitis mo¿e jednak¿e wy-
st¹piæ równie¿ samoistnie. W wiêkszości przypadków 
zapalenia prostaty to zapalenia septyczne, wystêpuj¹ce 
na tle zaka¿eñ bakteryjnych, g³ównie E.coli (szczepy 
hemolityczne) oraz Mycoplasna sp., jednak mo¿liwe s¹ 
równie¿ infekcje z udzia³em innych patogenów, takich 
jak Streptococcus sp., Staphylococcus sp. Klebsiella 
sp., Pseudomonas sp. etc. Pomimo tego, ¿e gor¹cz-
ka, osowienie, ból oraz pogorszona ogólna kondycja 
zwierzêcia s¹ typowe dla wystêpowania ostrego zapa-
lenia prostaty, zwierzêta mog¹ byæ przyprowadzone 
do lekarza weterynarii z powodu niespecyficznych ob-
jawów wywodz¹cych siê z przewodu pokarmowego, 
uk³adu moczop³ciowego czy miêśniowo-szkieletowego. 
W odró¿nieniu od powy¿szych, przewlek³e zapalenie 
prostaty czêsto przebiega niemal bezobjawowo. Kolej-

n¹ wa¿n¹ komplikacj¹ prostatitis oraz BPH jest powsta-
wanie ropni prostaty, ze wzglêdu na infekcjê w obrêbie 
torbieli powstaj¹cych w tkance gruczo³u. Ropnie pro-
staty s¹ schorzeniem potencjalnie zagra¿aj¹cym ¿yciu 
zwierzêcia i wymagaj¹cym interwencji chirurgicznej, 
dlatego te¿ nie zostan¹ omówione w tym opracowaniu. 
Pe³ne rozpoznanie chorób prostaty mo¿e byæ prze-
prowadzona tylko na podstawie badania histopatolo-
gicznego tkanki gruczo³u lub badania cytologicznego 
i bakteriologicznego biopsji cienkoig³owej (FNA) i/lub 
analizy wydzieliny prostaty pobranej przez masa¿ pro-
staty lub w czasie pobierania nasienia. 

Leczenie BPH
BPH mo¿e byæ leczone przy pomocy dwóch ró¿-

nych strategii: 1. Wycofanie wp³ywu androgenów 
j¹drowych 2. Blokowanie dzia³ania 5- reduktazy. 
Progestageny, antyandrogeny, implanty uwalniaj¹ce 
GnRH oraz inhibitory 5- reduktazy s¹ w³aściwymi 
środkami, które maj¹ wp³yw na przebieg BPH. Leki 
z pierwszych dwóch grup zarejestrowane s¹ na rynku 
weterynaryjnym ze wskazaniem do leczenia tej przypa-
d³ości. Ze wzglêdu na fakt, i¿ po kastracji chirurgicznej 
rozmiar gruczo³u krokowego redukuje siê o 50% po 3 
tygodniach, a 70% po 9 tygodniach od kastracji chi-
rurgicznej, celem leczenia niechirurgicznego jest osi¹-
gniêcie podobnych efektów. Przed wyborem leczenia 
niechirurgicznego nale¿y wykluczyæ wystêpowanie gu-
zów nowotworowych w obrêbie j¹der oraz wnêtrostwo, 
poniewa¿ w tych przypadkach leczeniem z wyboru 
jest kastracja chirurgiczna. Przed rozpoczêciem terapii 
niechirurgicznej w³aściciel musi zostaæ poinformowany 
o tym, ¿e efekty wprowadzonego leczenia s¹ ca³kowicie 
odwracalne, a co za tym idzie leczenie bêdzie musia³o 
byæ cyklicznie powtarzane w celu zapobiegania spo-
dziewanym nawrotom BPH.

Progestageny, takie jak octan medroksyprogeste-
ronu, proligeston i octan delmadinonu s¹ najstarszymi 
sposobami niechirurgicznego leczenia BPH. Leczenie 
jest relatywnie tanie i w konsekwencji u¿ywane od 
wielu lat. Ró¿ne substancje czynne maj¹ jednak ró¿ne 
efekty uboczne i ryzyko stosowania. Poza dzia³aniem 
gestagennym dzia³anie antyandrogenowe wykazywa-
ne jest w ró¿nym stopniu, co t³umaczy zró¿nicowan¹ 
skutecznośæ wymienionych leków. Dzia³anie steroido-
we mo¿e byæ odpowiedzialne za wywo³anie wtórnego 
zespo³u Cushinga, szczególnie w przypadku d³ugo-
trwa³ego leczenia. Pozosta³e skutki uboczne obejmuj¹ 
wystêpowanie cukrzycy, niedoczynności tarczycy oraz 
zmian w zachowaniu i zaburzenia apetytu. Notowa-
ny jest brak lub tylko lekki stopieñ wp³ywu leczenia 
na poziom testosteronu w surowicy krwi, LH, libido 
i jakośæ nasienia u psów w przypadku leczenia przy 
u¿yciu progestagenów w rekomendowanych dawkach. 

Antyandrogeny w sposób kompetycyjny blokuj¹ 
receptory androgenowe, a co za tym idzie funkcjê 
androgenów. Choæ wcześniej szeroko u¿ywane by³y 
antyandrogeny zaczerpniête z medycyny cz³owieka, od 
2007 roku zarejestrowany na rynku weterynaryjnym 
jest octan ozateronu (Ypozane®). Octan ozateronu nie 
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tylko kompetycyjnie blokuje receptory androgenowe, 
ale równie¿ wp³ywa na wychwyt DHT w obrêbie pro-
staty oraz dzia³a hamuj¹co na 5- reduktazê, leczenie 
skutkuje wiêc zmniejszeniem gruczo³u krokowego. 
Leczenie siedmiodniowe jest skuteczne na okres mi-
nimalnie piêciu miesiêcy. W bezpośrednim porównaniu 
octan ozateronu ma wiêkszy wp³yw na redukcjê wielko-
ści prostaty 3-6 miesiêcy po leczeniu ni¿ octan delma-
dinonu. Octan ozateronu nie ma znacz¹cego wp³ywu 
na spermatogenezê, ca³kowita liczba plemników jest 
tylko nieznacznie zmniejszona, a odsetek plemników 
prawid³owych jest przejściowo obni¿ony. Ze wzglêdu 
na fakt, ¿e preparat nie ma wp³ywu na p³odnośæ, sto-
sowanie go u psów reproduktorów sprawia wra¿enie 
bezpiecznego i spotka³o siê z aprobat¹. 

Inhibitory 5- reduktazy: Leczenie BPH przy u¿y-
ciu inhibitorów 5- reduktazy (na przyk³ad finasterydu) 
jest rozpowszechnione w medycynie, ale zosta³o rów-
nie¿ określone jako przydatne w leczeniu psów. Fina-
steryd jest kompetycyjnym inhibitorem skutkuj¹cym 
znaczn¹ redukcj¹ koncentracji DHT, a w konsekwencji 
zmniejszeniem rozmiaru gruczo³u krokowego. W efek-
cie leczenia stê¿enie testosteronu we krwi obwodowej 
wzrasta, co wskazuje na brak wp³ywu leczenia na libido 
oraz jakośæ nasienia. Pomimo tego, ¿e u ludzi lek ten 
wykazuje dzia³anie teratogenne, szczeniêta poczête 
przez leczone psy by³y w pe³ni zdrowe klinicznie, co 
wskazuje na mo¿liwośæ bezpiecznego u¿ywania tej 
substancji czynnej w leczeniu samców hodowlanych. 
Choæ objawy kliniczne ustêpuj¹ bardzo szybko po 2-3 
tygodniach leczenia doustnego (0,1-0,5 mk/kg masy 
cia³a), w celu uzyskania ca³kowitego wycofania zmian 
niezbêdne jest kontynuowanie leczenia przez 5-10 
tygodni.

Implanty zawieraj¹ce agonistê GnRH oferuj¹ 
kolejn¹ mo¿liwośæ leczenia BPH poprzez przetesto-
wanie skutków (ubocznych) rozwa¿anej kastracji. Po-
wolne wydzielanie agonisty GnRH powoduje, miêdzy 
innymi, internalizacjê przysadkowych receptorów 
GnRH, co z kolei wp³ywa na znaczne obni¿enie przy-
sadkowej sekrecji gonadotropin, prowadz¹c w efekcie 
do obni¿enia poziomu testosteronu. Ta negatywna 
regulacja jest jednak¿e poprzedzona stymulacj¹ wy-
dzielania gonadotropin i testosteronu ze wzglêdu na 
ci¹g³e, zamiast fizjologicznie pulsacyjnego, uwalnianie 
GnRH przez implant. Z tego powodu monoterapia 
przy u¿yciu agonisty GnRH nie jest opcj¹ dla zwierz¹t, 
które cierpi¹ z powodu znacznych objawów klinicz-
nych w przebiegu BPH. W tych przypadkach w celu 
unikniêcia zaostrzenia siê symptomów choroby oraz 
ewentualnego opóźnienia uzyskania poprawy zaleca 
siê wstêpn¹ kuracjê przy u¿yciu antyandrogenów lub 
progestagenów. Alternatyw¹ jest wprowadzenie wy-
mienionych metod jednocześnie z leczeniem agonist¹ 
GnRH. Redukcja wielkości prostaty na skutek regu-
lacji negatywnej jest d³ugotrwa³a i porównywalna do 
skutków kastracji chirurgicznej. Co ciekawe, ca³kowi-
ta redukcja wielkości prostaty by³a bardziej widoczna 
u psów cierpi¹cych z powodu BPH ni¿ u zdrowych 
psów. Pozosta³e metody, takie jak u¿ycie antagonistów 

GnRH i antyestrogenów, by³y testowane u psów z BPH 
jednak wyniki obejmuj¹ce wiêksz¹ grupê badawcz¹ 
nadal nie s¹ dostêpne. W konsekwencji takie metody, 
jak na przyk³ad szczepienia przeciw GnRH, nie maj¹ 
obecnie znaczenia klinicznego. 

Leczenie zapalenia prostaty
Ostre zapalenie prostaty mo¿e byæ stanem zagro¿e-

nia ¿ycia, wymaga wiêc intensywnego leczenia obej-
muj¹cego do¿yln¹ p³ynoterapiê, u¿ycie niesterydowych 
leków przeciwzapalnych oraz antybiotykoterapii na 
podstawie wyniku antybiogramu. Jednak¿e natych-
miastowe podanie antybiotyków o szerokim spektrum 
dzia³ania jest kluczowe i powinno byæ wprowadzone 
przed uzyskaniem wyniku badania bakteriologicznego. 
Antybiotykoterapia zalecana jest na co najmniej 3-4 
tygodnie w przypadku ostrego zapalenia prostaty, na-
tomiast w przypadku schorzeñ przewlek³ych, takich jak 
wystêpowanie ropni w obrêbie gruczo³u: 4-6 tygodni 
lub d³u¿ej. Efekty leczenia powinny byæ sprawdzone 
poprzez powtórzenie badania bakteriologicznego przed 
decyzj¹ o odstawieniu leczenia, oraz najlepiej po 30 
dniach od zakoñczenia leczenia w celu uzyskania pew-
ności dotycz¹cej efektu bakteriobójczego. Antybioty-
koterapia w przypadku zapalenia prostaty jest utrud-
niona przez s³ab¹ penetracjê wiêkszości antybiotyków 
do gruczo³u ze wzglêdu na barierê krew-prostata. ̄ eby 
antybiotyk móg³ skutecznie oddzia³ywaæ na gruczo³ 
jego odczyn powinien byæ s³abo zasadowy z wyso-
kim pKa (sta³a dysocjacji), wysokiej rozpuszczalności 
w t³uszczach i niskim powinowactwem do bia³ek oso-
cza. Postuluje siê, ¿e w czasie zapalenia bariera krew-
-prostata ulega os³abieniu, co pozwala na penetracjê 
w g³¹b gruczo³u antybiotykom, które normalnie nie 
posiada³yby takiej zdolności, brakuje jednak nauko-
wych dowodów popieraj¹cych to twierdzenie. Anty-
biotyki wykazuj¹ce zadowalaj¹c¹ penetracjê w g³¹b 
narz¹du i osi¹gaj¹ce stê¿enie terapeutyczne obejmuj¹: 
sulfonamidy potencjonowane trimetoprimem (TMS), 
makrolidy (erytromycyna), linkozamidy (klindamycyna), 
chloramfenikol oraz fluorochonolony amfoteryczne 
takie jak enrofloksacyna, ciprofloksacyna i marboflok-
sacyna. TMS (15-30 mg/kg m.c. co 12h) jest najczê-
ściej jedynym antybiotykiem polecanym w literaturze 
dla krótkotrwa³ej terapii doustnej przed uzyskaniem 
wyników badania bakteriologicznego lub do wstêpnej 
terapii do¿ylnej w stanach zagro¿enia ¿ycia. Fluoro-
chinolony takie jak enrofloksacyna (5 mg/kg m.c.) 
marbofloksacyna (2 mg/kg m.c) i pradofloksacyna 
(3 mg/kg m.c.) wszystkie podawane co 24 godziny 
s¹ najczêściej stosowane oraz rekomendowane przy 
terapiach d³ugotrwa³ych, szczególnie przy infekcjach 
bakteriami Gram-ujemnymi. Ostatnio przeprowadzi-
liśmy badanie retrospektywne obejmuj¹ce przypad-
ki kliniczne od maja 2011 do października 2017 ze 
szpitala referencyjnego w Szwecji w celu określenia 
czy terapia TMS jest bezpieczn¹ i efektywn¹ alterna-
tyw¹ dla enrofloksacyny w leczeniu ostrego zapalenia 
prostaty oraz ropni prostaty. Badanie wykaza³o, ¿e 
skutecznośæ leczenia (odsetek wyleczeñ) nie ró¿ni³a 
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siê pomiêdzy grup¹ zwierz¹t leczonych TMS i grup¹ 
leczon¹ enrofloksacyn¹. Niespecyficzne skutki uboczne 
równie¿ nie ró¿ni³y siê pomiêdzy badanymi grupami, 
tote¿ w konsekwencji TMS uznany zosta³ za efektywn¹ 
i relatywnie bezpieczn¹ alternatywê dla enrofloksacy-
ny w leczeniu ostrego zapalenia prostaty oraz ropni 
w obrêbie tego gruczo³u. Równoleg³e leczenie przy 
u¿yciu wymienionych preparatów bêdzie skutkowa³o 
u³atwieniem uzyskania i przyspieszeniem wyst¹pienia 
efektów leczenia.

Dodatkowe leczenie objawowe mo¿e byæ pomoc-
ne w przypadku wszystkich chorób prostaty, w tym 
guzów nowotworowych. Doustne podawanie oleju 
parafinowego lub laktulozy u³atwia defekacjê. Anta-
goniści receptorów -1 adrenergicznych, na przyk³ad 
tamsulozyna, prazosyna oraz silodozyna, czêsto u¿y-
wane w medycynie ludzkiej w przypadku dysurii powo-
dowanej przez BPH, mog¹ byæ przydatne w leczeniu 
strangurii i dysurii, które s¹ czêste w przypadku guzów 
gruczo³u krokowego, w odró¿nieniu od BPH. Nie ma 
dostêpnych danych naukowych dotycz¹cych wystêpo-
wania skutków ubocznych leczenia. 

Wnioski
Efektywne leczenie niechirurgiczne schorzeñ pro-

staty takich jak BPH u psów pozwala na podejmo-
wanie decyzji dotycz¹cej sposobu leczenia ka¿dego 
indywidualnego pacjenta. W³aściciele jednak musz¹ 
byæ świadomi konieczności regularnego powtarzania 
wszystkich metod leczenia niechirurgicznego w celu 
utrzymania d³ugoterminowych skutków leczenia. 
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JAK PROWADZIÆ BANK NASIENIA

Wstêp
Ch³odzenie i mro¿enie nasienia psów przesta³o byæ 

obszarem zarezerwowanym tylko dla uczelni i cen-
trów rozrodu, jednak¿e, w celu zapewnienia najko-
rzystniejszych warunków dla hodowców, wymagana 
jest szeroka wiedza oraz umiejêtności praktyczne, 
uwzglêdniaj¹ce równie¿ zarz¹dzanie. Pobieranie, oce-
na, sch³adzanie oraz transport nasienia s¹ dziś czyn-
nościami rutynowymi, nie wymagaj¹cymi posiadania 
kosztownej aparatury. Specjalistyczne firmy, takie jak 
Minitübe, zapewniaj¹ wysokiej jakości sprzêt, dziêki 
czemu ka¿dy praktykuj¹cy lekarz mo¿e zorganizowaæ 
ch³odzenie i transport psiego nasienia, maj¹c pewnośæ, 
¿e warunki, w jakich siê ono znajduje, s¹ wystarczaj¹ce. 
Kriokonserwacja nasienia psów wymaga wiêkszych 
nak³adów, dlatego niewielu praktyków bêdzie mia³o 

mo¿liwośæ mro¿enia i przechowywania nasienia. Jed-
nak¿e, pod warunkiem zachowania minimalnych wy-
magañ, ka¿dy, krok po kroku, mo¿e stworzyæ w³asny 
bank nasienia.

Cel
Celem wiêkszości centrów rozrodu jest zapewnienie 

wysoko wyspecjalizowanej i w pe³ni profesjonalnej ob-
s³ugi hodowcy. Ich oferta obejmuje ch³odzenie i mro¿e-
nie nasienia, jego miêdzynarodowy transport (import/
eksport) i przechowywanie, ró¿ne techniki insemina-
cyjne, a w wielu przypadkach, dodatkowy monitoring 
cyklu suki, pomiary progesteronu i kontrolê ci¹¿y. Nie 
s¹ to elementy wymagane, jednak¿e maj¹c na uwadze 
koszty, jakie w zwi¹zku z planowanym importem mro-
¿onego nasienia ponosi hodowca, zrozumia³e jest, ¿e 
oczekuje on najlepszej wiedzy i obs³ugi. Kriokonser-
wacja nasienia oraz inseminacja z jego zastosowaniem 
nie powinna odbywaæ siê w sposób niezorganizowany 
i przypadkowy.

Legislacja 
Z regu³y centra rozrodu  rozwijaj¹ siê wraz z przy-

p³ywem nowych klientów, dla których lekarz wetery-
narii wprowadza nowe us³ugi. W wielu krajach jest 
to ³atwo osi¹galne w zwi¹zku z brakiem przepisów 
prawnych reguluj¹cych te kwestie. W granicach UE, 
stacje unasieniania obs³uguj¹ce konie musz¹ sprostaæ 
znacznie wy¿szym wymogom, uwzglêdniaj¹cym wybór 
odpowiedniego ogiera, pomieszczenia do pobierania 
nasienia, okresy kwarantanny, badania krwi i nasienia 
oraz higienê. Centrów rozrodu zajmuj¹cych siê psami 
dotycz¹ przewa¿nie ogólne rekomendacje o bezpie-
czeñstwie pracy i wyszkoleniu personelu. Dok³adne 
przepisy reguluj¹ zasady wykorzystania i sk³adowania 
ciek³ego azotu. Musi byæ on przechowywany z najwy¿-
sz¹ dba³ości¹, w przystosowanych do tego pomieszcze-
niach, z zapewnieniem czujników stê¿enia tlenu oraz 
odpowiedniej wentylacji. Z równ¹ ostro¿ności¹ nale¿y 
przestrzegaæ zasad transportu materia³u biologicznego, 
celem unikniêcia wypadków. Pozosta³e, istotne wymo-
gi powinny byæ przestrzegane we w³asnym interesie. 

Wymagania
Po pierwsze, istotna jest wiedza. Hodowcy wykazuj¹ 

zainteresowanie rozrodem psów, sprawdzonymi meto-
dami i najnowszymi trendami. Ceni¹ dobre rady, opar-
te o krytyczn¹ refleksjê. W czasach „doktora Google” 
istotne staje siê poinformowanie o dostêpnych mo¿-
liwościach, wskaźniku ci¹¿y oraz realności oczekiwañ 
klienta. Poniewa¿ przepisy prawne ulegaj¹ czêstym 
zmianom, wa¿na jest znajomośæ aktualnych zarz¹dzeñ 
dotycz¹cych importu/eksportu w poszczególnych pañ-
stwach, szczególnie spoza granic UE. Odnosi siê to 
równie¿ do etykietowania s³omek/kulek.

Po drugie, pomieszczenia musz¹ byæ odpowiednie. 
Nasienie nale¿y pobieraæ w miejscu cichym i wystar-
czaj¹co du¿ym, dla obecności suki i wykazywania 
przez psy wstêpnych zachowañ seksualnych. Labora-
torium do oceny nasienia powinno byæ wyposa¿one 
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w mikroskop, stolik grzewczy, urz¹dzenie do oceny 
koncentracji plemników oraz wirówkê, ponadto lo-
dówkê i zamra¿arkê. 

Aparatura do pobierania, oceny i konserwacji na-
sienia nie mo¿e posiadaæ cech plemnikobójczych, musi 
byæ czysta i prosta w obs³udze. Jest to szczególnie 
wa¿ne w przypadku braku sterylizatora. Media do roz-
rzedzenia, ch³odzenia i mro¿enia nasienia powinny byæ 
przechowywane w stanie zamro¿onym, w równych 
objêtościach. Na miejscu powinny byæ barwniki do 
oceny morfologicznej plemników i pod³o¿a do badañ, 
co najmniej bakteriologicznych, z uwzglêdnieniem 
mykoplazm.

W przypadku nasienia mro¿onego, pocz¹tkowo wy-
starczaj¹ pojemniki do zamra¿ania. W tym celu stosuje 
siê opakowania styropianowe, ciek³y azot oraz meta-
low¹ kratkê do s³omek. Przed mro¿eniem, nasienie 
powinno byæ poddane ocenie jakościowej i pod k¹-
tem spodziewanej jakości porozmro¿eniowej. S³omki 
mog¹ byæ przechowywane w kontenerach z ciek³ym 
azotem, ale, jak wspomniano wcześniej, powinny one 
byæ sk³adowane w specjalnych pomieszczeniach o od-
powiedniej wentylacji. Azot w kontenerach powinien 
byæ uzupe³niany w tygodniowych odstêpach, istotne 
jest wiêc posiadanie sta³ego dostêpu do jego rezerw. 
Wymagany jest tak¿e sprawne oprogramowanie do za-
rz¹dzania przechowywanymi porcjami nasienia; powin-
no byæ proste odnalezienie miejsca przechowywania, 
etykiety i koloru s³omek poszczególnych dawek oraz 
ilości s³omek/kulek wymaganych do pojedynczej inse-
minacji. W dalszej kolejności nale¿y kontrolowaæ daty 
zu¿ycia poszczególnych dawek i suk, u których zosta³y 
wykorzystane, a tak¿e liczbê nadal dostêpnych porcji. 
Wymusza to systematyczne etykietowanie pojemników 
i wymaga pewnych wysi³ków administracyjnych.

Inseminacja
Podczas gdy pobranie nasienia i jego konserwacja 

mog¹ zostaæ zaplanowane w ci¹gu tygodnia, zdarza 
siê, ¿e termin inseminacji wymusza pracê w czasie 
weekendu, szczególnie, jeśli do jej przeprowadzenia 
wykorzystuje siê nasienie mro¿one. To i transport 
nasienia mro¿onego w ostatnim momencie do suki 
wykazuj¹cej ju¿ objawy gotowości, wymaga czasami 
elastyczności.

Inseminacja mo¿e zostaæ przeprowadzona dopo-
chwowo lub domacicznie; tê drug¹ mo¿na przepro-
wadziæ endoskopowo lub chirurgicznie. Niektórzy au-
torzy nie zalecaj¹ inseminacji chirurgicznej w zwi¹zku 
z badaniami skuteczności inseminacji endoskopowej, 
która wykazuje podobn¹ skutecznośæ, przy za³o¿eniu 
dobrej jakości nasienia (Thomassen i wsp. 2006, Ma-
son i Rous 2014). 

Inseminacja dopochwowa nie wymaga specjalistycz-
nego sprzêtu, ale musi byæ przeprowadzona fachowo, 
by przekonaæ hodowców; nieprofesjonalne obchodze-
nie siê z nasieniem i z suk¹ bêdzie źle postrzegane. 
W przypadku z³ej jakości nasienia nale¿y poinformowaæ 
o tym hodowcê. Korzystnie jest pozwoliæ hodowcy 
spojrzeæ pod mikroskop i poinformowaæ o prawdopo-

dobieñstwie poczêcia. Świe¿e porcje nasienia poni¿ej 
<100 milionów plemników w ml lub z 50% plem-
ników nieprawid³owych morfologicznie s¹ uznawane 
za nasienie z³e jakościowo, a szansa na zap³odnienie 
jest istotnie zmniejszona; powinno to byæ wyjaśnione 
hodowcy przed inseminacj¹. 

Inseminacja nasieniem mro¿onym wymaga wiêk-
szej wiedzy praktycznej, szczególnie znajomości tech-
nik oraz obchodzenia siê z nasieniem. Pomieszcze-
nie powinno byæ wyposa¿one w stó³ o regulowanej 
wysokości, ³aźniê wodn¹ do rozmra¿ania s³omek lub 
kulek, mikroskop i sprzêt do szybkiej oceny nasienia 
przed inseminacj¹. W momencie wprowadzenia suki 
do pomieszczenia, endoskop powinien byæ gotowy 
do u¿ycia, porcja nasienia wyselekcjonowana i, wraz 
ze sprzêtem, przygotowana do rozmro¿enia. Nasie-
nie nale¿y rozmroziæ bezpośrednio po prawid³owym 
wprowadzeniu kateteru do szyjki macicy. Rozmra¿anie 
musi byæ wykonane w sposób precyzyjny, ze szczegól-
n¹ skupieniem przy u¿ywaniu odpowiednich mediów 
i przestrzeganiu czasu rozmra¿ania. Nasienie musi zo-
staæ wprowadzone bez powietrza, a jego pozosta³ości 
nale¿y wyp³ukaæ z kateteru przy pomocy niewielkiej 
ilości mediów, jednak¿e ca³kowita objêtośæ nasienia nie 
mo¿e przekroczyæ 2-3 ml, w zale¿ności od wielkości 
suki. Tak samo, jak w przypadku nasienia świe¿ego 
i sch³odzonego, jego z³a jakośæ powinna byæ zg³oszona 
hodowcy przed inseminacj¹, szczególnie, jeśli jakośæ 
ta jest ni¿sza ni¿ podana w raporcie jakości. Wskaź-
nik ci¹¿y jest silnie zale¿ny od czasu inseminacji oraz 
liczby ruchliwych plemników w dawce inseminacyjnej 
(Mason 2017).

Import i eksport
Profesjonalna wysy³ka nasienia powinna charakte-

ryzowaæ siê prawid³owo opisanymi porcjami nasienia, 
odpowiednio zapakowanymi do transportu, z zachowa-
niem odpowiedniej temperatury, z zawsze towarzysz¹-
cymi raportem jakości oraz pozosta³ymi dokumentami, 
umo¿liwiaj¹cymi sprawn¹ kontrolê celn¹. Jakiekolwiek 
nieprawid³owości podczas importu nasienia powinny 
byæ udokumentowane i niezw³ocznie zg³oszone w³a-
ścicielowi; odpowiedzialnośæ ta nie dotyczy uszkodzeñ 
wynik³ych w czasie transportu. W przypadku importu 
nasienia mro¿onego mo¿liwe jest wypo¿yczenie „su-
chego kontenera” do transportu nasienia (ang. dry 
shipper); dla krajów spoza UE powinny one byæ w sta-
nie utrzymaæ sta³¹ temperaturê przez okres 10 dni. 
Kontenerów jednokierunkowych nie nale¿y polecaæ 
przy transporcie zamorskim, jednak czasami prosz¹ 
o to hodowcy. W takiej sytuacji, musz¹ one byæ pro-
fesjonalnie zamkniête; nasienie mo¿e ulec uszkodzeniu 
przy kontroli celnej, jeśli kontener po otwarciu nie 
zostanie prawid³owo zamkniêty, dlatego te¿ zaleca 
siê ich stosowanie tylko w granicach UE. Informacje 
odnosz¹ce siê do faktycznych przepisów dotycz¹cych 
eksportu nasienia mo¿na znaleźæ na stronie g³ównej 
odpowiedzialnego organu. W przypadku Australii, stro-
na internetowa przygotowana przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Zasobów Wodnych mo¿e byæ podawana jako 
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idealny przyk³ad (http://www.agriculture.gov.au/cats-
-dogs/step-by-step-guides#frozen-canine-semen-from-
approved-countries). Czas transportu podawany online 
przez firmy kurierskie powinien zostaæ zweryfikowany 
na krótko przed wysy³k¹. Dostawy przypadaj¹ce na 
weekend mog¹ byæ problematyczne.

Biznes
Niezale¿nie od wiedzy i zawsze niezbêdnych umie-

jêtności praktycznych, kierownik stacji inseminacyjnej 
musi mieæ na uwadze interes spó³ki. Reklama, dobry 
projekt korporacyjny i specjalne us³ugi, których nie za-
pewnia konkurencja, bêd¹ korzystne. Centrum rozrodu 
musi byæ ³atwo do znalezienia w Internecie i idealnie 
powi¹zana z platformami spo³ecznymi i us³ugowymi, 
gdzie hodowcy mog¹ znaleźæ informacje. Strona inter-
netowa musi byæ czytelna, a podstawowe informacje 
dotycz¹ce procedur i cen ³atwe do znalezienia. Ponadto 
dobre kontakty z zagranicznymi stacjami hodowlanymi 
u³atwi¹ transport nasienia.

W przypadku zabezpieczenia prywatnego wskaza-
ne jest przygotowanie umów dotycz¹cych ubezpie-
czenia przechowywanych porcji nasienia, zap³aty za 
przechowywanie i jego wysy³kê. Dobrze jest ponadto 
przygotowaæ umowê dla importera, w której wyszcze-
gólnione s¹ dok³adne informacje dotycz¹ce op³at, 
które ponosz¹ obie strony. Ka¿dy pies musi zostaæ 
zidentyfikowany poprzez numer mikrochipu, a jego 
w³aściciel powinien przedstawiæ aktualn¹ ksi¹¿eczkê 
szczepieñ zwierzêcia. Powinien zostaæ zeskanowany 
rodowód psa i wszystkie wyniki jego badañ i testów. 
W przypadku wysy³ki nasienia, wszystkie dokumenty 
dotycz¹ce jej przeprowadzenia powinny byæ staran-
nie przechowywane na wypadek ponownej wysy³ki 
lub w przypadku problemów prawnych. Przekazanie 
prawa w³asności jest korzystne w ka¿dym przypadku 
importu lub eksportu nasienia.

Piśmienictwo u autora.
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MRO¯ONE CZY SCH£ODZONE 
- CO JEST LEPSZE 

I KIEDY JEST LEPSZE?
W sytuacji, gdy hodowcy wybior¹ dla suki reproduk-

tora mieszkaj¹cego daleko, np. za granic¹, wygodnym 
rozwi¹zaniem jest wysy³ka nasienia, dziêki czemu nie 
ma konieczności transportu suki do psa. W dzisiejszych 
czasach wymiana nasienia jest coraz bardziej popularna 
wśród hodowców psów na ca³ym świecie. Jednak czê-
sto pojawia siê pytanie, czy lepiej importowaæ nasienie 

sch³odzone, czy zamro¿one. Jakie s¹ zalety i wady obu 
technik i która jest lepsza?

Praktyczne wady i zalety
 Sch³odzone nasienie jest ³atwiejsze do przygotowa-

nia i nie wymaga specjalistycznego sprzêtu, za pomoc¹ 
którego mo¿na dokonaæ mro¿enia. Równie¿ transport 
sch³odzonego nasienia jest o wiele ³atwiejszy i zwykle 
te¿ tañszy. Jednak wysy³ka nasienia na czas przerw 
sobotnio-niedzielnych, przerw świ¹tecznych, czy te¿ 
w okresie letnim/Bo¿onarodzeniowym/Wielkanoc-
nym mo¿e okazaæ siê utrudniona. W zwi¹zku z tym 
konieczne s¹ pewne dzia³ania wyprzedzaj¹ce i dobre 
planowanie (tj. przyjazd nasienia w pi¹tek, kiedy inse-
minacja ma siê odbyæ w poniedzia³ek). Reproduktor, 
lekarz weterynarii pobieraj¹cy i wysy³aj¹cy nasienie 
oraz lekarz weterynarii inseminuj¹cy sukê, musz¹ byæ 
dyspozycyjni mniej wiêcej w tym samym czasie. Po-
niewa¿ nasienie pobiera siê zaledwie kilka dni przed 
inseminacj¹, czêsto bez obecności suki w cieczce, ist-
nieje ryzyko, ¿e nie uda siê pobraæ nasienia. Niekiedy, 
mimo ¿e pobranie nasienia koñczy siê sukcesem, jego 
jakośæ jest zbyt s³aba, ¿eby nadawa³o siê do wysy³ki. 
Jest to bardzo stresuj¹ce i rozczarowuj¹ce dla w³aścicie-
la suki.  Ponadto raczej krótki czas prze¿ycia sch³odzo-
nego nasienia mo¿e stanowiæ problem, gdy nasienie 
jest importowane lub eksportowane do/z niektórych 
krajów, w których przepisy sanitarne s¹ surowe i gdzie 
nasienie mo¿e byæ zatrzymywane przez organy celne 
przez d³u¿szy czas.

Z drugiej strony, procedura przygotowania, a tak¿e 
transportu mro¿onego nasienia jest bardziej skom-
plikowana , ale pozwala na u¿ycie nasienia od psów, 
które s¹ zbyt stare, aby mog³y byæ p³odne, a nawet 
od reproduktorów, które ju¿ nie ¿yj¹ - oczywiście pod 
warunkiem, ¿e ich nasienie zosta³o zamro¿one w odpo-
wiednim czasie i ¿e zwi¹zek kynologiczny akceptuje re-
jestracjê miotów.  Dziêki kriokonserwacji nasienie mo¿e 
byś przechowywane przez praktycznie nieograniczony 
czas (teoretycznie ponad 2000 lat). W praktyce czêsto 
dobrym rozwi¹zaniem jest import nasienia z odleg³ych 
krajów i unikanie stresu zwi¹zanego z wysy³aniem na-
sienia w ostatniej chwili.

Jakie s¹ g³ówne ró¿nice miêdzy nasieniem 
sch³odzonym, a mro¿onym?
 Po pierwsze, wa¿ne jest, aby wiedzieæ, jak przygoto-

wuje siê nasienie przed dodaniem rozrzedzalnika.  Nie-
którzy autorzy podczas pobierania nasienia oddzielaj¹ 
drug¹ frakcjê ejakulatu od trzeciej - tak dok³adnie jak to 
mo¿liwe. Inni odwirowuj¹ nasienie. J eszcze inni nawet 
p³ucz¹ nasienie PBS lub innym buforem. R ola wirowa-
nia jest dyskusyjna, poniewa¿ zbyt wysoka prêdkośæ 
wirowania mo¿e pogorszyæ parametry funkcjonalne 
plemników (Rijsselaere i wsp. 2002).  Powszechnie 
zaleca siê wirowanie oko³o 720xg przez 5 minut. 
 W celu obliczenia si³y g w wirówce mo¿na zastoso-
waæ nastêpuj¹cy wzór: RCF=si³a g=Rx11,19 x (obr/
min/1000)2 (gdzie RCF=wzglêdna si³a wirowania, 
obr/min: obrót na minutê; R=promieñ (w cm) (Rota 
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2004). J ednak pozostaje niejasne, czy wirowanie mo¿e 
zwiêkszyæ uwalnianie reaktywnych form tlenu (ROS), 
które mog¹ zmieniæ zdolnośæ zap³adniaj¹c¹ nasienia. 
O statnie badania wykaza³y korzystny wp³yw wirowania 
w gradiencie jednowarstwowym (SLC) na jakośæ psiego 
nasienia po procesie sch³adzania (Galvez i wsp. 2015).

C h³odzone nasienie psów jest zwykle przechowy-
wane w temperaturach 4-10oC i powinno byæ u¿yte 
w ci¹gu 24 godzin do 6-10 dni od pobrania. Parametry 
nasienia zmieniaj¹ siê w ró¿ny sposób podczas prze-
chowywania w niskiej temperaturze w zale¿ności od 
zastosowanego rozrzedzalnika (Goericke-Pesch et al. 
2012). T ak¿e w procesie zamra¿ania nasienia istnieje 
etap, w którym rozrzedzone nasienie jest utrzymywane 
w temperaturze 4-5oC (ekwilibracja). Dlatego proces 
ch³odzenia jest podobny w obu przypadkach.

K iedy plemniki s¹ sch³adzane, ich zdolnośæ do za-
p³odnienia jest przed³u¿ona dziêki zwolnionej przemia-
nie materii w tej temperaturze (Amann i Pickett 1987). 
M og¹ jednak ulec uszkodzeniu, gdy s¹ sch³adzane do 
4oC, zw³aszcza poni¿ej 20oC. Nazywa siê to „szokiem 
ch³odowym”. M o¿e to skutkowaæ ni¿szym odsetkiem 
ruchliwych plemników, ruchem oscylacyjnym, utrat¹ 
energii, wyciekiem jonów i cz¹steczek z bardziej prze-
puszczalnej b³ony komórkowej oraz śmierci¹ komórek 
(Amann i Pickett 1987). M o¿e wyst¹piæ zmiana struk-
tury i funkcji bia³ek b³onowych, takich jak bia³ka ka-
na³u jonowego. C hodzenie zaburza regulacjê stê¿enia 
wapnia w komórce, a nap³yw wapnia powoduje desta-
bilizacjê b³ony komórkowej i prowadzi do zmian przy-
pominaj¹cych kapacytacjê (Watson 2000). Szczêśliwie, 
nasienie psa wydaje siê byæ wzglêdnie niewra¿liwe na 
„szok ch³odowy”, w porównaniu z innymi gatunkami.

K olejna ró¿nica miêdzy sch³odzonym i mro¿onym 
nasieniem to sk³ad rozrzedzalnika. W  przypadku mro-
¿onego nasienia zawiera on krioprotektory, takie jak 
glicerol (zwykle od 2 do 8%), który mo¿e byæ szkodliwy 
dla nasienia w dodatniej temperaturze. J est to wa¿ny 
czynnik, który nale¿y wzi¹æ pod uwagê, gdy nasie-
nie jest ch³odzone przez d³u¿szy czas (1-3 dni) przed 
zamro¿eniem (Hermansson i Linde-Forsberg 2006, 
Hidalgo i wsp. 2014).

Negatywny wp³yw na plemniki w trakcie zamra¿ania 
maj¹: zmiany osmotyczne, dehydratacja i tworzenie 
kryszta³ów lodu, które powstaj¹ w zakresie temperatur 
od -15oC do -60oC.  Plemniki mog¹ zostaæ uszkodzo-
ne, jeśli zostan¹ zamro¿one zbyt wolno lub zbyt szyb-
ko. P odczas bardzo powolnego zamarzania, gdy woda 
opuszcza komórkê i zamarza na zewn¹trz, plemniki 
mog¹ zostaæ uszkodzone przez zbyt wysokie stê¿enie 
jonów w komórce i jej nadmierne obkurczanie. N azywa 
siê to „efektem roztworu”. Gdy proces zamra¿ania 
jest zbyt szybki, woda zamarza wewn¹trz komórek, 
co tak¿e jest źród³em uszkodzeñ (Rota 2014). N ale¿y 
zauwa¿yæ, ¿e proces rozmra¿ania równie¿ niesie ryzyko 
uszkodzenia komórek, w szczególności modyfikacji lub 
utraty akrosomu, który jest niezbêdny do zap³odnie-
nia (Ström-Holst i wsp. 1998). To wyjaśnia, dlaczego 
zdolnośæ zap³adniaj¹ca zamro¿onych-rozmro¿onych 
plemników jest czêsto zmniejszona.

Patrz¹c ca³ościowo, nasienie zamro¿one i rozmro¿o-
ne wydaje siê mieæ zmniejszon¹ prze¿ywalnośæ w dro-
gach rodnych w porównaniu z nasieniem sch³odzonym 
(chocia¿ wiêkszośæ badañ przeprowadzono in vitro, 
a nie in vivo). W niektórych przypadkach mo¿e nie 
przekraczaæ 12 do 24 godzin po rozmro¿eniu (Rota 
2014). Zastosowanie środków powierzchniowo czyn-
nych, takich jak Equex® lub Orvus ES paste®, które 
rozpuszczaj¹ bia³ka ¿ó³tka jaja kurzego i maj¹ korzystny 
wp³yw na ruchliwośæ i akrosomy, zwiêksza prze¿y-
walnośæ zamro¿onego-rozmro¿onego nasienia in vitro 
i mo¿e go równie¿ zwiêkszyæ in vivo. Jednak Equ-
ex® mo¿e byæ szkodliwy dla sch³odzonego nasienia, 
zw³aszcza przy przed³u¿onym czasie przechowywania 
(Goericke-Pesch i wsp. 2012, Bencharif i wsp. 2013). 
Wydaje siê, ¿e wp³yw danego rozrzedzalnika na jakośæ 
zamro¿onego i rozmro¿onego nasienia w du¿ym stop-
niu zale¿y od innych parametrów, takich jak parame-
try nasienia przed rozrzedzeniem, metoda zamra¿ania 
i krzywa zamarzania (Schäfer-Somi i in. 2006).

A co z wynikami?
 Wed³ug Burgessa i in. (2012), rozrzedzanie, sch³a-

dzanie oraz mro¿enie i rozmra¿anie sprzyja kapacytacji 
i obni¿a zdolnośæ plemników do zwi¹zania z komórk¹ 
jajow¹. Wp³yw ka¿dego z etapów przygotowania nasie-
nia kumuluje siê, z najbardziej dramatycznym wp³ywem 
etapu zamra¿ania i rozmra¿ania. Stosuj¹c ocenê in 
vitro parametrów plemników, England i Ponzio (1996) 
wykazali, ¿e - w tych samych ejakulatach, pobranych 
od tych samych psów - jakośæ nasienia sch³odzonego 
po 2 dniach od przygotowania i sch³odzenia by³a za-
wsze lepsza, ni¿ w przypadku próbek, które zosta³y 
zamro¿one i rozmro¿one. Z tych danych „in vitro” 
mo¿emy wysun¹æ hipotezê, ¿e wyniki p³odności s¹ 
ni¿sze przy stosowaniu sztucznej inseminacji nasieniem 
mro¿onym, w porównaniu ze sch³odzonym.

 Chocia¿ istniej¹ badania porównawcze wykorzystuj¹-
ce parametry in vitro (Ström-Holst i wsp. 2000), istnieje 
bardzo niewiele badañ porównuj¹cych w wystarczaj¹co 
du¿ej skali wyniki p³odności/ci¹¿y po sztucznej inse-
minacji przeprowadzonych sch³odzonym vs mro¿onym 
nasieniem. Linde-Forsberg i Forsberg 1993 odnotowa-
li odsetek ci¹¿ 47,8% (52/109) w przypadku nasienia 
sch³odzonego, w porównaniu do 39,0% (23/59) dla 
nasienia mro¿onego, co jest znacznie ni¿szym wyni-
kiem ni¿ osi¹gane obecnie. Niektóre opublikowane 
doniesienia mówi¹ o identycznych wskaźnikach ci¹¿ 
i wielkości miotu w przypadku sch³odzonego nasienia 
w porównaniu z nasieniem świe¿ym (95%, wielkośæ 
miotu=7,1 w porównaniu z 94%, wielkośæ miotu=7,2 
- Pinto i wsp. 1999).

 W przypadku gatunków z rodziny koniowatych, mo-
¿emy znaleźæ pewne dane porównawcze miêdzy tymi 
dwiema technikami. Teoretycznie plemniki kriokon-
serwowane maj¹ zmniejszon¹ zdolnośæ zap³adniaj¹c¹ 
(Watson 2000). W niektórych badaniach wskaźnik 
źrebności w trakcie jednego sezonu rozrodczego jest 
wy¿szy w przypadku mro¿onego nasienia, ni¿ w przy-
padku sch³odzonego nasienia (82,0% w porównaniu 
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z 69,6% - Crowe i wsp. 2008 w przypadku 251 kla-
czy). Na podstawie badañ prowadzonych we Francji 
wydaje siê, ¿e nie ma du¿ych ró¿nic w p³odności na 
cykl (liczonych jako liczba pozytywnych cykli/liczba po-
zytywnych cykli + liczba ujemnych cykli x100). Z tych 
rzadkich i sprzecznych danych wydaje siê, ¿e trudno 
wyci¹gn¹æ jakiekolwiek wnioski.

Tabela 1:  P³odnośæ na cykl u klaczy 
(statystyka francuskiego instytutu koni - sierpieñ 2017r.
http://www.haras-nationaux.fr/index.php?id=9422)

AI nasieniem sch³odzonym 
przechowywanym 12h  P³odnośæ / cykl: 54%

AI nasieniem sch³odzonym 
przechowywanym 24h  P³odnośæ / cykl: 46%

AI nasieniem mro¿onym  P³odnośæ / cykl: 47%

Piśmienictwo u autora.
Źród³o: XIV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwierz¹t: 
p³odnośæ, ci¹¿a, noworodek”. Wroc³aw, 13-14.10.2018r.

Alain Fontbonne
PhD, Habil., Dip.ECAR; École Nationale Veterinaire 
d’Alfort, Maisons Alfort (Paris), France; 
e-mail: alain.fontbonne@vet-alfort.fr

JAK INSEMINOWAÆ, 
¯EBY UZYSKAÆ DOBRE WYNIKI 

Prawdopodobnie ka¿dego roku na ca³ym świecie 
przeprowadzanych jest ponad kilka tysiêcy sztucznych 
inseminacji u suk. Opublikowano niewiele artyku³ów 
przegl¹dowych na ten temat, a wiele praktycznych 
szczegó³ów pozostaje niejasnych i istnieje du¿a ró¿-
norodnośæ protoko³ów u¿ywanych przez ró¿nych 
autorów.

W tym streszczeniu skoncentrujemy siê g³ównie na 
u¿yciu mro¿onego nasienia u suk.

Dok³adne określenie dnia owulacji
Kluczowym czynnikiem jest dok³adne określenie dnia 

owulacji, zw³aszcza gdy inseminacja bêdzie przeprowa-
dzana z u¿yciem ch³odzonego lub mro¿onego nasienia. 
Mo¿e to nie tylko poprawiæ skuteczności unasiennia-
nia, ale równie¿ zwiêkszyæ liczbê szczeni¹t (plennośæ). 

U suk uwa¿a siê, ¿e owulacja nastêpuje oko³o 2 do 3 
dni po przedowulacyjnym wzroście LH. Jednak okres, 
w którym mo¿e zajśæ owulacja, waha siê od 24 do 96 
godzin po przedowulacyjnym wzroście LH.

Obecnie wiadomo, ¿e u suki owuluj¹ oocyty niedoj-
rza³e (w stadium profazy I ). Aby dosz³o do zap³odnienia, 
oocyty musz¹ dokoñczyæ zatem proces mejozy. Kilka 
godzin po owulacji komórki jajowe znajduj¹ siê w jajo-
wodach. Liczne warstwy komórek ziarnistych otaczaj¹ 
oocyt a¿ do wczesnego rozwoju zarodkowego. Interak-
cja pomiêdzy komórkami ziarnistymi i oocytem mo¿e 
uczestniczyæ w blokowaniu mejozy. Od 24 do 48 go-

dzin po owulacji oocyty znajduj¹ siê w proksymalnych 
i środkowych odcinkach jajowodów. W warunkach 
in vivo komórki jajowe wznawiaj¹ mejozê i osi¹gaj¹ 
etap metafazy II oko³o 54 godzin po owulacji (Reynaud 
i wsp. 2005). Do zap³odnienia dojrza³ych oocytów (sta-
dium metafazy II ) dochodzi w wiêkszości przypadków 
od 80 do 90 godzin po owulacji. Penetracja plem-
ników do niedojrza³ych oocytów wystêpuje rzadko. 
Po owulacji, komórki jajowe zachowuj¹ zdolnośæ za-
p³odnieniow¹ przez d³ugi okres, do 5-8 dni, nawet po 
zamkniêciu szyjki macicy. Oznacza to, ¿e w przypadku 
unasienniania w późnym oestrus, inseminacje powinny 
byæ wykonywane domacicznie. W przypadku p³ukania 
jajowodów w 4 do 10 dni po owulacji i unasiennianiu, 
uzyskuje siê razem z normalnymi zarodkami do 50% 
niezap³odnionych, zdegenerowanych oocytów Nie-
które z tych oocytów s¹ nadal niedojrza³e i mog³y byæ 
komórkami jajowymi z³ej jakości.

Podczas inseminacji suki nasieniem mro¿onym za-
leca siê jej wykonanie, gdy oocyty s¹ w pe³ni dojrza³e 
i nie uleg³y jeszcze degeneracji. Jednak podczas na-
turalnego krycia lub sztucznej inseminacji nasieniem 
świe¿ym, termin inseminacji nie musi byæ tak precy-
zyjnie wyznaczony, poniewa¿ „okres p³odny”, tj. czas, 
w którym krycie lub inseminacja prowadzi do ci¹¿y, 
mo¿e czasami trwaæ d³ugo: od 5 dni przed owulacj¹ 
do 5 dni po owulacji.

U psów badania dotycz¹ce rozmieszczenia i prze¿y-
cia plemników w ¿eñskim uk³adzie rozrodczym pokazu-
j¹, ¿e po 24 godzinach spêdzonych w świetle macicy 
plemniki adheruj¹ do nab³onka macicy, g³ównie w ob-
rêbie krypt i gruczo³ów. W szczególności gromadz¹ siê 
w miejscu po³¹czenia macicy z jajowodem, gdzie mo¿e 
dojśæ do interakcji miêdzy g³ówk¹ plemnika a nab³on-
kiem jajowodu. Nie jest jednak jasne, czy obecnośæ 
plemników w obrêbie ¿eñskich narz¹dów p³ciowych 
odgrywa rolê w dojrzewaniu oocytów.

Aby wyznaczyæ moment owulacji, lekarze wetery-
narii w ci¹gu ostatnich dwudziestu lat przetestowali 
wiele ró¿nych technik i protoko³ów. Obecnie wiêkszośæ 
autorów zaleca stosowanie kilku technik ³¹cznie w celu 
zwiêkszenia szansy na prawid³owe wyznaczenie opty-
malnego czasu inseminacji (Mason 2018).

¯aden z objawów klinicznych, takich jak: obrzêk 
sromu, ilośæ i charakter wydzieliny (mniej lub bardziej 
krwistej), zmiany postawy (odchylenie ogona na bok 
przy dotykaniu okolicy krocza) lub odruch akceptacji 
w obecności samca, nie s¹ wystarczaj¹co dok³adne, 
aby wykryæ dzieñ owulacji. Zdecydowanie zaleca siê 
stosowanie uzupe³niaj¹cych testów klinicznych w celu 
dok³adnego określenia owulacji.

Wziernikowanie pochwy jest wykonywane przez nie-
których autorów w celu określenia „okresu p³odnego”. 
Interpretacja prawdopodobnie bêdzie siê ró¿niæ miêdzy 
obserwatorami. Niektórzy autorzy u¿ywaj¹ oznaczeñ 
progesteronu, aby określiæ okres oko³o-owulacyjny 
i ustalaj¹ dok³adniejszy termin inseminacji, obserwuj¹c 
za pomoc¹ endoskopu charakterystyczne sfa³dowanie 
b³ony śluzowej pochwy, które jest najbardziej nasilone 
w czasie 48 godzin koresponduj¹cych z optymalnym 
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terminem unasienniania (Mason 2018). Stê¿enia hor-
monów s¹ bardziej powszechnie stosowane przez le-
karzy weterynarii do wykrywania owulacji. Testy LH 
s¹ teoretycznie idealne, ale wymagaj¹ przynajmniej 
codziennych pobrañ krwi w okresie oko³oowulacyjnym. 
Wiêkszośæ autorów zaleca badanie poziomu progeste-
ronu, dopóki nie osi¹gnie wartości świadcz¹cej o owu-
lacji. Wright (1991) stwierdzi³, ¿e owulacja wystêpuje, 
gdy stê¿enie progesteronu w surowicy wynosi³o oko³o 
5,4 ng/ml (zakres od 3 do 8 ng/ml) (przy za³o¿eniu, ¿e 
owulacja zachodzi 48 godzin po wyrzucie LH). Szybki 
wzrost progesteronu w okresie owulacji, nastêpuj¹cy 
po wczesnym wzroście progesteronu w czasie wyrzu-
tu LH, mo¿e byæ bardziej wiarygodnym wskaźnikiem 
owulacji ni¿ przedowulacyjny pik LH. Warto pamiêtaæ, 
¿e wartości poziomu progesteronu mog¹ siê ró¿niæ 
w zale¿ności od zastosowanej techniki lub laboratorium 
(Fraser i inni.2015).

Inn¹ technik¹ s³u¿¹c¹ do oceny owulacji u suki 
jest badanie ultrasonograficzne jajników (Fontbonne 
2008). Wed³ug naszych danych, owulacja wydaje siê 
zsynchronizowana miêdzy oboma jajnikami. W nastêp-
stwie owulacji rzadko wystêpuje ca³kowite zapadniêcie 
pêcherzyka, a czêściej utrzymywanie siê hipoeche-
gnicznych struktur jajnikowych. Tu¿ po owulacji wokó³ 
jajników wizualizowane s¹ ró¿ne ilości p³ynu. Badanie 
ultrasonograficzne jajników mo¿e poprawiæ w 15% 
przypadków dok³adnośæ wyznaczania terminu owulacji 
w porównaniu z oznaczeniami stê¿enia progesteronu 
(Fontbonne 2008).

Kiedy inseminowaæ i ile razy?
Istnieje obecnie zgoda wśród specjalistów, ¿e naj-

bardziej optymalnym terminem inseminacji jest okres 
oko³o 3 dni po owulacji. Thomassen i wsp. (2006) 
przeprowadzili inseminacjê za pomoc¹ rozmro¿onego 
nasienia w 2 do 3 dni po owulacji, wyznaczonej na 
podstawie pomiaru progesteronu. U suk, które by³y 
inseminowane dwa razy, średnie stê¿enie progesteronu 
w surowicy w czasie drugiej inseminacji by³o 66,8±1,4 
nmol/l (oko³o 22,3 ng/ml). W ostatnich badaniach 
przeprowadzonych w Alfort National Veterinary Col-
lege uzyskaliśmy lepsze wyniki, gdy suki inseminowano 
3 dni po owulacji wykrytej za pomoc¹ ultrasonografii, 
a nie 2 dni po (Roos et al. 2018). 

Istniej¹ sprzeczne dane na temat powtarzania in-
seminacji kilka razy podczas tego samego cyklu u tej 
samej suki. Thomassen i wsp. (2006) stwierdzili, ¿e 
kiedy dok³adnie ustalono optymalny czas sztucznej in-
seminacji, jedno unasiennienie nasieniem mro¿onym 
da³o taki sam wspó³czynnik zap³odnieñ jak dwie insemi-
nacje. Mason i Rous (2014) nie wykazali ró¿nicy, jeśli 
wykonano jedn¹ lub dwie inseminacje w odstêpach 12 
godzin. Steckler i wsp. (2003) inseminowali niektóre 
suki w 5 lub 6 dniu lub te¿ w 6 lub 7 dniu po tym 
jak progesteron osi¹gn¹³ 6 do 9 nmol/l. Otrzymali 
tak¹ sam¹ liczbê ci¹¿, ale ró¿n¹ liczbê urodzeñ. Tsu-
magari i in. (2003) inseminowali 20 suk mro¿onym 
nasieniem samców ró¿nych ras, w dniu 5 i 7 po piku 
LH. Testy dotycz¹ce rodzicielstwa przeprowadzono 

na urodzonych szczeniêtach przy u¿yciu markerów 
mikrosatelitarnych. U 7/16 suk dosz³o do zap³odnienia 
5 dnia, u 5/16 suk 7 dnia, a u 4/16 w obydwa dni 5 
i 7 (dwóch ró¿nych ojców).

W badaniu in vivo przeprowadzonym w naszym la-
boratorium (Reynaud i wsp. 2005) uderzaj¹c¹ cech¹ 
by³a heterogennośæ oocytów pod wzglêdem dojrzewa-
nia stwierdzana na ka¿dym etapie po owulacji. Kilka 
stadiów dojrza³ości (a tak¿e rozwoju embrionalnego) 
obserwowano jednocześnie w obrêbie tej samej puli 
komórek pochodz¹cej od tej samej suki. W praktyce 
mo¿e to potwierdzaæ celowośæ powtarzania inseminacji 
mro¿onym nasieniem. W starszym badaniu w naszej 
katedrze (Badinand i wsp.1993) 7 suk inseminowano 
ka¿dego dnia zamro¿onym nasieniem ró¿nych sam-
ców i przeprowadzono test ojcostwa na urodzonych 
szczeniêtach. Zap³odnienie nast¹pi³o pomiêdzy 3,5 a 7 
dniem po piku LH.

Czy jednak bezwzglêdnie konieczne jest wykrycie 
owulacji, aby skutecznie unasienniaæ suki mro¿onym 
nasieniem? W poprzednim badaniu (Fontbonne i wsp. 
2000) z sukcesem przeprowadziliśmy inseminacjê 
suk za pomoc¹ mro¿onego nasienia bez wyznaczania 
terminu owulacji. Tsumagari i in. (2003) uzyska³ ten 
sam wspó³czynnik zap³odnieñ inseminuj¹c zarówno 
7 dni jak i 5 dni po piku LH (oko³o 5 dni vs 3 dni po 
owulacji). Mo¿e to wskazywaæ, ¿e wzglêdnie „późne” 
unasiennianie - pod koniec okresu oestrus - mo¿e za-
koñczyæ siê sukcesem.

Jakośæ nasienia oraz dawka iseminacyjna
Jakośæ plemników odgrywa równie istotn¹ rolê 

w wynikach p³odności. Progresywna ruchliwośæ 
plemników jest wa¿nym parametrem. Burgess i wsp. 
(2012) uzyskali odsetek ci¹¿ 82,1% (55/67), jeśli suki 
inseminowano nasieniem o ruchliwości progresywnej 
od 50 do 75% i 100% (18/18) jeśli ruchliwośæ pro-
gresywna wynosi³a powy¿ej 75%. Wed³ug nich, suki 
inseminowane nasieniem zawieraj¹cym >50-100% 
plemników ruchliwych progresywnie mia³y oko³o 15 
razy wiêksza szansê na zajście w ci¹¿ê w stosunku do 
inseminacji z wykorzystaniem plemników o ruchu po-
stêpowym 0-25%.

Minimalna dawka inseminacyjna jest u psów nie do 
koñca określona i mo¿e siê ró¿niæ w zale¿ności od wiel-
kości i p³odności rasy. Bardzo czêsto mówi siê, ¿e daw-
ka inseminacyjna wynosi od 100x106 do 150x106 
plemników o ruchu progresywnym na inseminacjê. 
Mason i Rous (2014) stwierdzili, ¿e konieczne jest u¿y-
cie minimum 100 milionów ruchliwych plemników 
na inseminacjê. Burgess i inni 2012 osi¹gnêli lepsze 
wyniki, jeśli inseminowano za pomoc¹ >200 milionów 
ruchliwych plemników na inseminacjê.

Miejsce zdeponowania nasienia
Jeśli jest to mo¿liwe, inseminacje nale¿y wykonywaæ 

domacicznie, poniewa¿ poprawia to wspó³czynnik za-
p³odnieñ (Linde-Forsberg i in. 1999, Ni¿añski 2005). 
Nale¿y te¿ mieæ tu na wzglêdzie fakt zamykania siê 
szyjki macicy oko³o 4,7 dnia po owulacji.
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Technika inseminacji domacicznej przez przezbrzusz-
n¹ palpacjê szyjki macicy opracowana w Norwegii wy-
maga specjalnego kateteru, który jest wprowadzany 
dopochwowo, technika ta jest trudna. Inseminacja 
domaciczna przy pomocy waginoskopii (trans-cervical 
insemination: TCI) jest z pewności¹ najlepsz¹ metod¹ 
dla wiêkszości lekarzy weterynarii zajmuj¹cych siê in-
seminacj¹. Chirurgiczna inseminacja przez laparotomiê 
lub laparoskopiê czêsto nie jest akceptowana przez 
w³aścicieli. W niektórych krajach (w Wielkiej Brytanii) 
jest ona zabroniona z powodów etycznych. Mason 
i Rous 2014 nie stwierdzili ró¿nicy w skuteczności miê-
dzy inseminacj¹ chirurgiczn¹ a endoskopow¹, ale wielu 
lekarzy weterynarii - zw³aszcza w USA - nadal twierdzi, 
¿e chirurgiczne inseminacje daj¹ lepsze wyniki.

W dzisiejszych czasach owulacja jest wykrywana bar-
dzo precyzyjnie, nie jest wiêc pewne, czy inseminacje 
domaciczne s¹ niezbêdne. Rota i wsp. (2010) uzyska-
li 10/10 ci¹¿ u suk inseminowanych dopochwowo 
mro¿onym nasieniem (200 milionami plemników na 
inseminacjê) 4 i 5 dni po oszacowanym wyrzucie LH. 
Othaki i wsp. (2014) uzyskali odsetek ci¹¿ 85,7 do 
89,5% u suk inseminowanych dopochwowo mro¿o-
nym nasieniem 5 dni po oszacowanym wzroście LH.

Miejsce domacicznego wprowadzenia nasienia (rogi, 
trzon macicy) nie wydaje siê wp³ywaæ na dystrybucjê 
plemników w macicy. Wed³ug Mason’a, zaleca siê 
powoln¹ inseminacjê w czasie 15-20 minut, aby zmi-
nimalizowaæ przep³yw wsteczny. Manualna stymulacja 
pochwy po zabiegu unasienniania mo¿e poprawiæ jej 
wyniki poprzez wzmocnienie skurczów narz¹dów p³cio-
wych, u³atwiaj¹c transport nasienia.

Inne czynniki? 
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê wiek suki (Burgess i wsp. 

2012 osi¹gnêli lepsze wyniki u m³odych pierworódek) 
oraz porê roku i temperaturê zewnêtrzn¹ (ni¿sze wyniki 
latem?). Zainteresowanie dodaniem wydzieliny prostaty 
pobranej do tego samego samca w czasie unasiennia-
nia jest obiektem dyskusji. Ponadto jakośæ procedury 
zamra¿ania i jakośæ prowadzenia banku nasienia mog¹ 
odgrywaæ wa¿n¹ rolê.

Wnioski 
Podsumowuj¹c, wiele badañ przeprowadzonych na 

du¿ej liczbie suk wskazuje wysoki wskaźnik ci¹¿ po 
inseminacji mro¿onym nasieniem - oko³o 70% (75% 
wed³ug Thomassen i wsp. (2006) na 665 sztucznych 
inseminacji, 73,1% wed³ug Burgessa i wsp. (2012) 
na 238 sztucznych inseminacji, 64 do 69% wed³ug 
Mason i Rous (2014) na 118 inseminacji, 71% we-
d³ug Hollinshead i Hanlon (2017) na 645 inseminacji). 
Mo¿e on byæ wy¿szy w niektórych doniesieniach doty-
cz¹cych mniejszej liczby suk (87,5% - Hayashi i wsp. 
2013) lub bardzo p³odnych ras (odsetek ci¹¿ 89,4% 
u 161 inseminowanych suk rasy Greyhound - Pretzer 
i wsp. 2006).
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OCENA BARIERY NASKÓRKOWEJ, 
ELASTYCZNOŚCI I ZDOLNOŚCI 

REGENERACYJNEJ SKÓRY JAKO 
METODA OCENY RYZYKA CHORÓB 
STRZYKÓW U BYD£A MLECZNEGO

Wprowadzenie
Prawid³owe funkcjonowanie skóry jako fizjologicznej 

bariery oddzielaj¹cej organizm od środowiska zewnêtrz-
nego i utrzymuj¹cej homeostazê narz¹dów wewnêtrz-
nych uwarunkowane jest jej budow¹ anatomiczn¹, 
sprawnym funkcjonowaniem i zdolności¹ do regene-
racji. Swoje w³aściwości ochronne, obronne, termore-
gulacyjne, resorpcyjne czy wydzielnicze, skóra zawdziê-
cza warstwowej budowie (naskórek, skóra w³aściwa 
i tkanka podskórna). Skóra strzyków u¿ytkowanego 
byd³a mlecznego jest szczególnie nara¿ona na dzia³anie 
niekorzystnych czynników środowiskowych takich jak 
zmienna temperatura, wiatr, naprê¿enia, mikrourazy, 
woda, detergenty czy drobnoustroje. Obecnie u krów 
mlecznych standardowy okres laktacji wynosi 305 dni 
w okresie miêdzywycieleniowym 365-dniowym, na-
tomiast 485 dni w przed³u¿onym okresie miêdzywy-
cieleniowym trwaj¹cym 545 dni. W tym czasie krowy 
dojone s¹ co najmniej 2 razy dziennie. Powoduje to 
d³ugofalowe i powtarzaj¹ce siê nara¿enie skóry strzy-
ków na dzia³anie si³ mechanicznych podczas rozci¹-
gania promieniowego w trakcie doju (średnio o 10% 
przy średniej d³ugości strzyków przednich 53mm, 
a tylnych 45mm przed dojem) a tak¿e na dzia³ania 
czynników chemicznych stosowanych przed i po doju. 
Jak wskazuj¹ dane piśmiennictwa, zmiany przewlek³e 
z hiperkeratoz¹ skóry strzyków s¹ zjawiskiem dośæ czê-
stym w wysokoprodukcyjnych stadach krów mlecznych 
i pog³êbiaj¹ siê z ka¿d¹ kolejn¹ laktacj¹, a ich szczyt, 
niezale¿nie od wieku osobniczego przypada, podobnie 
jak szczyt laktacji, na 3-4 miesi¹c po wycieleniu. Coraz 
czêściej stosowany w stadach krów mlecznych automa-
tyczny system doju (AMS - automated milking system) 
w porównaniu z mechanicznym systemem konwencjo-
nalnym (CMS - conventional milking system) zwiêksza 
czêstotliwośæ pozyskiwania mleka, przez co podnosi 
wydajnośæ mleczn¹ o 10-30%. Jednak, jak pokazuj¹ 
dane literaturowe, AMS u oko³o 26% stada jest przy-
czyn¹ suchości skóry strzyków, poniewa¿ strzyki maj¹ 
skrócony czas przeznaczony na regeneracjê naskórka 
i w tym systemie doju czêściej notowane s¹ stany zapal-
ne gruczo³u mlekowego. Wed³ug du¿ej czêści autorów 
stosowany system doju mechanicznego (konwencjo-
nalny czy automatyczny) oraz środki przeznaczone do 
higieny przed- i poudojowej maj¹ decyduj¹cy wp³yw 
na kondycjê strzyków. Z tych powodów ocena stanu 
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klinicznego skóry strzyków krów mlecznych oraz zdol-
nośæ jej regeneracji stanowi wa¿ny aspekt programu 
zapobiegania i ograniczania strat ekonomicznych 
w procesie pozyskiwania mleka od byd³a mlecznego. 

Najbardziej nara¿onym dzia³anie niekorzystne czyn-
ników środowiskowych jest zewnêtrzna warstwa skóry, 
czyli naskórek. Jego uszkodzenie jest jednoznaczne 
z uszkodzeniem bariery ochronnej czyli likwidacj¹ war-
stwy hydrolipidowej i/ lub odwodnieniem naskórka, 
co mo¿e byæ przyczyn¹ lawinowo nastêpuj¹cych po 
sobie procesów patologicznych siêgaj¹cych g³êbszych 
warstw skóry. Wiadomo, ¿e ju¿ w pierwszej godzinie 
po uszkodzeniu mechanicznym naskórka dochodzi do 
wyst¹pienia reakcji zapalnej i jednocześnie uruchomie-
nia w skórze mechanizmów naprawczych. Regeneracja 
komórek naskórka jest z³o¿onym procesem uwarunko-
wanym aktywności¹ komórek macierzystych naskórka 
(komórki pnia - „stem cells”) wykazuj¹cych zdolności 
samoodnowy, wysoki potencja³ proliferacyjny, wyd³u-
¿ony cykl komórkowy oraz stan uśpienia metabolicz-
nego keratynocytów. Komórki te ulegaj¹ kontrolowa-
nym (regulowanym przez takie czynniki humoralne 
jak 1-integryny, bia³ko p63, surwiwina, -ketanina) 
procesom aktywacji, migracji i proliferacji. W czwartej 
godzinie uszkodzenia bariery naskórkowej stwierdza siê 
podwy¿szone poziomy metaloproteinaz macierzy ko-
mórkowej, odpowiadaj¹cych za degradacjê kolagenu. 
W macierzy pozakomórkowej spada zawartośæ jonów 
wapnia, potasu i wodoru, a tak¿e koncentracja tlenu. 
Skutkuje to przede wszystkim uwolnieniem mediato-
rów zapalnych, tj. naskórkowego czynnika wzrostu 
(EGF) i transformuj¹cego czynnik wzrostu (TGF), które 
pobudzaj¹ rozwój i migracjê keratynocytów. Ponadto 
w tym czasie w zwi¹zku z wystêpuj¹cym wzrostem pH 
skóry, dochodzi do aktywacji proteinaz serynowych, 
które umo¿liwiaj¹ degradacjê desmosomów i tym sa-
mym przyczyniaj¹ siê do nasilenia procesu z³uszcza-
nia naskórka. Powy¿sze mechanizmy s¹ uruchamiane 
w skórze w przypadku uszkodzeñ powierzchownych, 
dotycz¹cych tylko naskórka, takich jak np. otarcie, któ-
re zmienia parametry biofizyczne skóry nie powoduj¹c 
krwawienia, a tym samym widocznych zmian klinicz-
nych. Czêste uszkadzanie tej samej okolicy skóry czy 
powtarzaj¹ce siê ekspozycje na niesprzyjaj¹ce warunki 
środowiska (niska wilgotnośæ powietrza, mechaniczne 
czy chemiczne dra¿nienie, wysokie pH skóry) mog¹ 
uniemo¿liwiæ pe³n¹ odnowê naskórka doprowadzaj¹c 
do jego przerostu oraz utraty elastyczności skóry, na 
który wp³yw zasadniczy ma budowa skóry w³aściwej. 
Skóra w³aściwa le¿¹ca pod naskórkiem, jest najgrubsz¹ 
warstw¹ skóry. Zbudowana jest w 70-75% z bia³ka 
zwanego kolagenem. Potoczn¹ nazwê „kolagen” stosu-
je siê do grupy 28 dotychczas zidentyfikowanych bia³ek 
zbudowanych z trzech ³añcuchów polipeptydowych, 
ró¿ni¹cych siê sk³adem, sekwencj¹ aminokwasów, 
mas¹ cz¹steczkow¹ i struktur¹ przestrzenn¹. W skórze 
g³ówne typy kolagenu to kolagen I i III, które cechuje 
jedynie na pozór przypadkowe, a w rzeczywistości upo-
rz¹dkowane poprzeczne sieciowanie ³añcuchów, co 
warunkuje wytrzyma³ośæ skóry na rozci¹ganie. W³ók-

na kolagenów s¹ powi¹zane z elastycznymi w³ókna-
mi zbudowanymi z innego bia³ka - elastyny. Elastyna 
wprawdzie stanowi mniej ni¿ 5% masy skóry w³aściwej, 
ale jej w³ókna, sk³adaj¹ce siê z trzech aminokwasów 
(glicyny, proliny i alaniny), charakteryzuj¹ siê specjaln¹ 
struktur¹ przestrzenn¹ zapewniaj¹c¹ du¿¹ rozci¹gliwośæ 
i sprê¿ystośæ. Oba bia³ka produkowane s¹ przez tê 
sam¹ grupê komórek zwanych fibroblastami. Zarówno 
w³ókna kolagenowe jak i elastynowe skóry s¹ bardzo 
rozci¹gliwe i wytrzyma³e na rozerwanie, lecz z wiekiem 
lub przy czêstym nara¿eniu na uszkodzenia mechanicz-
ne czy chemiczne, dochodzi do zmian w ich konfigura-
cji i zmian zwyrodnieniowych, przy czym zmniejsza siê 
udzia³ ilościowy zapewniaj¹cego wytrzyma³ośæ skórze 
kolagenu I, a wzrasta zastêpczego kolagenu III oraz 
elastyny, przez co skóra traci zdolnośæ do regeneracji, 
a tym samym swoj¹ sprê¿ystośæ i elastycznośæ. Wy-
trzyma³ośæ skóry na naprê¿enia jest zale¿na m.in. od 
konfiguracji w³ókien, zaburzeñ równowagi pomiêdzy 
syntez¹ a degradacj¹ kolagenu oraz nadmiernej liczby 
wi¹zañ sieciuj¹cych. 

Niekorzystne dzia³anie czynników dra¿ni¹cych skut-
kuje zmian¹ w³aściwości biofizycznych skóry, powodu-
j¹c s³abe nawil¿enie elementów strukturalnych skóry 
z powodu du¿ej utraty wody przez naskórek. Woda 
zwarta w naskórku jest konieczna do prawid³owego 
ró¿nicowania siê keratynocytów, dzia³ania enzymów, 
degradacji desmosomów, produkcji naturalnego czyn-
nika nawil¿aj¹cego (NMF) oraz warstwy hydrolipidowej. 
Zaburzenia w uwodnieniu naskórka s¹ przyczyn¹ zjawi-
ska zwanego suchości¹ skóry (xerosis), którego widocz-
ne objawy kliniczne to nadmierne z³uszczanie naskórka, 
zaczerwienienie, zniekszta³cenie naturalnego wzoru po-
letkowania skóry, pêkniêcia czy rozpadliny. Skutki d³u-
go utrzymuj¹cej siê dysfunkcji bariery naskórkowej po-
twierdzaj¹ wyniki prowadzonych w tym zakresie badañ 
histopatologicznych wycinków skóry, w których stwier-
dzane s¹: wzrost proliferacji keratynocytów i hiperplazja 
naskórka świadcz¹ca o jego przeroście, wzrost liczby 
komórek tucznych wykazuj¹cych cechy degranulacji 
i dodatkowo spadek przewodności elektrycznej skóry 
i zdolności tworzenia elastyny i kolagenu I. Jednocze-
śnie przy dysfunkcji bariery naskórkowej obserwuje siê 
istotny wzrost (o oko³o 30%) przeznaskórkowej utraty 
wody (TEWL) i spadek zawartości aminokwasów oraz 
wolnych kwasów t³uszczowych w naskórku.

Obserwowane dysfunkcje skóry strzyków uznaje 
siê za czynniki predysponuj¹ce do rozwoju zapalenia 
gruczo³u mlekowego (mastitis), które jest du¿ym pro-
blemem ekonomicznym. Ju¿ prowadzone w latach 80. 
XX wieku badania pozwoli³y ustaliæ, ¿e do uszkodzenia 
strzyków doprowadzaj¹ zarówno czynniki zewnêtrzne 
jak i wewnêtrzne.

Stwierdzane u byd³a mlecznego zmiany kliniczne 
świadcz¹ce o uszkodzeniu skóry strzyków mog¹ byæ 
krótko- lub średnio/d³ugoterminowe. Zmiany kliniczne 
dotycz¹ce zmiany barwy skóry strzyków, konsystencji 
koñca czy obrzêk podstawy strzyków, niezamkniêcie 
zewnêtrznego ujścia kana³u strzyka s¹ typowymi zmia-
nami krótkoterminowymi. Przyczyn¹ ich s¹ g³ównie 
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nieprawid³owe parametry podczas procesu udojowe-
go, takie jak pustodój, zbyt wysokie podciśnienie, zbyt 
czêste pulsacje czy nieutrzymywanie gum strzykowych 
w odpowiednim stanie higienicznym i sprawnościo-
wym. Zmiany krótkoterminowe, czyli bêd¹ce wynikiem 
pojedynczego doju, s¹ najlepiej widoczne zaraz po zdjê-
ciu aparatu udojowego z wymienia. W ocenie klinicznej 
nale¿y uwzglêdniæ kolor strzyków (ró¿owy, czerwony 
lub niebieskawy), stopieñ obrzêku podstawy strzyków 
(bez obrzêku lub z niewielkim obrzêkiem, z widocznym 
obrzêkiem i śladem gumy strzykowej oraz z pogrubio-
nym pierścieniem wokó³ podstawy strzyku) i twardośæ 
koñca strzyków (miêkkie i elastyczne, twarde z obrzê-
kiem, twarde nie reaguj¹ce na dotyk), a tak¿e stopnia 
zamkniêcia zewnêtrznego ujścia kana³u strzykowego.

Zmiany kliniczne takie jak otarcia, wybroczyny, rany 
s¹ klasyfikowane jako zmiany średnio/d³ugotermino-
we, a za ich przyczyny uwa¿a siê podra¿nienia che-
miczne skóry strzyków preparatami do dezynfekcji, 
wysokie podciśnienie, przed³u¿aj¹ce siê pustodoje, 
które mog¹ trwaæ nawet kilka tygodni. W procesie 
dojenia skóra poddana dzia³aniu preparatów do dippin-
gu, tj. poudojowej dezynfekcji strzyków, mo¿e zostaæ 
pozbawiona p³aszcza hydrolipidowego, co skutkuje 
wzrostem TEWL, zmian¹ pH, a tak¿e sprzyja koloni-
zacji przez bakterie, mog¹ce wywo³ywaæ ró¿ne formy 
zapalenia wymienia. Dlatego te¿ w celu zapobiegania 
zapaleniom gruczo³u mlekowego zaczêto przyk³adaæ 
wiêksz¹ wagê do jakości produkowanych preparatów 
przeznaczonych do higieny strzyków przed i po doju. 
Pocz¹tkowo preparaty te mia³y w³aściwości przede 
wszystkim bakterio- i grzybobójcze, dlatego te¿ czêsto 
powodowa³y dodatkowe podra¿nienia skóry. Obec-
nie p³yny do higieny udojowej zawieraj¹ tak¿e liczne 
substancje pielêgnuj¹ce i nawil¿aj¹ce, które w wiêk-
szym stopniu niweluj¹ ujemny wp³yw automatycznego 
systemu pozyskiwania mleka, choæ czêsto ich sk³ad 
pozostaje tajemnic¹ producenta.

Obecnie do oceny bariery naskórkowej stosowane 
s¹ metody nieinwazyjne opieraj¹ce siê nie tyle na su-
biektywnym badaniu klinicznym, ale na badaniu obiek-
tywnym, tym samym poddaj¹cym siê standaryzacji, 
a opartym na instrumentalnym pomiarze uwodnienia 
warstwy rogowej naskórka (EH), przeznaskórkowej 
utraty wody (TEWL) i odczynu (pH) bariery naskórko-
wej. W praktyce klinicznej stosowane s¹ tak¿e pomiary 
barwy skóry, jej nat³uszczenia, g³adkości (elastyczności) 
powierzchni czy wra¿liwości sensorycznej.

Metody pomiarowe bariery ochronnej naskórka zna-
laz³y zastosowanie w wielu dyscyplinach medycznych, 
m.in. do oceny preparatów stosowanych miejscowo 
w leczeniu ran me-chanicznych (pourazowych, chirur-
gicznych), termicznych (poparzeniach), chemicznych, 
popromiennych (owrzodzenieach po radioterapii), in-
fekcyjnych, nowotworowych czy metabolicznych, do 
oceny wp³ywu kosmetyków na bezpieczeñstwo zdrowia 
ludzi oraz przy ocenie nara¿enia zawodowego pra-
cowników na niekorzystne warunki pracy. Pozwalaj¹ 
one na obiektywn¹ ocenê kondycji skóry przy zasto-
sowaniu metod badania, takich jak: pomiar poziomu 

uwodnienia naskórka, przeznaskórkowej utraty wody 
czy odczynu pH skóry.

Badaniem nieinwazyjnym, coraz czêściej wykony-
wanym w dermatologii jest badanie wideodermatosko-
powe powierzchni skóry umo¿liwiaj¹cym obrazowanie 
powierzchni skóry (g³adkośæ powierzchni, g³êbokośæ 
poletkowania, mikrourazy) w świetle widzialnym o po-
wiêkszeniu 30-krotnym. Analiza uzyskanych wyników 
pozwala na weryfikacjê subiektywnej oceny wizualnej.

Du¿o informacji o stanie skóry dostarczaj¹ bada-
nia wytrzyma³ości i rozci¹gliwości skóry. Badania te 
jednak obecnie mog¹ byæ wykonywane jedynie na 
próbkach skóry pobranych pośmiertnie przy u¿yciu 
maszyny wytrzyma³ościowej do oceny tkanek. Wycinki 
skóry strzyków krów mlecznych poddaje siê dzia³aniu 
si³y 1N/s w celu uzyskania krzywej zale¿ności stopnia 
rozci¹gniêcia od elastyczności. Zgodnie z procedur¹ 
badanie jest kontynuowane do chwili przerwania ci¹-
g³ości skrawka, określaj¹c si³ê potrzebn¹ do zniszczenia 
próbki (breaking point).

 
Pomiar odczynu pH 
Odczyn pH skóry odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê 

w utrzymaniu prawid³owej kolonizacji mikrobiologicz-
nej skóry oraz mechanizmach odporności przeciw-
drobnoustrojowej, poniewa¿ decyduje o pojemności 
buforowej wobec zasad. Prawid³owe pH jest odpowied-
nim środowiskiem do aktywności enzymów uczestni-
cz¹cych w syntezie lipidów warstwy hydrolipidowej. 
Wartośæ pH skóry mierzona jest na podstawie ró¿nicy 
potencja³ów zale¿nych od stê¿enia jonów H+ miêdzy 
elektrod¹ czynn¹ a porównawcz¹. Uk³ad pomiarowy 
stosowany do oceny pH z³o¿ony jest z p³askiej elektro-
dy, w obrêbie której umieszczona jest elektroda czynna 
(mierz¹ca stê¿enie jonów H+ skóry) i porównawcza 
tzw. odniesienia z roztworem soli zazwyczaj bez jonów 
H+. Na powierzchni skóry roztworem, w którym bada-
my H+ jest mieszanina potu, ³oju i wody aplikowanej 
z elektrody podczas pomiaru. Zwil¿enie elektrody przed 
pomiarem jest konieczne, poniewa¿ warstwa rogowa 
naskórka zawiera hydrofobowe lub amfoteryczne lipi-
dy, natomiast badane jony H+ dysocjuj¹ do mieszaniny 
³oju, potu i wody z kwasów obecnych w naskórku. 
U wiêkszości gatunków zwierz¹t hodowlanych wartośæ 
prawid³owa pH skóry waha siê w szerokich granicach 
od 5,5 do 9,2 co jest zale¿ne od takich czynników 
jak gatunek, rasa, wiek, p³eæ, okolica cia³a, w której 
dokonano pomiaru i temperatura środowiska. U samic 
krów mlecznych pH skóry waha siê w granicach 6,2-
7,5, przy czym na grzbiecie wynosi średnio 6,2-7,2, 
na bokach cia³a - 6,3-8,0, a w pachwinie - 6,1-7,4, 
natomiast u buhajów pH skóry jest wy¿sze - 8,0-8,8. 
Jak pokazuj¹ wyniki badañ prowadzonych u zwierz¹t 
wartośæ odczynu skóry zmienia siê na bardziej zasa-
dowy w przypadku dzia³ania czynników dra¿ni¹cych 
i chorób alergicznych skóry.

Pomiar przeznaskórkowej utraty wody (TEWL)
Jest parametrem oceniaj¹cym sprawnośæ dzia³ania 

bariery naskórkowej. W medycynie cz³owieka jest on 
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wykorzystywany w badaniach oceniaj¹cych wp³yw 
czynników zarówno wewnêtrznych (chorobowych) jak 
i zewnêtrznych (dra¿ni¹cych) na skórê. Pomiar TEWL 
pozwala na ocenê ryzyka wyst¹pienia wyprysku, wy-
krywanie stanów subklinicznych i kontrolê leczenia, 
tak¿e w weterynarii. Technika badania opiera siê na 
pomiarze za pomoc¹ czujników (sond) procesu parowa-
nia wody przez skórê i jej przydatki na drodze biernej 
dyfuzji przy wyeliminowaniu procesu naturalnego po-
cenia siê. Zarejestrowana przez czujniki ró¿nica gêsto-
ści pary wodnej umo¿liwia obliczenie wartości TEWL, 
która wyra¿ana jest w gramach na metr kwadratowy 
na godzinê (g/m2/h). W metodzie tej wykorzystywane 
s¹ trzy rodzaje czujników (sond): z otwart¹ komor¹, 
z zamkniêt¹ komor¹ oraz z komor¹ wentylowan¹. 
W aparatach wyposa¿onych w sondy z otwart¹ ko-
mor¹ czujniki mierz¹ swobodny przep³yw pary wodnej 
przez komorê otwart¹, a w aparatach z zamkniêt¹ ko-
mor¹ czujniki mierz¹ przyrosty wilgotności powietrza. 
W przypadku komory wentylowanej para wodna ulega 
skropleniu na powierzchni w minusowej temperaturze. 
Publikowane porównanie wyników TEWL uzyskiwa-
nych przy u¿yciu trzech opisanych powy¿ej typów sond 
wskazuje na ich wysok¹ korelacjê.

Jak wskazuj¹ wyniki badañ prowadzonych u ludzi, 
niski poziom TEWL jest charaktery-styczny dla zdro-
wej, nieuszkodzonej skóry, przy czym wielkośæ TEWL 
wykazuje osobnicze zró¿nicowanie zale¿ne od wieku, 
p³ci, okolicy cia³a, temperatury skóry. Waha siê w prze-
dziale wartości od 5 do 25 g/m2/h, a wed³ug innych 
autorów powinien wynosiæ 25 g/m2/h, nie wiêcej ni¿ 
40 g/m2/h. Wskaźnik ten rośnie w przypadku nie-
których chorób, którym towarzyszy dysfunkcja bariery 
naskórkowej, a tak¿e w przypadku uszkodzenia skóry 
na skutek podra¿nienia mechanicznego (otarcia) czy 
chemicznego. Jest to zwi¹zane z utrat¹ ci¹g³ości/inte-
gralności warstwy rogowej naskórka lub, w przypadku 
powtarzaj¹cych siê ekspozycji na czynnik dra¿ni¹cy, 
z przewlek³ym stanem zapalnym skóry - z efektem 
hiperproliferacji keratynocytów. Pomiary TEWL wy-
korzystywane s¹ równie¿ do kontroli procesów rege-
neracyjnych skóry podra¿nionej eksperymentalnie, np. 
laurylosiarczanem sodu.

Techniki pomiarowe badanych parametrów biofi-
zycznych skóry strzyków u krów mlecznych
W prowadzonych badaniach pomiaru badanych 

parametrów biofizycznych skóry dokonywano apara-
tem cyfrowym 5-g³owicowym Courage Khazaka Multi 
Probe z oprogramowaniem Windows Adapter MPA 
5 (D-50829 Köln, Germany). Aparat jest wystanda-
ryzowany dla wilgotności 50-70%, temp. 10-22oC 
i zaopatrzony w czujniki pozwalaj¹ce na ich pomiar 
w pomieszczeniu. Aparat zaopatrzony jest w g³owice:
1. CK Skin-pH-Meter pH 905 
2. CK Skin Tewameter TM300 dokonuj¹cej pomiaru 

przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) metod¹ „ko-
mory otwartej” wykorzystuj¹c prawo dyfuzji Ficka. 

3. CK Corneometer CM825 - przyrz¹d badawczy 
oceniaj¹cy uwodnienie skóry (EH) metod¹ pośred-

ni¹ pojemnościow¹ na podstawie oceny zawartości 
wody w warstwie rogowej naskórka. 
Badania wideodermatoskopowe powierzchni ze-

wnêtrznej bocznej skóry lewego strzyka w po³owie 
wysokości za pomoc¹ urz¹dzenia Vidix (Medici Medi-
cal, Modena, Italy).

Badania wytrzyma³ości i rozci¹gliwości skóry strzy-
ków wykonano przy u¿yciu maszyny wytrzyma³ościo-
wej firmy Zwick Roell (Ulm-Einsingen, Germany) do 
oceny tkanek.

Omówienie wyników 
W prowadzonych przez nas badaniach w okre-

sie zimowym, uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e u krów 
dojonych w ró¿nym wieku i z ró¿n¹ ocen¹ kliniczn¹ 
uszkodzenia strzyków wed³ug klasyfikacji Burmeistera 
i wsp. 1998, nie stwierdzono ró¿nic statystycznie istot-
nych w pomiarach TEWL, EH i pH. Wykazano jednak 
istotne ró¿nice w badanych parametrach pomiêdzy 
krowami dojonymi a ja³ówkami, u których, w przeci-
wieñstwie do krów dojonych, nie stosowano środków 
do higieny i ochrony strzyków. U ja³ówek średnia war-
tośæ TEWL wynosi³a 20,23 g/m2/h, EH=14,62%, 
a pH=6,99. W tym samym okresie zimowym u krów 
w 2-3 laktacji z ocen¹ kliniczn¹ uszkodzenia strzyków 
=2 (skóra bez pêkniêæ z widocznymi ³uskami), średnie 
wartości TEWL by³y ni¿sze i wynosi³y 16,75 g/m2/h, 
a EH wy¿sze - 31,78%, natomiast pH=7,16. U krów 
zdrowych w 5-6 laktacji z ocena punktow¹ strzyków 
=3 (skóra z pêkniêciami i ma³ymi brodawkami) śred-
nie wartości TEWL=17,89 g/m2/h, EH=21,17%, 
a pH=7,24. Wynika z tego, i¿ u ja³ówek, u których 
strzyki nie s¹ u¿ytkowane w procesie udojowym, 
średnie wartości TEWL s¹ wy¿sze, a EH ni¿sze ni¿ 
u krów u¿ytkowanych w poborze mleka, co najpraw-
dopodobniej jest wynikiem regularnie stosowanego 
dippingu ochronnego. Natomiast prowadzone bada-
nia w tej samej oborze w okresie letnim wykaza³y, 
¿e u krów w 2-3 laktacji z ocen¹ kliniczn¹ uszkodze-
nia strzyków =2 średnie wartości TEWL=28,49 g/
m2/h i by³y istotnie wy¿sze ni¿ zim¹, EH=24,85%, 
a pH=6,96. U krów starszych w 5-6 laktacji z ocena 
punktow¹ strzyków =3 (skóra z pêkniêciami i ma³ymi 
brodawkami) w okresie letnim TEWL=30,07 g/m2/h, 
EH=15,63%, a pH=7,21. Uzyskane wyniki wskazuj¹, 
¿e nawet gdy dipping strzyków u krów mlecznych jest 
stosowany regularnie, u krów starszych z uszkodze-
niem strzyków =3, utrata wody śródnaskórkowej jest 
najwiêksza, a uwodnienie naskórka najni¿sze. Uzy-
skane wyniki potwierdzaj¹ obserwacje innych auto-
rów prowadzone u ludzi. W przypadku uszkodzenia 
bariery naskórkowej wartośæ TEWL skóry cz³owieka 
mo¿e wynosiæ nawet 70 g/m2/h, wartośæ EH mo¿e 
wynosiæ tylko 12%, co jest objawem suchości skóry. 
Obserwuje siê odwrotn¹ zale¿nośæ pomiêdzy TEWL 
a stopniem nawil¿enia naskórka, tj. wysokiej wartości 
TEWL towarzyszy zwykle obni¿ona wartośæ EH, co 
powoduje utratê elastyczności skóry i jej podatnośæ 
na tworzenie szczelin i rozpadlin. Jednocześnie od-
notowane tak du¿e ró¿nice sezonowe w uzyskanych 
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wynikach potwierdzaj¹ obserwacje innych autorów, 
¿e na wartości badanych parametrów biofizycznych 
skóry u krów mlecznych ma wp³yw wiele czynników 
środowiskowych i zoohigienicznych, w tym pora roku, 
a wiêc temperatura otoczenia czy wilgotnośæ. Uzy-
skane wyniki badania videodermatoskopowego oraz 
wytrzyma³ości i rozci¹gliwości skóry strzyków, mimo 
regularnego stosowania preparatów dippingowych, 
potwierdzaj¹ postêpuj¹c¹ wraz z wiekiem zwierz¹t 
utratê zdolności do regeneracji skóry, co najbardziej 
jest widoczne u krów starszych - po 6 laktacji.

Literatura dostêpna u autorów.

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

Jaros³aw Cierpisz
Animal Health Project; jarekcierpisz@o2.pl

CZY NANOTECHNOLOGIE MOG¥ 
ZAST¥PIÆ ANTYBIOTYKOTERAPIÊ?
Nanotechnologie staj¹ siê nieod³¹cznym elemen-

tem wspó³czesnego ¿ycia. Mo¿na dostrzec gwa³towny 
wzrost firm zajmuj¹cych siê produkcj¹ w technologii 
Nano, w tym firm biotechnologicznych i farmaceutycz-
nych. Zgodnie w definicj¹ UE za produkt Nano uwa¿a 
siê substancjê pomiêdzy 1 a 100 nm., a za nanoma-
teria³ te, które maj¹ przynajmniej w 50% swej zawar-
tości zwi¹zku w przedziale 1-100nm. (1nm to jedna 
milionowa czêśæ metra ). Zainteresowanie producen-
tów zwi¹zane jest nie tylko z niezwyk³¹ skuteczności¹ 
produktów opartych na technologii Nano, ale równie¿ 
na relatywnie prawdopodobnym bezpieczeñstwem 
ich stosowania, krótkim okresem karencji oraz form¹ 
„ucieczki” od powszechnie stosowanej i nadu¿ywanej 
chemii w postaci antybiotyków.

Klasycznym przyk³adem wykorzystywania nano-
technologii w medycynie s¹ badania oparte na nano-
srebrze. Bakteriobójcze lub statyczne dzia³anie srebra 
znane jest od wieków. Ju¿ w staro¿ytniej Grecji zaob-
serwowano, ¿e ¿ywnośæ przechowywana w srebrnych 
naczyniach zachowuje d³u¿onej świe¿ośæ (czyli później 
siê psu³a), równie¿ średniowieczni medycy uwa¿ali, ¿e 
sproszkowane srebro i jego zwi¹zki powoduj¹ szybsze 
i skuteczniejsze gojenie siê ran. Poniewa¿ jednak ¿ycie 
nie lubi stagnacji na prze³omie XIX/XX wieku zaczêto 
stosowaæ sulfamidy, a odkrycie penicyliny przez Fle-
ming`a zapocz¹tkowa³o erê antybiotyków, a w konse-
kwencji przemys³ antybiotyków syntetycznych. Du¿o 
później zauwa¿ono negatywne skutki nadmiernej anty-
biotykoterapii. Późniejsi twórcy nowych „bakteriobój-
ców” jakby zapomnieli lub zlekcewa¿yli fakt (a wiedza 
ta by³a ogólnie dostêpna), ¿e 1 gram rozdrobnionego 
srebra ma powierzchniê czynn¹, któr¹ mo¿na zmierzyæ 
w setkach metrów kwadratowych. 

Srebro, z³oto, platyna s¹ metalami szlachetnymi, 
ma³o reaktywnymi, ale ich aktywnośæ biologiczna 

jest trudna do przecenienia. Badania Banach i wsp. 
z 2009 wykaza³y, ¿e potraktowanie nanocz¹stkami 
srebra szczepów Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus intermedius, Pseudomonas aeruginosa oraz 
Scleratinia sclerotiorum powodowa³o degradacjê tych 
bakterii w warunkach laboratoryjnych na poziomie 
95-100%. Badania R.O.Badrera wykaza³y, ¿e srebro 
ma silne dzia³anie stymuluj¹ce na procesy gojenia siê 
ran, skóry oraz tkanek miêkkich. Ich mechanizm nie 
jest do koñca poznany i opisany. 

Badania w³asne (in vitro oraz in vivo na kilku stadach 
w ró¿nych rejonach Polski i w warunkach naturalnych) 
(T.Stefaniak, J.Król, J.Cierpisz) udowodni³y, ¿e ju¿ 
niewielkie ilości nanosrebra (mierzone w kilku ppm`ach 
- czyli jeden atom srebra otoczony jest milionem innych 
atomów ) by³y aktywne biologicznie i skuteczne nawet 
wobec bakterii opornych na stosowane antybiotyki. 
Wyniki tych prac bêd¹ opublikowane w odrêbnym 
opracowaniu.

Zasadn¹ wydaje siê uwaga, ¿e kilka preparatów 
obecnych na rynku i reklamowanych jako nanosre-
bro to tak naprawdê azotan srebra, który oczywiście 
w pewnym procencie uwalnia aktywne srebro, jednak 
nie ma to nic wspólnego z nanotechnologi¹.

Zgodnie z obecn¹ wiedz¹ opart¹ na d³ugoletnich 
doświadczeniach i wiedzy naukowców badaj¹cych na-
nosrebro jego dzia³ania mo¿na przedstawiæ w kilku 
punktach. Prawdopodobnie nie wyczerpuj¹ one me-
chanizmów dzia³ania nanosrebra, ale w pewnej czêści 
pozwalaj¹ na ich zrozumienie.
1. Utlenianie katalityczne. Tlen atomowy absorbowany 

na powierzchni jonów srebra reaguje czynnie z gru-
pami tiolowymi ( -SH- ) (otaczaj¹cymi powierzchniê 
bakterii lub wirusów) usuwa z nich atomy wodoru 
tworz¹c tym samym wi¹zania typu -S-S- przez co 
zostaje zablokowany system kana³ów przenoszenia 
elektronów (³añcuch oddechowy bakterii).

2. Reakcja ze ścian¹ komórkow¹ bakterii. Srebro 
reaguje z peptoglikanami uniemo¿liwiaj¹c „oddy-
chanie” komórkowe (komórki ssaków maj¹ inn¹ 
pow³okê i srebro nie dzia³a na nie).

3. Denaturacja bia³ka. Wynikiem tego jest zanik aktyw-
ności biologicznej. Rozerwanie wi¹zañ dwusiarczko-
wych powoduje biologiczn¹ „śmieræ” drobnoustro-
jów na poziomie trzeciorzêdowej struktury bia³ek.

4. Wi¹zanie z DNA. Na modelu Pseudomonas aeru-
ginosa wykazano, ¿e poch³oniêta ilośæ srebra unie-
mo¿liwia rozwijaniu siê DNA i tym samym zapobiega 
namna¿aniu siê komórek bakterii. Mechanizm tego 
procesu nie jest do koñca wyjaśniony, byæ mo¿e 
dochodzi tu do uszkodzenia materia³u genetycznego 
bakterii.

5. Wi¹zanie z aminokwasem cystein¹ (podstawa budo-
wy wiêkszości enzymów) i jego unieczynnienie.

6. Interakcja z organellami komórkowymi, w szczegól-
ności z rybosomami.
Obecnie nie ma w dostêpnym piśmiennictwie odpo-

wiedzi na pytanie, który z opisanych mechanizmów ma 
najwiêksze znaczenie, dlaczego i co o tym decyduje. 
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Opinie co do tego, ¿e preparaty Nano s¹ jedyn¹ 
alternatyw¹ dla antybiotykoterapii wymaga krytycz-
nego spojrzenia i dystansu do tematu. Badania u lu-
dzi nad plazmidem pMG101 zmuszaj¹ do przyjrzenia 
siê reakcji tzw. effluxu (rodzaj pompy, wyrzut jonów). 
Wydaje siê jednak, ¿e preparaty Nano stanowi¹ przy-
sz³ośæ w zwalczaniu chorób ludzi i zwierz¹t. Tak jak 
powszechnie stosowane antybiotyki nie s¹ one wolne 
od wad, jednak ich skutecznośæ i cechy biologiczne po-
zwalaj¹ na stwierdzenie i¿ stanowi¹ one bardzo wa¿n¹ 
i przysz³ościow¹ alternatywê dla antybiotyków. Tym 
bardziej, ¿e tendencje i zapowiedzi UE d¹¿¹ w kierunku 
drastycznego obni¿enia ilości u¿ywanych antybiotyków 
w terapii i leczeniu zwierz¹t.
Źród³o: XXI Miêdzyn. Konf. Naukowa „Profilaktyka chorób 
prze¿uwaczy - jak nie stosowaæ antybiotyków?” 
Polanica-Zdrój 24-25 maja 2018r.

Dr Katarzyna Rzewuska
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierz¹t, 
UP w Poznaniu; Polska Federacja Hodowców Byd³a 
i Producentów Mleka; k.rzewuska@cgen.pl

SELEKCJA W KIERUNKU 
ODPORNOŚCI NA SCHORZENIA 
RACIC METOD¥ OGRANICZENIA 
STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW

Problematyka wystêpowania schorzeñ racic nabiera 
coraz wiêkszego znaczenia zarówno ze wzglêdu na 
tendencje ograniczania zu¿ycia antybiotyków w pro-
dukcji ¿ywności, jak i ze wzglêdu na ponoszone przez 
hodowców koszty zwi¹zane z leczeniem schorzeñ. 
Wed³ug szacunków przeprowadzonych w Hiszpanii 
roczne koszty w przeliczeniu na krowê wynosi³y 51$ 
w przypadku wrzodów podeszwy (SU), a 11$ w przy-
padku zapaleñ skóry (Dermatitis digitalis i Dermatitis 
interdigitalis). Ograniczenie stosowania antybiotyków 
w przypadku infekcyjnych schorzeñ racic mo¿liwe jest 
dziêki poprawie warunków środowiskowych, jednak 
wysokoprodukcyjne krowy s¹ nara¿one na infekcje na-
wet przy w³aściwej dba³ości o higienê. Z tego wzglêdu 
w wielu krajach rozpoczêto projekty które dowodz¹, i¿ 
efektywn¹ metod¹ prowadz¹c¹ do zwiêkszenia odpor-
ności na schorzenia racic jest w³¹czenie zdrowotności 
do celu hodowlanego, a w konsekwencji doskonalenie 
populacji pod k¹tem ograniczenia podatności krów 
na schorzenia.

W krajach skandynawskich, Holandii, Hiszpanii czy 
Kanadzie opracowano indeksy, na podstawie których 
mo¿na wskazaæ buhaje o wy¿szym potencjale genetycz-
nym pod wzglêdem zdrowotności racic. Przeprowadzo-
ne analizy potwierdzi³y, i¿ wy¿sze wartości hodowlane 
oznaczaj¹ce wiêksz¹ odpornośæ na schorzenia racic 
znajduj¹ odzwierciedlenie w mniejszej czêstotliwości 
zachorowañ. U córek buhajów ze szczytu rankingu 
wyst¹pienie przypadków chorobowych stwierdzano 
ponad dwukrotnie rzadziej ni¿ u córek buhajów o naj-

ni¿szych wartościach indeksu. Oznacza to, ¿e zwierzêta 
utrzymywane w takich samych warunkach ró¿ni¹ siê 
miêdzy sob¹ pod wzglêdem podatności na choroby, 
a to umo¿liwia skuteczne wykorzystanie selekcji tak¿e 
w przypadku schorzeñ infekcyjnych.

Na skutek doskonalenia genetycznego spodziewane 
jest zmniejszenie czêstotliwości wystêpowania schorzeñ 
racic wystêpuj¹cych w danej populacji jednak aby mia³o 
to miejsce konieczne jest dopasowanie indeksu do sy-
tuacji charakterystycznej dla danego kraju. Istotne jest 
uwzglêdnienie w indeksie tych schorzeñ, które maj¹ 
najwiêksze znaczenie ze wzglêdu na czêstotliwośæ 
wystêpowania i straty jakie powoduj¹. Przyk³adowo 
w Hiszpanii najczêściej wystêpuj¹cym schorzeniem 
jest wrzód podeszwy, z kolei w Kanadzie Dermatitis 
digitalis, a w Norwegii najpowa¿niejszy problem stano-
wi¹ skrêcone racice. Zró¿nicowana sytuacja w ka¿dej 
z hodowli powoduje, i¿ utworzenie polskiego indeksu 
wymaga przeprowadzenia monitoringu bie¿¹cej sytu-
acji w kraju. Pozwoli ona nie tylko na ustalenie zakresu 
cech objêtych doskonaleniem, ale tak¿e na późniejsz¹ 
ocenê uzyskiwanego postêpu.

Do utworzenia krajowej ewidencji schorzeñ racic 
konieczne jest nawi¹zanie wspó³pracy ze specjalistami 
wykonuj¹cymi korekcjê racic, standaryzacja nazew-
nictwa schorzeñ oraz gromadzenie danych w formie 
elektronicznej. Obecnie w ramach projektu „CGen 
korekcja” realizowanego przez Centrum Genetyczne 
Polskiej Federacji Hodowców Byd³a i Producentów 
Mleka prowadzona jest rejestracja diagnoz stawianych 
podczas przeprowadzania korekcji racic za pomoc¹ 
aplikacji internetowej. Pozwoli ona na określenie czê-
stotliwości wystêpowania poszczególnych schorzeñ 
i bêdzie stanowi³a podstawê do opracowania indeksu 
selekcyjnego, by w efekcie hodowca wybieraj¹c buhaja 
o wysokiej wartości hodowlanej dla zdrowotności ra-
cic ogranicza³ ryzyko wyst¹pienia schorzeñ w stadzie, 
a w konsekwencji minimalizowa³ stosowanie antybio-
tyków w produkcji mleka.

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

Prof. dr hab. Stanis³aw Milewski1, dr hab. Przemys-
³aw Sobiech prof. UWM2 psobiech@uwm.edu.pl, 
dr wet. Katarzyna ¯arczyñska2

1Katedra Hodowli Owiec i Kóz, Wydz. Bioin¿ynierii Zwierz¹t 
UWM Olsztyn; 2Katedra Chorób Wewnêtrznych z Klinik¹, 
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn

PRZYDATNOŚÆ STOSOWANIA 
SUSZONYCH DRO¯D¯Y 

U MA£YCH PRZE¯UWACZY
Owce charakteryzuj¹ siê szczególnymi zdolnościami 

do wykorzystania pasz naturalnych, przy czym pod 
wzglêdem efektywnośæ produkcji ustêpuj¹ innym ga-
tunkom zwierz¹t gospodarskich. St¹d znaczenia nabie-
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raj¹ technologie ¿ywienia stymuluj¹ce ich produkcyjno-
ści. Efektywnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ zastosowanie 
naturalnych dodatków paszowych o charakterze pro-
biotyków, prebiotyków lub synbiotyków ³acz¹cych dzia-
³anie pro- i prebiotyczne. Wśród nich uwagê zwracaj¹ 
dro¿d¿e Saccharomyces cerevisiae, które wyró¿nia 
wielokierunkowe oddzia³ywanie na organizm. ¯ywe 
ich kultury, w formie p³ynnej gêstwy dro¿d¿owej, wy-
kazuj¹ w³aściwości probiotyczne. Jednak, z uwagi na 
³atwośæ dystrybucji, przechowywania oraz stosowania, 
bardziej uniwersalne s¹ preparaty dro¿d¿y suszonych. 
W zale¿ności od technologii ich wytwarzania s¹ one 
probiotykiem - zawieraj¹cym ¿ywe komórki lub pre-
biotykiem - zawieraj¹cym wy³¹cznie komórki martwe 
wzglêdnie synbiotykiem - zachowuj¹cym niewielkie 
ilości ¿ywych komórek, dziêki czemu wykazuj¹ w³aści-
wości pro- i prebiotyczne. Z tego wzglêdu ró¿ne mog¹ 
byæ efekty stosowania ich w ¿ywieniu zwierz¹t. 

Kompleksowe badania dotycz¹ce suplementacji die-
ty owiec preparatami dro¿d¿owymi, przeprowadzone 
w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz UWM w Olsztynie, 
przy wspó³pracy z jednostkami Wydzia³u Medycyny 
Weterynaryjnej, wskazuj¹ na du¿¹ efektywnośæ pre-
biotyków pozyskiwanych z Saccharomyces cerevisiae: 
suszonych dro¿d¿y piwowarskich Inter Yeast® S (Inter 
Yeast®, Krośniewice, Polska) oraz ekstraktów o pod-
wy¿szonej koncentracji sk³adników immunomodulacyj-
nych: Biolex®-Beta HP, Biolex®-Beta S i Biolex®-
-MB40 (Leiber GmbH, Bramsche, Niemcy). Szerokie 
spektrum oddzia³ywania dro¿d¿y Inter Yeast® S na 
produkcyjnośæ i status zdrowotny owiec w du¿ej mierze 
wi¹za³o siê z aktywności¹ strukturalnych sk³adników 
ściany komórkowej dro¿d¿y:  -1,3/1,6-D-glukanu 
oraz MOS - mannanooligosacharydów. Aktywnośæ 
 -1,3/1,6-D-glukanu wykazano w doświadczeniu 
na jagniêtach ss¹cych, które otrzymywa³y preparat 
dro¿d¿owy Biolex®-Beta HP, zawieraj¹cy ponad 85% 
 -1,3/1,6-D-glukanu (Milewski i in. 2010). Podawany 
z mieszank¹ treściw¹ CJ w proporcji 5 g/kg mieszanki, 
stymulowa³ tempo wzrostu i rozwój umiêśnienia ja-
gni¹t, a tak¿e humoralne mechanizmy obronne: wzrost 
aktywności lizozymu w osoczu oraz stê¿enia gamma-
globulin w surowicy krwi. Podobne efekty uzyskano 
stosuj¹c suplementacjê diety jagni¹t lub maciorek kar-
mi¹cych preparatem Biolex®-Beta S, zawieraj¹cym 
ponad 70%  -1,3/1,6-D-glukanu, który stosowano 
w proporcji 3 g/kg mieszanki U jagni¹t stwierdzono 
poprawê cech u¿ytkowości miêsnej, a u maciorek kar-
mi¹cych poprawê wydajności mlecznej, oraz wzrost 
zawartości t³uszczu i bia³ka w mleku, przy obni¿eniu 
zawartości komórek somatycznych. Wzrostowi produk-
cyjności owiec towarzyszy³o podwy¿szenie gotowości 
obronnej organizmu, zarówno w zakresie mechani-
zmów humoralnych, jak i komórkowych. Aktywne 
dzia³anie oligosacharydów w organizmie jagni¹t po-
twierdzono badaj¹c skutki dodatku preparatu Biolex®-
-MB40, zawieraj¹cego 25-35%  -1,3/1,6-D-glukanu 
oraz 20-25% MOS (Sowiñska i in. 2016). Podawany 
w proporcji 3 g/kg mieszanki CJ spowodowa³ wzrost 
przyrostów masy cia³a, a tak¿e parametrów przekro-

ju miêśnia musculus longissimus dorsi, określonych 
przy¿yciowo metod¹ USG. Równocześnie odnotowano 
stymuluj¹ce oddzia³ywanie na uk³ad odpornościowy: 
wzrost liczby krwinek bia³ych, w tym limfocytów, a tak-
¿e wzrost aktywności lizozymu i ceruloplazminy w oso-
czu oraz koncentracji gammaglobulin w surowicy krwi.

Suszone dro¿d¿e piwowarskie Inter Yeast® S sta-
nowi¹ bogate źród³o wartościowego bia³ka (43,0%), 
enzymów, witamin: B1, B2, B6, B12, choliny, kwasu 
nikotynowego, kwasu pantetonowego, kwasu foliowe-
go, biotyny, sk³adników mineralnych: Fe, Zn, Mn, Se, 
a tak¿e sk³adników aktywnych wykazuj¹cych w³aściwo-
ści immunomodulacyjne:  -1,3/1,6-D-glukanu (ok. 
15%) i MOS (ok. 11%). To naturalny produkt, charak-
teryzuj¹cy siê wysok¹ efektywności¹ w ¿ywieniu owiec. 

Efekty stosowania dro¿d¿y w ¿ywieniu jagni¹t
W ¿ywieniu jagni¹t ss¹cych stosowano dro¿d¿e Inter 

Yeast® S z mieszank¹ treściw¹ CJ w proporcji w pro-
porcji 50 g/kg mieszanki. Wykazano, ¿e preparat ten 
wp³ywa stymuluj¹co na ich wzrost oraz rozwój umiê-
śnienia. Ich dodatek wywiera równie¿ wp³yw na jakośæ 
jagniêciny (Sowiñska i in. 2017). W eksperymencie na 
tryczkach podczas 100-dniowego okresu odchowu 
stwierdzono, ¿e miêso zwierz¹t otrzymuj¹cych dro¿d¿e 
charakteryzowa³o siê wy¿sz¹ koncentracj¹ suchej masy 
i t³uszczu. Równocześnie wyst¹pi³y zmiany w zakresie 
jego cech fizykochemicznych, mianowicie by³o ono 
ciemniejsze i cechowa³o siê lepsz¹ zdolności¹ do wi¹za-
nia wody. Odnotowano tak¿e niewielkie zmiany w sk³a-
dzie kwasów t³uszczowych t³uszczu śródmiêśniowego, 
jednak nie mia³y one istotnego wp³ywu na ich profil. 
Dalsze badania wykaza³y, ¿e ze wzrostem zawartości 
t³uszczu śródmiêśniowego ³¹czy³a siê wy¿sza koncen-
tracja cholesterolu, ale równie¿ witamin A i E oraz 
C18:2 cis9, trans11 - g³ównego izomeru sprzê¿onego 
kwasu linolowego (CLA) Obserwowano tak¿e zmiany 
w zakresie wskaźników hematologicznych krwi, suge-
ruj¹ce oddzia³ywanie na mechanizmy obronne jagni¹t, 
m.in. wzrost liczby krwinek bia³ych i czerwonych oraz 
poziomu hemoglobiny, a tak¿e wzrost udzia³u limfo-
cytów w leukogramie. Dalsze badania wykaza³y immu-
nomodulacyjne oddzia³ywanie dro¿d¿y Inter Yeast® S. 
Wykazano istotny ich wp³yw zarówno na humoraln¹, 
jak i komórkow¹ odpornośæ u jagni¹t.

Efekty stosowania dro¿d¿y w ¿ywieniu 
owiec doros³ych
Suplementacja diety maciorek karmi¹cych pre-

paratem dro¿d¿y Inter Yeast® S okaza³a siê równie 
efektywna, jak w przypadku jagni¹t. Maciorki otrzy-
muj¹ce ten dodatek w dawce 30 lub 35 g/dzieñ/szt. 
podczas 70-dniowej laktacji osi¹gnê³y istotnie wy¿sz¹ 
dzienn¹ wydajnośæ mleka (Milewski i Sobiech 2009). 
Odnotowano tak¿e zmiany hematologicznych i bioche-
micznych wskaźników krwi, wskazuj¹ce na poprawê 
statusu zdrowotnego owiec, protekcyjne oddzia³ywanie 
na funkcjonowanie nerek i mo¿liwośæ zapobiegania 
wystêpowania kwasicy metabolicznej. W kolejnych do-
świadczeniach obserwowano korzystny wp³yw tego 
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dodatku na koncentracjê w mleku suchej masy oraz 
t³uszczu, a tak¿e zmiany w strukturze bia³ek, mianowi-
cie obni¿enie poziomu frakcji -kazeiny oraz wzrost po-
ziomu frakcji -kazeiny (Milewski i in. 2012). W mleku 
maciorek otrzymuj¹cych dro¿d¿e odnotowano wyraźn¹ 
tendencjê do obni¿enia zawartości komórek somatycz-
nych, świadcz¹c¹ o wy¿szej ich odporności. Potwier-
dzi³y to jednoznacznie oznaczenia immunologiczne 
wykazuj¹ce istotny wzrost wskaźników odporności 
humoralnej i komórkowej u owiec otrzymuj¹cych ten 
dodatek. Analiza mechanizmów obronnych potom-
stwa maciorek ¿ywionych z dodatkiem prebiotyku w 4 
i 5 m-cy ci¹¿y oraz w okresie laktacji lub tylko podczas 
laktacji wykaza³a, ¿e charakteryzowa³o siê ono wy¿sz¹ 
odporności¹ humoraln¹ i komórkow¹. Stwierdzono, ¿e 
odzia³ywanie dro¿d¿y na mechanizmy obronne jagni¹t 
wystêpuje niezale¿nie, czy podawane s¹ one matkom, 
czy bezpośrednio jagniêtom. 

Dro¿d¿e Inter Yeast® S okaza³y siê tak¿e czynni-
kiem stymuluj¹cym procesy rozrodcze u owiec. W do-
świadczeniach na owcach pomorskich i kamienieckich 
wykazano korzystne odzia³ywanie dro¿d¿y, podawa-
nych podczas 3-tygodniowego okresu przygotowania 
do stanówki w dawce 15 g/dzieñ/szt., na plennośæ. 
Istotny wzrost plenności świadczy o stymuluj¹cym od-
dzia³ywaniu prebiotyku na aktywnośæ jajników, skut-
kuj¹cy zwiêkszeniem stopnia owulacji, co ostatecznie 
przek³ada siê na wielkośæ miotu. 

Podsumowanie i zalecenia praktyczne
Suszone dro¿d¿e piwowarskie Inter Yeast® S s¹ 

naturalnym prebiotykiem pozyskiwanym z Saccha-
romyces cerevisiae, zawieraj¹cym zarówno sk³adniki 
pokarmowe, jak i sk³adniki o w³aściwościach immuno-
modulacyjnych. Wprowadzone do diety owiec wywie-
raj¹ wielokierunkowe, pozytywne oddzia³ywanie w ich 
organizmie. Podstawowe korzyści s¹ nastêpuj¹ce:

• wzrost miêsności jagni¹t - przyśpieszenie tempa 
wzrostu oraz rozwoju ich umiêśnienia;

• wzrost wydajności mlecznej; 
• podwy¿szenie statusu zdrowotnego - wzrost od-

porności; 
• wzrost efektywności u¿ytkowania rozp³odowego - 

stymulacja uk³adu rozrodczego maciorek.
Konsekwencj¹ takiego oddzia³ywania dro¿d¿y jest 

zwiêkszenie produkcji ¿ywca jagniêcego w przeliczeniu 
na 1 matkê stada podstawowego, co oznacza wzrost 
op³acalności tej ga³êzi produkcji.

W konkluzji mo¿na stwierdziæ, ¿e celowe jest stoso-
wanie suszonych dro¿d¿y piwowarskich Inter Yeast® S 
w ¿ywieniu maciorek oraz ich potomstwa. Maciorkom 
doros³ym nale¿y je podawaæ w okresie przygotowania 
do stanówki oraz podczas laktacji, natomiast jagniêtom 
podczas ca³ego okresu odchowu. Trzeba podkreśliæ, ¿e 
efekty stosowania dro¿d¿y Inter Yeast® S bêd¹ zale¿a³y 
od sk³adu dawek pokarmowych oraz poziomu ¿ywienia. 

Piśmiennictwo u autorów.

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

Z historii

weterynarii

Dr n.wet. in¿. Bartosz Winiecki
Emerytowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mogilnie 

Helena 
BUJWIDÓWNA-JURGIELEWICZOWA 

- pierwsza kobieta z dyplomem 
weterynaryjnym w Polsce, ¿o³nierz, 
sportowiec, dzia³aczka spo³eczna

Helena Bujwidówna urodzi³a siê 7 czerwca 1897 r. 
w Krakowie. By³a najm³odsz¹ córk¹ Odona Bujwida 
i jego ¿ony Kazimiery. Dorasta³a w ultranowoczesnym 
domu. Jej ojciec Odo Bujwid by³ pierwszym polskim 
bakteriologiem, pionierem higieny i profilaktyki lecz-
nictwa. Matka - Kazimiera Klimontowiczówn¹, jed-
n¹ z najwa¿niejszych postaci ruchu feministycznego 
pierwszej fali w Polsce. Odo Bujwid 31 lipca 1886 r. 
w Katedrze św. Jana w Warszawie wzi¹³ ślub ze swoj¹ 
dawn¹ uczennic¹, która przez ca³e dalsze ¿ycie by³a 
jego wielk¹ mi³ości¹. O ich ma³¿eñstwie mówiono: 
instytucja, a dzisiaj nazwalibyśmy ich „gold couple” 
(z³ota para). Kazimiera Bujwidowa zarz¹dza³a Instytu-
tem Produkcji Surowic i Szczepionek swojego mê¿a, 
on wspiera³ ¿onê w dzia³aniach na rzecz emancypacji 
kobiet. Bujwidowie mieli sześcioro dzieci: Kazimierê, 
Zofiê, Jadwigê, Helenê, Jana i Stanis³awa. 

Helena Bujwidówna (pierwsza z prawej strony) i jej siostry: 
Jadwiga, Kazimiera i Zofia, lata 20 XX wieku

Edukacja
Helena Bujwidówna by³a absolwentk¹ szkó³ kra-

kowskich: Miejskiej Szko³y Gospodarstwa Domowego 
i I Gimnazjum ̄ eñskiego. I Gimnazjum ̄ eñskie w Kra-
kowie by³o pierwszym powsta³ym na ziemiach polskich 
gimnazjum ¿eñskim. Inicjatork¹ jego za³o¿enia by³a 
Kazimiera Bujwidowa, która wykorzysta³a istniej¹ce 
w Szwajcarii od 1887 r. Stowarzyszenie Pomocy Na-
ukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego, którego jed-
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nym z celów by³o za³o¿enie szko³y średniej dla dziewcz¹t 
pragn¹cych rozpocz¹æ studia wy¿sze. Stowarzyszenie 
nie dzia³a³o zbyt prê¿nie, g³ównie ze wzglêdu na pro-
blemy finansowe. Jednak gdy w listopadzie 1895 r. do 
Stowarzyszenia przyst¹pili Kazimiera i Odo Bujwidowie, 
jego dzia³alnośæ o¿ywi³a siê. Powo³ano sekcjê ds. za³o-
¿enia szko³y, której przewodniczy³a Bujwidowa. Sekcja 
mia³a za zadanie przygotowaæ projekt przysz³ej szko³y. 

W dniu 11 marca 1896 r. sekcja przekszta³ci³a siê 
w Towarzystwo Szko³y Gimnazjalnej ̄ eñskiej (TSG¯). 
Wybrano Zarz¹d, któremu przewodniczy³ Napoleon 
Cybulski, jego zastêpc¹ zosta³ Bronis³aw Trzaskowski, 
sekretarzem Maria Turzyma-Wiśniewska, a skarbni-
kiem Odo Bujwid. Towarzystwo mia³o staæ siê w przy-
sz³ości wy³¹cznym w³aścicielem i opiekunem szko³y. 
Jako osoby upowa¿nione do podejmowania wszelkich 
dzia³añ w sprawach formalnych dotycz¹cych szko³y 
wybrano dwóch profesorów Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Odona Bujwida i Napoleona Cybulskiego, oraz 
zas³u¿onego pedagoga Bronis³awa Trzaskowskiego. 
TSG¯ wykaza³o siê niezwyk³¹ prê¿ności¹ i przezwyciê-
¿aj¹c ogrom trudności materialnych, organizacyjnych 
i personalnych, zdo³a³o doprowadziæ do otwarcia „pry-
watnej szko³y ¿eñskiej z programem gimnazjalnym”.

Helena Bujwidówna, która od dziecka kocha³a zwie-
rzêta, kiedy przyszed³ czas na wybór studiów, nie za-
stanawiaj¹c siê d³ugo, w 1915 r. wst¹pi³a do Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Choæ rodzi-
ce aprobowali jej decyzjê, szybko okaza³o siê, ¿e na 
uczelni przyjdzie jej kontynuowaæ dzie³o matki - walkê 
o równouprawnienie studentek. W 1915 r. w Gali-
cji kobiety mog³y ju¿ studiowaæ na wielu kierunkach, 
jednak wci¹¿ by³y wydzia³y, gdzie studentki nie by³y 
mile widziane. Np. Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego zacz¹³ je przyjmowaæ dopiero w 1918 r., 
a krakowska Akademia Sztuk Piêknych w 1920 r. Na-
dal pokutowa³a teoria, jakoby kobiety mia³y mniejsze 
mózgi i nie by³y zdolne do myślenia abstrakcyjnego, 
a chêæ zdobycia wy¿szej edukacji uwa¿ano za fana-
beriê rozwydrzonych pannic. Obawiano siê tak¿e, ¿e 
panie odbior¹ mê¿czyznom pracê, a co za tym idzie, 
mo¿liwośæ utrzymania rodziny. Do 1918 r., jeśli stu-
dentka zwi¹za³a siê z koleg¹ z roku lub profesorem, 
grozi³o jej wydalenie z uczelni. O ile medycyna sta³a 
przed kobietami otworem, odk¹d w 1906 r. Helena 
Donhaiser-Sikorska zosta³a pierwsz¹ w historii Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego doktorantk¹ i zarazem pierwsz¹ 
krakowsk¹ dyplomowan¹ lekark¹, o tyle weterynaria 
w lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej by³a 
kierunkiem kompletnie zmaskulinizowanym. Uwa¿ano, 
¿e jedynie mê¿czyzna mo¿e wykonywaæ zawód, do 
którego potrzebne s¹ nie tylko inteligencja i sprawny 
umys³, ale te¿ tê¿yzna fizyczna. 

Pojawienie siê panny Bujwidówny w Akademii Me-
dycyny Weterynaryjnej, jedynej kobiety na tym kierun-
ku studiów, wywo³a³o nie lada sensacjê. Odradzano 
jej podjêcie studiów i t³umaczono, ¿e zawód, który 
wybra³a, wymaga ¿elaznych wrêcz miêśni. Ona nie 
poddawa³a siê, pomimo ¿e zgodzono siê jedynie, aby 
uczestniczy³a w zajêciach w charakterze wolnej s³u-

chaczki. Jej upór po³¹czony ze świetnymi wynikami 
w nauce (egzaminy zdawa³a w trybie eksternistycznym 
na koñcu ka¿dego roku studiów) przyniós³ zamierzony 
skutek, wywo³uj¹c podziw nie tylko wśród kolegów 
z roku, ale te¿ profesorów i w³adz uczelni. Dopiero 
w 1918 r., bêd¹c na czwartym roku zosta³a formalnie 
przyjêta na studia i uzyska³a pe³ne prawa studenckie. 
Studia przerwa³a w latach 1918-1920 i wznowi³a je 
po zakoñczeniu wojny polsko-bolszewickiej. Dyplom 
lekarza weterynarii, jako pierwsza kobieta w Polsce, 
uzyska³a 5 maja 1923 r. z wynikiem celuj¹cym.

Dzia³alnośæ wojskowa
Helena Bujwidówna nie cieszy³a siê d³ugo sukcesem 

uzyskania pe³nych praw studenckich. Tu¿ po rozpoczê-
ciu nowego roku akademickiego (1918/1919) musia³a 
po raz kolejny udowodniæ odwagê i mêstwo, tym razem 
jednak nie na uczelni, a na ulicach Lwowa. Porywa³a j¹ 
myśl o walce, a kapelusz zamieni³a na karabin. 

W listopadzie1918 r. Bujwidówna razem z 65 in-
nymi kobietami, cz³onkiniami Ochotniczej Legii Ko-
biet, bra³a udzia³ w obronie miasta przed Ukraiñcami. 
Pocz¹tkowo wydano jej rozkaz stworzenia punktu 
sanitarnego, gdy¿ opieka nad rannymi by³a uwa¿ana 
za „stosowniejsze” zajêcie dla kobiet. Ona jednak go 
nie wykona³a. Chcia³a walczyæ z broni¹ w rêku, ramiê 
w ramiê z mê¿czyznami i wiedzia³a, ¿e ma do tego kwa-
lifikacje. Do opieki nad rannymi skierowa³a dwie kole-
¿anki, a sama ruszy³a szukaæ karabinu. W pierwszym 
dniu walk dowódca jej powiedzia³, ¿e nie ma broni dla 
kobiet. Jednak¿e widz¹c jej upór i determinacjê (pod-
czas walk sama zdoby³a karabin), po zaledwie dwóch 
dniach, ust¹pi³. Karabin zdoby³a wspólnie z dwoma 
kolegami, którzy we trójkê, uzbrojeni w kije napadli na 
ukraiñskich wartowników i wyrwali im broñ. 

Przyda³y siê pobierane w dzieciñstwie lekcje strzelec-
twa - da³a siê poznaæ jako świetna snajperka o iście so-
kolim wzroku, za co zosta³a awansowana na starszego 
wachmistrza 5 Pu³ku Piechoty Legionów. Uczestniczy³a 
w walkach na Cytadeli, w Parku Stryjskim i na Górze 
św. Jacka. Nie waha³a siê braæ udzia³u w najbardziej 
ryzykownych i niebezpiecznych akcjach. Podczas kil-
kumiesiêcznej s³u¿by Bujwidówna chodzi³a na patrole, 
bra³a udzia³ w walkach, tak¿e w walkach wrêcz, w któ-
rych za spraw¹ kolby ukraiñskiego karabinu straci³a 
dwa zêby. Za jej odwagê odznaczono j¹ Krzy¿em Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Za udzia³ w obronie Lwowa w 1918 r. na odcinku 
obrony „Cytadela” Bujwidównê odznaczono Krzy¿em 
Walecznych z trzykrotnym okuciem. 

Uczestniczy³a czynnie w przewo¿eniu broni ze 
wschodu do Krakowa dla dru¿yn strzeleckich Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW). Zosta³a za to odznaczo-
na Krzy¿em Niepodleg³ości z mieczami. 

By³a ochotniczk¹ w II Powstaniu Śl¹skim. 
Jako pierwsza kobieta w Odrodzonej Polsce, dekre-

tem Naczelnego Wodza Józefa Pi³sudskiego Nr 2167 
z dnia 27 maja 1919 r. zosta³a podporucznikiem Woj-
ska Polskiego z przydzia³em s³u¿bowym do 11 Pu³ku 
U³anów Legionowych.
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W latach 1918-1920 by³a komendantem ruchome-
go szpitala koni pe³ni¹c s³u¿bê weterynaryjn¹ w Wojsku 
Polskim.

Ppor. Helena Bujwidówna jako komendant ruchomego 
szpitala dla koni Wojska Polskiego

Ma³¿eñstwo i rodzina
Helena Bujwidówna wysz³a za m¹¿ w 1919 r. za 

Hugona Trzebickiego. To ma³¿eñstwo trwa³o zaledwie 
kilka miesiêcy. 

Drugim jej mê¿em by³ poznany na froncie zawodo-
wy oficer Kazimierz Gedymin Jurgielewicz. Pe³ni³ on 
wojsku polskim ró¿ne funkcje. W 1926 r. dowodzi³ 2 
szwadronem 22 pu³ku piechoty. W latach 1926-31, 
w stopniu dypl. rotmistrza by³ adiutantem przybocznym 
Prezydenta Ignacego Mościckiego. W okresie 1931-
34 major dypl. Kazimierz Gedymin Jurgielewicz by³ 
zastêpc¹ szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rze-
czypospolitej. By³ wicekomisarzem Rz¹du na Miasto 
Sto³eczne Warszawê (1935). W 1933 r. odznaczony 
Orderem Krzy¿a Or³a, estoñskim orderem wojskowym 
ustanowionym w 1928 r., odznaczeniem upamiêtniaj¹-
cym 10-lecie odzyskania niepodleg³ości przez Estoniê. 

W 1921 r. Helena Jurgielewiczowa urodzi³a córkê 
Krystynê. Ojcem chrzestnym dziewczynki by³ Marsza-
³ek Józef Pi³sudski, a matk¹ chrzestn¹ pierwsza dama, 

Michalina Mościcka; uroczystośæ odby³a siê w Belwe-
derze. Ma³a Krysia w dzieciñstwie bawi³a siê z Wand¹ 
i Jagod¹ Pi³sudskimi, a rodzice wpajali jej przekonanie, 
¿e kobiety s¹ równe mê¿czyznom. 

Wrêczenie prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu od-
znaki pu³kowej przez delegacjê 6 Pu³ku Strzelców Kon-
nych. Widoczny m.in. major Kazimierz Jurgielewicz (drugi 

od prawej)

Pracê zawodow¹ ³¹czy³a nie tylko z wychowaniem 
córki i ¿yciem rodzinnym. Znajdowa³a te¿ czas na dzia-
³alnośæ spo³eczn¹ oraz na aktywnośæ sportow¹. 

Praca zawodowa
Pracê zawodow¹ rozpoczê³a w Laboratorium Bak-

teriologicznym Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pañ-
stwowych w Warszawie, bêd¹c asystentk¹ prof. dr. 
Zygmunta Szymanowskiego i pracowa³a tam w latach 
1923-1926. W 1926 r. zosta³a kierownikiem zak³adu 
utylizacyjnego w Warszawie, prowadz¹c badania nad 
wirulencj¹ wirusa wścieklizny. W 1932 r. by³a samorz¹-
dowym lekarzem weterynarii i powierzono jej kierow-
nictwo rzeźni sanitarnej, zlokalizowanej w Warszawie 
na Pradze przy ul. Sierakowskiego. Wówczas zaprosi³a 
ze Lwowa do wspó³pracy doc. dr Irenê Maternowsk¹ 
i wspólnie zreorganizowa³y dzia³aj¹ce przy rzeźniach 
w Warszawie Laboratorium Miêsoznawczo-Bakterio-
logiczne. Dla zdobycia doświadczenia dotycz¹cego 
budowy i organizacji nowoczesnych rzeźni Helena 
Jurgielewiczowa i Irena Maternowska odby³y podró¿e 
studyjne do, Berlina, Hamburga i Kopenhagi w celu 
poznania zasad budownictwa i organizacji ówcześnie 
nowoczesnych rzeźni. Po zakoñczeniu II wojny świa-
towej Helena Jurgielewiczowa powróci³a do Polski. 
Pomimo wyczerpania i z³ego stanu zdrowia spowodo-
wanego m. in. pobytem w obozie koncentracyjnym, 
rozpoczê³a pracê w s³u¿bie weterynaryjnej. Pierwsz¹ 
pracê podjê³a w filii Pañstwowego Instytutu Wetery-
narii w Gorzowie Wlkp., organizuj¹c Zak³ad Surowic 
i Szczepionek. W 1946 r. podjê³a pracê w Wojewódz-
kim Urzêdzie Ziemskim w Krakowie, organizuj¹c lecz-
nictwo weterynaryjne w tym województwie. Tê pracê 
przerwa³a w 1947 r. wskutek choroby nabytej w obozie 
koncentracyjnym. W kwietniu 1949 r. podjê³a pracê na 
stanowisku miejskiego lekarza weterynarii w Ostro³êce, 

Obroñcy Cytadeli lwowskiej. Pośrodku stoi Helena Bujwi-
dówna, pierwszy z lewej komendant lwowskiego POW por. 
Ludwik de Laveaux, trzeci z lewej dowódca pododcinka 

Remiza-Cytadela por. Bernard Mond
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bêd¹c równocześnie kierownikiem miejscowej rzeźni. 
Znacz¹cy uszczerbek zdrowia nie pozwala³ jej na konty-
nuacjê pracy lekarza weterynarii w terenie. Dlatego od-
by³a kurs dla mikrobiologów ¿ywności w Pañstwowym 
Zak³adzie Higieny w Warszawie i rozpoczê³a pracê 
w s³u¿bie zdrowia, jako kierownik pracowni mikrobiolo-
gicznej filii Pañstwowego Zak³adu Higieny w Krakowie, 
późniejszej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Krakowie (WSSE). W 1958 r. przenios³a 
siê do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Myślenicach (PSSE), przechodz¹c z WSSE, maj¹c 
opiniê świetnego bakteriologa z d³ugoletnim sta¿em. 
Tworzy³a tam od podstaw pracowniê higieny komunal-
nej, kierowa³a pracowni¹ bakteriologiczn¹. By³a rów-
nie¿ zastêpc¹ Pañstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Myślenicach. Przez pewien czas pra-
cowa³a w myślenickim szpitalu, gdzie powierzono jej 
organizacjê pracowni analityki medycznej, któr¹ tak¿e 
kierowa³a. W PSSE w Myślenicach pracowa³a do czasu 
przejścia na emeryturê w 1973 r., w wieku 76 lat.

Za aktywn¹ dzia³alnośæ zawodow¹ by³a odznaczona 
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, 
odznak¹ Za wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia oraz 
odznak¹ Za zas³ugi dla ziemi krakowskiej. 

Helena Jurgielewiczowa na stanowisku pracy w szpitalu 
w Myślenicach

Dzia³alnośæ sportowa
Odo Bujwid nie znosi³ bezczynności, gnuśności i leni-

stwa. By³ zaciek³ym wrogiem wszelkich u¿ywek, z alko-
holem na czele, a przesiadywanie w kawiarniach uwa¿a³ 
za marnotrawstwo czasu. Wierny filozofii „w zdrowym 
ciele zdrowy duch”, swoje dzieci - na równi ch³opców, 
Stanis³awa i Jana, jak dziewczynki - zachêca³ do nauki, 
ale te¿ aktywności fizycznej. Rodzeñstwo Bujwidów 
uczy³o siê wiêc jeździæ konno i na rowerze, a w zimie 
na nartach, wszyscy świetnie p³ywali, trenowali te¿ 
kajakarstwo i strzelectwo.

Sport by³ bardzo wa¿n¹ ¿yciow¹ pasj¹ Heleny Jur-
gielewiczowej, a w szczególności jeździectwo, w którym 
osi¹gnê³a wielki kunszt i zdoby³a wiele nagród w kraju 
i za granic¹.

Nale¿a³a do pionierów sportu kobiecego w Polsce. 
Ju¿ jako uczennica I Gimnazjum ̄ eñskiego w Krakowie 
w 1912 r. wst¹pi³a do sekcji wioślarskiej Akademic-

kiego Zwi¹zku Sportowego (AZS). Cz³onkiem i za³o-
¿ycielem AZS w Krakowie w 1909 r. by³ jej ojciec, 
który tak¿e przez wiele lat wspiera³ finansowo sekcjê 
wioślarsk¹. W 1913 r. podczas wycieczek wioślarskich 
przep³ynê³a 727 km. Starty w regatach rozpoczê³a 
w 1914 r. Pocz¹tkowo by³a sternikiem w osadzie mê-
skiej, a nastêpnie wios³owa³a w osadach mieszanych 
odnosz¹c w regatach w 1918 r. liczne zwyciêstwa. 

Uprawia³a tak¿e p³ywanie, uczestnicz¹c w konkur-
sach p³ywackich organizowanych przez krakowski AZS 
(np. „Wp³aw przez Wis³ê”), dzia³a³a tak¿e w Zarz¹dzie 
Sekcji Krajoznawczo-Turystycznej AZS w Krakowie. 
Po skoñczeniu studiów zainteresowa³a siê hippik¹, 
a szczególnie konkurencj¹ skoków. Startowa³a w bar-
wach Klubu Sportowego Rodziny Wojskowej. 

Helena Jurgielewiczowa (druga z lewej) podczas zawodów 
konnych Rodziny Wojskowej w Warszawie (fot: Narodowe 

Archiwum Cyfrowe)

Bior¹c udzia³ w licznych zawodach i konkursach 
hippicznych zdoby³a 30 nagród. 

Helena Jurgielewiczowa - skok przez przeszkodê

Jednym z najwiêkszych sukcesów sportowych 
 Heleny Jurgielewiczowej by³o zdobycie I nagrody 
w miêdzynarodowych zawodach w konkursie par 
 razem z rotmistrzem Adamem Królikiewiczem. Zawo -
dy te odby³y siê 27 maja 1927 r. z okazji otwarcia 
nowego hipodromu w £azienkach Królewskich w War-
szawie. 
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Uprawia³a taternictwo. W czasach, kiedy taternictwo 
narciarskie raczkowa³o by³a pierwsz¹ kobiet¹, która zim¹ 
zdoby³a „Wrota Cha³ubiñskiego”. Wbrew ówczesnej mo-
dzie na nartach jeździ³a w bufiastych spodniach i wysoko 
sznurowanych butach, a nie w spódnicy i kapeluszu. 

Po zakoñczeniu kariery sportowej Helena Jurgiele-
wiczowa bardzo aktywnie dzia³a³a spo³ecznie w orga-
nizacji kobiecej Rodzina Wojskowa. W latach 1930-
1938 kierowa³a najwiêksz¹ sportow¹ organizacj¹ 
kobiec¹ w Polsce, pe³ni³a funkcjê wiceprzewodnicz¹cej, 
a później przewodnicz¹cej Zarz¹du G³ównego Klubu 
Sportowego Rodziny Wojskowej. Klub ten zrzesza³ 
oko³o 2000 cz³onkiñ w 16 dyscyplinach sportu. 

Okres II wojny światowej
Kres szczêśliwemu ¿yciu rodzinnemu i zawodowe-

mu po³o¿y³ wybuch II wojny światowej. 17 września 
1939 r., po agresji Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê, 
Helena Jurgielewiczowa zdecydowa³a siê na wyjazd 
z Polski wraz z mê¿em i córk¹. Rodzina przedosta³a 
siê do Francji, gdzie Kazimierz Gedymin Jurgielewicz 
wst¹pi³ do tworz¹cego siê Wojska Polskiego, a Hele-
na podjê³a pracê w presti¿owym Instytucie Pasteura 
w Garches. Stabilizacja by³a jednak pozorna i krót-
kotrwa³a. Mê¿a wraz z polsk¹ armi¹ ewakuowano do 
Anglii, gdzie w 1940 r. zmar³ na zawa³ serca. Po zajêciu 
Francji przez wojska niemieckie Helena Jurgielewi-
czowa przenios³a siê do Grenoble, gdzie kierowa³a 
schroniskiem „Grand Hotel” i z du¿ym poświêceniem 
opiekowa³a siê polsk¹ m³odzie¿¹. W późniejszym okre-
sie kierowa³a schroniskiem PCK w Le Bourg d`Oisans. 
Wraz z 20-letni¹ córk¹ zaanga¿owa³a siê w dzia³alnośæ 
konspiracyjn¹ w ruchu oporu. Organizowa³y one m.in. 
transport alianckich ¿o³nierzy przez Pireneje. Podczas 
jednej z akcji w 1942 r. matka i córka zosta³y areszto-
wane przez Niemców, najpierw osadzone w twierdzy 
Perpignon, a nastêpnie zes³ane do obozu koncentra-
cyjnego dla kobiet w Ravensbrück w Niemczech. Dziêki 
tê¿yźnie fizycznej i determinacji, kobietom uda³o siê 
przetrwaæ piek³o obozu, w którym przeprowadzano 
na nich pseudomedyczne eksperymenty.

W kwietniu 1945 r. Helena i Krystyna Jurgielewiczo-
we znalaz³y siê wśród dziesi¹tek tysiêcy kobiet, które 
wobec zbli¿aj¹cej siê Armii Czerwonej skierowano na 
pó³nocny zachód, na tzw. marsze śmierci. Prze¿y³y 
cudem. Córka - Krystyna Jurgielewicz-Bielczykowa 
wspomina³a po latach w ksi¹¿ce pt. „Na ście¿kach 
losu”, ¿e kiedy umêczone marszem dotar³y do zabudo-
wañ wiejskich, jej matka nie myśla³a o sobie i w³asnym 
g³odzie. Nawet w tak ekstremalnej sytuacji by³a wierna 
mi³ości do zwierz¹t. Otrzymawszy skromny posi³ek, 
podzieli³a siê nim ze znajduj¹cym siê w gospodarstwie 
wychudzonym psem.

Dzia³alnośæ spo³eczna
Poza prac¹ zawodow¹ Helena Jurgielewiczowa bra³a 

aktywny udzia³ tak¿e w pracy spo³ecznej. Zosta³a za to 
odznaczona Krzy¿em Kawalerskim Polonia Restituta.

By³a zaanga¿owana w dzia³alnośæ Polskiego Zwi¹zku 
Jeździeckiego.

Helena Jurgielewiczowa (pierwsza z lewej ) na zjeździe 
Polskiego Zwi¹zku Jeździeckiego (fot: Narodowe Archi-

wum Cyfrowe)

W latach 1938-1939 by³a przewodnicz¹c¹ stowa-
rzyszenia Rodzina Urzêdnicza. 

Helena Jurgielewicz z mê¿em Kazimierzem (3. z lewej) na 
balu Rodziny Urzêdniczej w gmachu Rady Miejskiej w War-
szawie w 1937 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Po II wojnie światowej i powrocie do Polski Helena 
Jurgielewiczowa ¿ywo interesowa³a siê dzia³alności¹ 
AZS i bra³a udzia³ w zebraniach Ko³a Seniorów AZS. 
Sportowe tradycje rodzinne znalaz³y równie¿ swój 
wyraz i kontynuacjê w dzia³alności wnuków Heleny 
Jurgielewiczowej. Wnuczka Hanna by³a dyrektorem 
Klubu AZS AWF Warszawa, a wnuk Piotr zawodnikiem 
AZS i polskim olimpijczykiem z Montrealu w 1976 r. 

By³a cz³onkiem wielu towarzystw i organizacji: 
Zwi¹zku Bojowników o Wolnośæ i Demokracjê, Ligi 
Przyjació³ ̄ o³nierza, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 
Ligi Kobiet, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 
Polskiego Czerwonego Krzy¿a, a tak¿e zawodowych 
- Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Zrze-
szenia Lekarzy i Techników Weterynarii. Zrzeszenie 
Lekarzy i Techników Weterynarii nada³o Helenie Jur-
gielewiczowej godnośæ Cz³onka Honorowego i Z³ot¹ 
Odznakê ZLiTWet.

* * *
Helena Jurgielewiczowa w 1974 r. wróci³a do War-

szawy, gdzie wówczas mieszka³a jej córka Krystyna 
Jurgielewicz-Bielczykowa. Do¿y³a 83 lat. Do koñca 
¿ycia zachowa³a pogodê ducha. O sobie mówi³a „je-
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stem fest dziewczyna”. Zmar³a 29 listopada 1980 r.; 
jest pochowana na Cmentarzu Pow¹zkowskim (Stare 
Pow¹zki) w kwaterze 248-4-3/4.

Fot. Arch. prywatne (myheritage.pl). Na zdjêciu: Helena 
Jurgielewiczowa (źród³o: Materia³ prasowy)

W ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez 
Polskê niepodleg³ości zorganizowano w Krakowie 
wystawê pt. „Piêkna niepodleg³a”. Poświêcono j¹ 
kobietom, które walczy³y o niepodleg³ośæ i o utrzy-
manie pañstwowości po 1918 r. Tekst biograficzny 
Heleny Bujwidówny-Jurgielewiczowej przedstawiono 
w 3 czêści wystawy zatytu³owanej „W miêdzywojniu”. 
W miêdzywojniu kobiety znacz¹co zwiêkszy³y swoja ak-
tywnośæ w ¿yciu publicznym i podejmowa³y dzia³alnośæ 
w nowych obszarach zycia spo³ecznego i kulturalnego, 
zarezerwowanych dotychczas dla mê¿czyzn. 

Helena Bujwidówna-Jurgielewiczowa poprzez dzia-
³alnośæ zawodow¹, spo³eczn¹, patriotyczn¹, ¿o³nier-
sk¹ i sportow¹, znakomicie wpisuje siê w etos kobiet 
miêdzywojnia. 

Korzysta³em m.in. z:
- Dormus K.: Kazimiera Bujwidowa 1867-1932. ¯ycie i dzia-
³alnośæ spo³eczno-oświatowa, (Biblioteka Krakowska, nr 144). 
Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków 2002.

- Drugi s³ownik biograficzny polskich lekarzy weterynarii 1919-
2000. Tom I A-H. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Krajowej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 2009. 

- Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 28 
z 19 lipca 1926 r.

- Dziennik Polska Zbrojna pismo codzienne. Nr 132, 18 maja 
1923 r.

- Gawlik M.: Wystawa czasowa „Piêkna Niepodleg³a” w Muzeum 
Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Niela” w Krakowie. 
Niepodleg³ośæ i pamiêæ. Nr 3(63), 2018. 

- Gnat-Wieteska Zb.: Gabinet Wojskowy Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w latach 1926-1939. Niepodleg³ośæ i pamiêæ. Nr 
13/1(22), 2006.

- Jankowski S.M.: „Dziewczêta w maciejówkach”. Wydawnictwo 
TRIO, 2012.

- Michalski Cz.: Akademicki Zwi¹zek Sportowy w Krakowie 
1909-1945. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie, 2007. 

- Spis lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wy-
dawnictwo Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych Nr 18, 
Warszawa, 1939.

- Wiśniewski J., Nowicki M.: Helena Jurgielewiczowa (1897-
1980) pierwsza Polka, która otrzyma³a dyplom lekarza medy-
cyny weterynaryjnej po ukoñczeniu polskiej uczelni. 

- Dawna Medycyna i Weterynaria. Pacjent. Praca zbiorowa. 
Muzeum Ziemi Che³miñskiej w Che³mnie, 2011. 

Studia
podyplomowe,
konf. naukowe

szkolenia

Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwie-
rz¹t Gospodarskich UP we Wro-
c³awiu • Dolnośl¹ska Izba Le-
karsko-Weterynaryjna • Sekcja 
Fizjologii i Patologii Prze¿uwaczy 
PTNW oraz Teatr Zdrojowy w Po-

lanicy - Zdroju
maj¹ zaszczyt zaprosiæ na: 

XXII MIÊDZYNARODOW¥
KONFERENCJÊ NAUKOW¥

OKRES MIÊDZYCI¥¯OWY U BYD£A 
- TRZY NAJWA¯NIEJSZE MIESI¥CE

13-14 czerwca 2019r.
w Teatrze Zdrojowym w Polanicy - Zdroju

przy ul. Parkowej 2
Konferencja poświêcona bêdzie wa¿nym zagadnie-

niom i procesom jakie przebiegaj¹ w organizmie krowy 
w okresie miêdzyci¹¿owym. Czas ten decyduje o dalszej 
p³odności i wydajności zwierz¹t. W odniesieniu dla 
krów o u¿ytkowości mlecznej nabiera to szczególnego 
znaczenia, w kontekście osi¹ganych efektów ekono-
micznych.

Przewidziane s¹ równie¿ warsztaty, dotycz¹ce zasto-
sowania najnowszych technik diagnostycznych oraz 
wspomaganego rozrodu u byd³a. 

Szczegó³owy program podamy w na pocz¹tku przy-
sz³ego roku.

Informacje ukazywaæ siê bêd¹ na stronie konferencji: 
www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
Prof. Jan Twardoñ

  
Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na wnio-
sek Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej Szko³y G³ów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie og³asza 
nabór na 4-semestralne specjalizacyjne studia pody-

plomowe z dziedziny

WETERYNARYJNA 
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Ukoñczenie studiów pozwoli ubiegaæ siê lekarzom 
weterynarii o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, 
celem uzyskania tytu³u specjalisty w dziedzinie „wete-
rynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”. 
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Planowany termin rozpoczêcia studium: 
październik 2019

Czas trwania specjalizacji: 
2 lata (4 semestry)

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zg³oszenie 
uczestnictwa na adres: 

Kierownik Studium dr Marta Parzeniecka-Jaworska, 
Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wy-
dzia³ Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, 
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tel.: 
225936172, fax: 225936116
e-mail: specjalizacjawdl@sggw.pl.

Odp³atnośæ za 1 semestr wynosi 1850 z³. 
Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ pod nr. tel. 
225936172 i na stronie internetowej www.piwet.
pulawy.kslw. Zg³oszenie na studia powinno zawieraæ 
dokumenty przewidziane Rozporz¹dzeniem Min. Rol. 
i Gosp. ¯ywn. (Dz.U. z 28.11.1994 r. nr 131, poz. 
667): 
- wniosek zainteresowanego skierowany do Komisji wg 
za³¹cznika A zasad naboru na szkolenie specjalizacyj-
ne znajduj¹cego siê na stronie Komisji ds. Specjalizacji 
Lekarzy Weterynarii,

- informacjê o przebiegu pracy zawodowej i ukoñczo-
nych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publi-
kacjach, a tak¿e aktualnym miejscu pracy.

- odpis dyplomu lekarza weterynarii,
- odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-wetery-
naryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,

- deklaracjê o pokryciu kosztów specjalizacji przez le-
karza weterynarii lub zatrudniaj¹cy zak³ad pracy,

- dokument potwierdzaj¹cy co najmniej 2-letni sta¿ 
pracy zawodowej,

- kwestionariusz osobowy z danymi, zawieraj¹cy numer 
telefonu i adres mailowy do kontaktu.

O kolejności przyjêcia na studia decyduje suma zgro-
madzonych punktów konkursowych, poczynaj¹c od 
najwy¿szego wyniku punktowego. 

Termin sk³adania dokumentów up³ywa 
31 sierpnia 2019r.

Kierownik studium zastrzega sobie mo¿liwośæ przesu-
niêcia terminu rozpoczêcia I semestru. 

Krajowy Kierownik Specjalizacji: 
prof. dr hab. W³odzimierz Kluciñski

Dziekan Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej: 
prof. dr hab. Marcin Bañbura

  
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-

rodniczego we Wroc³awiu, Katedra Rozrodu z Klinik¹ 
Zwierz¹t Gospodarskich, w porozumieniu z Komisj¹ 
do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, og³asza 
nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu

ROZRÓD ZWIERZ¥T
Planowany termin rozpoczêcia: 

marzec 2019r.

Warunkami upowa¿niaj¹cymi do podjêcia studiów 
specjalizacyjnych s¹: posiadanie dyplomu lekarza 
weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza we-
terynarii, co najmniej 2-letni sta¿ pracy w zawodzie 
lekarza weterynarii.

Czas trwania specjalizacji wynosi 
2,5 roku (5 semestrów)

Studia obejmuj¹ wyk³ady, seminaria, konsultacje, sta-
¿e, zaliczenia i egzamin koñcowy. Wniosek zgodnie 
z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
¯ywnościowej z 28 listopada 1994r. (Dz.U. nr 131, 
poz. 667) powinien zawieraæ:
1. Imiê i nazwisko wnioskodawcy oraz datê i miejsce 

urodzenia.
2. Miejsce zamieszkania.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
5. Informacje o ukoñczonych kursach specjalizacyj-

nych.
6. Informacje o publikacjach.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii.
2. Odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-we-

terynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania 
zawodu.

3. Deklaracjê pokrycia kosztów specjalizacji przez le-
karza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad pracy.
Wniosek jest do pobrania na stronie www.piwet.

pulawy.pl/kslw.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ u kierownika 
kursu prof. dr. hab. Jana Twardonia pod adresem: 
Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, pl. 
Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw, tel. 713 205 306, 
607 577710, e-mail: jan.twardon@ upwr.edu.pl lub 
u dr. Jacka Mrowca pod tym samym adresem, tel. 713 
205 312, e-mail: jacek.mrowiec@ upwr.edu.pl oraz 
na stronie www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 31 stycznia 2019r. poczt¹ 
lub osobiście pod adresem: prof. dr hab. Jan Twar-
doñ, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Katedra 
Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, pl. Grun-
waldzki 49, 50-366 Wroc³aw. 

Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 1: 
prof. dr hab. Jan Twardoñ

Dziekan: 
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

  
Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu, Katedra Rozrodu z Klinik¹ 
Zwierz¹t Gospodarskich, w porozumieniu z Komisj¹ 
do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, og³asza 
nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu

CHOROBY PRZE¯UWACZY
Planowany termin rozpoczêcia: 

marzec 2019r. 
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Warunkami upowa¿niaj¹cymi do podjêcia studiów 
specjalizacyjnych s¹: posiadanie dyplomu lekarza 
weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza we-
terynarii, co najmniej 2-letni sta¿ pracy w zawodzie 
lekarza weterynarii.

Czas trwania specjalizacji wynosi 
2,5 roku (5 semestrów) 

Studia obejmuj¹ wyk³ady, seminaria, konsultacje, sta-
¿e, zaliczenia i egzamin koñcowy. Wniosek zgodnie 
z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
¯ywnościowej z 28 listopada 1994 r. (Dz.U. nr 131, 
poz. 667) powinien zawieraæ:
1. Imiê i nazwisko wnioskodawcy oraz datê i miejsce 

urodzenia.
2. Miejsce zamieszkania.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
5. Informacje o ukoñczonych kursach specjalizacyj-

nych.
6. Informacje o publikacjach.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii.
2. Odpis zaświadczenia okrêgowej izby lekarsko-we-

terynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania 
zawodu.

3. Deklaracjê pokrycia kosztów specjalizacji przez le-
karza weterynarii lub zatrudniaj¹cy go zak³ad pracy.
Wniosek jest do pobrania na stronie www.piwet.

pulawy.pl/kslw. Szczegó³owe informacje mo¿na uzy-
skaæ u kierownika kursu prof. dr. hab. Jana Twardonia 
pod adresem: Katedra Rozrodu z Klinik¹ Zwierz¹t Go-
spodarskich, pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wroc³aw, 
tel. 713205306, 607577710, e-mail: jan.twardon@ 
upwr.edu.pl lub u dr. Jacka Mrowca pod tym samym 
adresem, tel. 713205312, e-mail: jacek.mro-wiec@
upwr.edu.pl. Informacje równie¿ na stronie: www.
specjalizacje-konferencja-polanica.pl. 
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 31 stycznia 2019r. poczt¹ 
lub osobiście pod adresem: prof. dr hab. Jan Twardoñ, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Katedra Roz-
rodu z Klinik¹ Zwierz¹t Gospodarskich, pl.Grunwaldzki 
49, 50-366 Wroc³aw. 

Kierownik specjalizacji: 
prof. dr hab. Jan Twardoñ 

Dziekan: 
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

  
Pracownicy Zak³adu Chorób Świñ Pañstwowego Insty-
tutu Weterynaryjnego - Pañstwowego Instytutu Badaw-

czego w Pu³awach wraz z dyrekcj¹ Instytutu 
zapraszaj¹ w dniach 6-7 czerwca 2019r. 

na Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukow¹ pt.

CHOROBY ŚWIÑ O DU¯YM 
ZNACZENIU EKONOMICZNYM 

NA TLE SYTUACJI EPIZOOTYCZNEJ 
ZWI¥ZANEJ Z ASF

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do 
producentów trzody chlewnej, lekarzy weterynarii, 
producentów pasz, ³owczych i leśników, jak równie¿ 
wszystkich zainteresowanych aspektami zwi¹zanymi 
z bioasekuracj¹ i skuteczn¹ dezynfekcj¹ gospodarstw 
utrzymuj¹cych trzodê chlewn¹. 
Referaty wyg³osz¹ wybitni praktycy i naukowcy krajowi 
oraz zagraniczni.
Konferencji towarzyszyæ bêdzie wystawa firm zwi¹za-
nych z produkcj¹ trzody chlewnej.
Sekretariat Konferencji: 
Anna Rakowska: tel. 818893120, 
e-mail: anna.rakowska@piwet.pu-lawy.pl
Miejsce obrad: Weterynaryjne Centrum Kszta³cenia Po-
dyplomowego Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego 
- Pañstwowego Instytutu Badawczego w Pu³awach, Al. 
Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy. 
Koszt uczestnictwa (udzia³ w wyk³adach, materia³y 
konferencyjne oraz uczestnictwo w spotkaniu towa-
rzyskim) - 400,00 z³ brutto.
Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto: Pañstwowy Instytut 
Weterynaryjny - Pañstwowy Instytut Badawczy w Pu³a-
wach (Instytut) - Bank BG¯ BNP Paribas S.A. Oddzia³ 
w Pu³awach

nr 35203000451110000000531520 
zdopiskiem „Konferencja choroby świñ 2019” do 
31.05.2019r.
Zg³oszenia na konferencjê mo¿na dokonywaæ poprzez 
formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.
konferencjaswinie.pl 

Przewodnicz¹cy 
Komitetu Organizacyjnego: 

dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw.

Informacje

ró¿ne

KILKA S£ÓW O TOWARZYSTWIE 
MI£OŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW 

PO£UDNIOWO-WSCHODNICH
Towarzystwo to powsta³o trzydzieści lat temu, 

w 1998r. we Wroc³awiu i tutaj po dzieñ dzisiejszy jest 
jego Zarz¹d G³ówny. Powsta³o ono z inicjatywy Kreso-
wian, czyli dawnych mieszkañców Kresów Wschodnich 



314 Biuletyn DIL-Wet. 28, Nr 4 (112), 2018

II RP, którzy nie z w³asnej woli po zakoñczeniu II wojny 
światowej musieli opuściæ Ziemie Kresowe i znaleźli 
swój nowy dom w przewa¿aj¹cej wiêkszości na Zie-
miach Odzyskanych. Liczne rodziny osiad³y równie¿ 
na Dolnym Śl¹sku i we Wroc³awiu.

Przyk³adem mo¿e byæ liczna grupa profesorów i ich 
wspó³pracowników Akademii Medycyny Weteryna-
ryjnej we Lwowie, którzy osiedli we Wroc³awiu i tu 
tworzyli Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej przy Uni-
wersytecie i Politechnice, byli równie¿ naszymi nauczy-
cielami na studiach w powojennych latach.

W okresie PRL-u środowiska Kresowian nie bardzo 
mog³y chwaliæ siê swoim kresowym pochodzeniem, ani 
powo³ywaæ organizacji ich zrzeszaj¹cych, choæ marzyli 
o mo¿liwości mówienia o „swoich ziemiach” i oficjal-
nym spotykaniu siê. Sytuacja zmieni³a siê w okresie 
transformacji ustrojowej w naszym Kraju. I w³aśnie 
w roku 1988 i 1989 powstaj¹ pierwsze organizacje 
zrzeszaj¹ce dawnych mieszkañców Kresów Wschod-
nich II RP, m.in. Towarzystwo Mi³ośników Lwowa 

(do tej nazwy dodano później … i Kresów Po³udnio-
wo-Wschodnich) i inne, np. Towarzystwo Mi³ośników 
Wilna, Towarzystwo Mi³ośników Grodna, itp. Mogli-
śmy oficjalnie g³ośno mówiæ sk¹d pochodzimy, gdzie 
urodziliśmy siê. Mówiæ i czciæ pamiêæ Orl¹t Lwowskich, 
mówiæ o Cmentarzu Obroñców Lwowa, czy Cmenta-
rzu Na Rossie w Wilnie. 

Ja studiowa³em na Wydziale Weterynarii WSR we 
Wroc³awiu w latach 1952-1958 i nie mia³em pojêcia, 
¿e 33 moich kolegów urodzi³o siê na Kresach Wschod-
nich II RP - oficjalnie wszyscy urodzili siê w ZSRR! 
W tzw. „czasach stalinowskich” nie nale¿a³o o tym 
g³ośno mówiæ. O miejscach urodzenia kolegów do-
wiedzia³em siê dopiero wiele lat po studiach z opraco-
wanych biogramów w „Z³otej Ksiêdze rocznika 1952-
1958”. Có¿, ja te¿ udawa³em, ¿e mój ojciec zagin¹³ na 
wojnie, choæ wiedzia³em, ¿e za przynale¿nośæ do AK 
(na Wileñszczyźnie) zosta³ aresztowany przez NKWD 
i osadzony w obozie na terenie ZSRR (przesiedzia³ tam 
11 lat i 8 miesiêcy). By³y to ciê¿kie czasy i nie nale-
¿y dziwiæ siê kresowiakom ich radości, gdy w okresie 
ustrojowej transformacji w naszym Kraju nie musieli 
ju¿ milczeæ i mogli wyra¿aæ swoje pogl¹dy i uczucia. 

W³aśnie wtedy w wielu miejscowościach na tere-
nie Polski powstawa³y kluby i oddzia³y Towarzystwa 
Mi³ośników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschod-
nich. Obecnie jest ich ponad piêædziesi¹t. Na terenie 
Dolnego Śl¹ska s¹ m.in. we Wroc³awiu, Boles³awcu, 
Jeleniej Górze, Legnicy, Miliczu, Oleśnicy, Świdnicy, 
Wa³brzychu.

Potrzebê i chêæ spotykania siê pokaza³ udzia³ Kre-
sowian z terenu ca³ej Polski w organizowanych przez 
Oddzia³ Czêstochowski w latach 1990-1997 „Spotka-
niach (Zjazdach) Lwowian i Kresowian i pielgrzymce 
na Jasn¹ Górê”. Kresowian „z krwi i kości” jest co-

Pomnik Orl¹t Lwowskich 
w Czêstochowie
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raz mniej. Niestety, zegar biologiczny ca³y czas tyka. 
Jest coraz wiêcej osób w bardzo podesz³ym wieku, 
np. w Oddziale Czêstochowskim jest 6 osób w wieku 
powy¿ej 90 lat, a 19 osób powy¿ej 80 lat. Trudno od 
nich wymagaæ aktywnej dzia³alności. Cieszymy siê, 
¿e s¹. Na szczêście cz³onkami naszego Oddzia³u jest 
ponad 20 osób urodzonych w Czêstochowie, którzy 
s¹ nie tylko naszymi sympatykami zainteresowanymi 
Kresami. W jednostkach organizacyjnych naszego To-
warzystwa sytuacja kadrowa, je¿eli chodzi o rdzennych 
Kresowian, jest podobna a niekiedy jeszcze gorsza, 
dlatego tak wa¿ny jest udzia³ sympatyków w ich dzia-
³alności. Zawsze namawiam znajomych do wspó³pracy, 
czasem to udaje siê.

Towarzystwo ma szczytne cele. Has³o „ocaliæ od 
zapomnienia” mówi wiele. Staramy siê przybli¿aæ 
spo³eczeñstwu wiedzê o Kresach. Ich historiê, wiêź 
z Polsk¹ na przestrzeni wieków, wiernośæ w trudnych 
okresach, np. Lwów zawsze wierny (Semper Fidelis). 
Pragniemy przybli¿aæ niejednokrotnie bohaterskie 
czyny i zachowanie mieszkañców tych ziem. Wa¿ne 
przypominania i upamiêtniania s¹ zdobycze naukowe 
(pamiêtajmy o Akademii Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie), kulturalne, literackie, itp., bo te Ziemie 
wnios³y olbrzymi wk³ad w kulturê polsk¹. Organizujemy 
Dni Lwowa i Kultury Kresowej, konkursy recytator-
skie poezji Kresowej, konkursy piosenek Kresowych 
dla m³odzie¿y szkolnej, odczyty i wystawy o tematyce 
kresowej. Bierzemy udzia³ w uroczystościach pañstwo-
wych, regionalnych, kościelnych i ró¿nych organiza-
cji, a tak¿e szkó³. Równie¿ organizujemy uroczystości 
rocznicowe zwi¹zane z Kresami. Pamiêtamy o tych, 
którzy „Moritui sunt ut liberii vivamus” (Umarli, byśmy 
¿yli wolni), pamiêtamy o Ich grobach i cmentarzach, 
jak np. Cmentarzu £yczakowskim, Cmentarzu Orl¹t 
Lwowskich we Lwowie, czy Cmentarzu Na Rossie 
w Wilnie, ale tak¿e o grobach na terenie naszego kraju 
(np. na czêstochowskich cmentarzach s¹ cztery mogi³y 
m³odocianych Obroñców Lwowa z 1918 i 1919r. 
- zadbaliśmy aby w³adze województwa uzna³y je za 
Groby Wojenne.

Dbamy, aby samorz¹dy terytorialne nadawa³y ulicom 
imiona zas³u¿onych Kresowian, aby powstawa³y tablice 
poświêcone ich pamiêci, a tak¿e pomniki, obeliski, itp. 
upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenia na Kresach. 

W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku 
i w pierwszej dekadzie obecnego wieku bardzo inten-
sywnie pomagaliśmy naszym rodakom pozosta³ym 
z ró¿nych powodów na terenach dawnych Kresów 
Po³udniowo-Wschodnich II RP (to dawne wojewódz-
twa lwowskie, wo³yñskie, tarnopolskie, podolskie). 
W ramach pomocy charytatywnej zawoziliśmy odzie¿, 
¿ywnośæ, środki czystości, lekarstwa, ksi¹¿ki, zabawki 
dla dzieci, ró¿ne pomoce szkolne i ró¿ny sprzêt przy-
datny rodakom. W latach 1990-2013 tylko z Czê-
stochowy wyjecha³o ponad czterdzieści samochodów 
ciê¿arowych z pomoc¹, a przecie¿ na terenie Polski 
jest kilkadziesi¹t oddzia³ów Towarzystwa. Inn¹ form¹ 
pomocy by³a organizacja kolonii letnich dla polskich 
dzieci z terenów kresowych.

Organizowane s¹ wycieczki na Kresy nie tylko dla 
cz³onków naszej organizacji. Kresy s¹ biedne, ale piêk-
ne. Jest jeszcze wiele śladów świadcz¹cych o wielu 
stuleciach naszej obecności na tych Ziemiach. Nie 
wiadomo jak d³ugo jeszcze przetrwaj¹. Mo¿e warto je 
zobaczyæ zanim znikn¹. Inne kraje s¹ ciekawe, ale na 
Kresach te¿ jest co ogl¹daæ. Zachêcam.

Ca³ej dzia³alności naszego Towarzystwa szczegó-
³owo nie bêdê opisywa³. Poda³em tu tylko przyk³ady 
naszych poczynañ. Mam nadzieje, ¿e mo¿e ktoś po 
przeczytaniu powy¿szego zechce wesprzeæ dzia³alnośæ 
Towarzystwa. Wszak wśród cz³onków naszej korpora-
cji zawodowej s¹ potomkowie dawnych mieszkañców 
Kresów. Mo¿e s¹ tacy, których interesuje historia, za-
bytki, osi¹gniêcia naukowe i kulturalne mieszkañców 
tych ongiś naszych ziem. Wiem, ¿e do Towarzystwa 
nale¿y niezbyt liczna grupa przedstawicieli naszego 
zawodu. Zachêcam Kole¿anki i Kolegów. Z radości¹ 
Was powitamy.

I jeszcze jedno. Przyk³ady dzia³añ czêstochowskiego 
oddzia³u poda³em nie po to, by chwaliæ siê, ale jako 
przyk³ad pewnych kierunków dzia³ania.

Z kresowymi i weterynaryjnymi 
pozdrowieniami

lek. wet. Andrzej Szlichta
Czêstochowa, listopad 2018r. 
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MORS PORTA VITAE
Zakoñczyli ziemskie pielgrzymowanie 

i odeszli do wieczności 
– zostali w naszej pamiêci

W 1958 r. na Wydziale Weterynarii ówczesnej 
Wy¿szej Szko³y Rolniczej we Wroc³awiu dyplom 
lekarza weterynarii otrzyma³o 140 kole¿anek i ko-
legów. Po 60 latach (1958 -2018) ponad 90 osób 
z tego grona niestety ju¿ nie ¿yje. Oby ¿y³y one na-
dal w naszej pamiêci pozwalam sobie przywo³aæ Ich 
imiona i nazwiska w kolejności up³ywaj¹cych lat.

Pierwszym z roku, który zakoñczy³ ¿ycie ju¿ 
w 1968 r. by³ Zdzis³aw Mo¿d¿an, a nastêpnym 
w 1969 r. Jakub Dudkiewicz.

W latach 70-tych odesz³o z grona ¿yj¹cych 5 
kolegów: Henryk Kucharski (1971), Marian Isa-
kiewicz (1978), Stanis³aw Szymkowiak (1978), 
Stanis³aw Zdanowicz (1978) i Tadeusz Kulczycki.

W latach 80-tych zmarli: Dzier¿ys³aw Dalski 
(1980), W³adys³aw Kaczmarek (1980), Tadeusz 
Maciejewski (1981), Marian Stec (1982), Kazi-
mierz Wilczek (1982), Stanis³aw Mêdryk (1984), 
Ludwik Szyfter (1985), Jan Kościan (1985), Stani-
s³aw Leśnik (1985), Stanis³aw Osiak (1986), Fran-
ciszek B³aszak (1986), Marian Poznañ (1988), 
Andrzej Chodyniecki (1989) i Ludwik Wawrzyniak 
(1989). Przed 1990 rokiem odszed³ od nas na 
zawsze najprawdopodobniej równie¿ Stanis³aw 
Budziosz. 

W latach 90-tych ¿ycie zakoñczy³y 23 osoby: 
Maria £aszczych-Markiewicz (1990), Jan Serwin 
(1990), Andrzej Szenajch (1991), Zbigniew By-
lewski (1992), Kazimierz Kapek (1992), Antoni 
Ko³tunowski (1992), Mieczys³aw Ciapa³a (1993), 
Stanis³aw Skrzypek (1993), Stanis³aw Dro¿d¿ 
(1994), Czes³aw Marasek (1994), Tadeusz Szy-
mañski (1994), Henryk Podskarbi (1995), Henryk 
Modzelewski (1995), Ryszard Wiśniewski (1996), 
Lucjan Wasilewski (1996), Janusz Miciek (1997), 
Waldemar Wrosz (1998), Józef Zieliñski (1998), 
Jan Grabarczyk (1999), Piotr Sobkowicz (1999), 
Wiktor Sp³awski (1999), Stanis³aw Stêpieñ (1999) 

i Ryszard Szewczyk (1999). W latach 90-tych 
najprawdopodobniej zmarli jeszcze Jan Muñko 
i W³odzimierz Spycha³a. 

W 2000 roku i latach nastêpnych odesz³o 
do wieczności 48 osób: Stefan Koprowski (2000), 
Kazimierz Makuszyñski (2000), Czes³aw Skutec-
ki (2000), Pawe³ Nimsz (2000), Lucjan Solik 
(2002), Jan Suchecki (2002), Stanis³aw Janow-
ski (2003), Stanis³aw Olender (2004), Ludwik 
Mroziñski (2004), Franciszek Matusiak (2005), 
Henryk Sielicki (2005), W³odzimierz Pietrowski 
(2005), Wies³awa Skibiñska-Skutecka (2005), 
Wojciech Gronek (2006), Leszek Dydo (2006), 
Józef Bie¿yñski (2006), Józef Michnar (2006), 
Pawe³ Gliniecki (2007), Jan Koclêga (2007), 
Zbigniew £upicki (2007), Jerzy Maliñski (2007), 
Jan Szymañski (2007), Joachim Piechota (2008), 
Stanis³aw Maliszewski (2008), Henryk Czerski 
(2009), Zdzis³aw Pierzak (2009), Tadeusz Janiak 
(2009), Ryszard Piotrowski (2009), Józef Zabiega-
³a (2010), Stanis³aw Ziemniarski (2010), Andrzej 
Gajda (2010), Micha³ Kensik (2011), Jadwiga 
Orant-Wityk (2011), Jan Mas³ek (2011), Celina 
Idasiak-Dwulat (2012), Leszek Bladowski (2013), 
Janusz Radtke (2013), Czes³aw Westwal (2013), 
Kazimierz Jackiewicz (2015), Andrzej Zalewski 
(2015), Edmund Starzyñski (Starybrat) (2015), 
Leonad Patrzek (2015), Jan Oborski ( 2016), Jan 
Sykulski (2016), Maksymilian Gorczyñski (2017), 
Zygmunt Kudybka (2017), Józef Kaliñski (2017) 
i Leon Frydrych (2018). Po 2010 roku zakoñ-
czy³ równie¿ ¿ycie najprawdopodobniej Henryk 
Przybylak. 

Nieznany jest los 2 kole¿anek i 7 kolegów.
£¹cznie na przestrzeni tych 60 lat (1958-2018) 

zakoñczy³o ¿ycie 96 osób.
My ¿yj¹cy, nasze Kole¿anki i Kolegów, którzy 

ju¿ odeszli zachowaliśmy w pamiêci i niech ta 
pamiêæ o Nich trwa.

Autor R. Bochdalek

Ex 
funebri 
charta
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Spis artyku³ów Biuletynu DIL-Wet. – Rocznika 2018
(Nr/str.)

  Materia³y na XX Okrêgowy Zjazd Sprawoz-
dawczy Lekarzy Weterynarii DIL-Wet.

 1. Sprawozdanie Prezesa: 109,5
 2. Sprawozdanie finansowe DIL-Wet. we Wroc³awiu 

za rok 2017: 109,9
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 1 sty-

czeñ - 31 grudzieñ 2017r.: 109,11
 4. Wykonanie bud¿etu DIL-Wet. za 2017r. i prelimi-

narz na 2018r.: 109,13
 5. Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Za-

wodowej DIL-Wet.: 109,14
 6. Sprawozdanie S¹du Lekarsko-Wet. DIL-Wet.: 

109,14
 7. Sprawozdanie z dzia³alności Funduszu Pomocy 

Kole¿eñskiej DIL-Wet.: 109,15
 8. Dzia³alnośæ Fundacji ,,Pro Medici Veterinarii” w 

III kadencji w latach 2014-2017: 109,15
 9. Sprawozdanie z dzia³alności Ko³a Seniorów DIL-

-Wet. za rok 2017: 109,16
10. Projekty Uchwa³ (1÷8): 109,17

  Materia³y z XX Okrêgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego Lekarzy Wet. DIL-Wet. 

 1. Sprawozdanie z XX Okrêgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczego Lekarzy Weterynarii Dolnośl¹skiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej  - J.D.: 110,84

 2. Uchwa³y 1 ÷10: 110,92
 3. Apel: 110,96

  Z dzia³alności Izby Lekarsko-Wet.
 1. Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 5 

(16.11.2017),  nr 6 (14.12.2017) - Teresa Rogow-
ska: 109,22

 2. Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 
7 (1.02.2018) - J.D., nr 8 (15.03.2018), nr 9 
(12.04.2018) - Teresa Rogowska: 110,97

 3. Podziêkowanie dla Doktora Romana Bochdalka: 
110,110

 4. Prof. dr hab. Wojciech Ni¿añski laureatem Hono-
rowej Nagrody Chirona - J.D.: 110,110

 5. Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 
10 (17.05.2018) - Teresa Rogowska, nr 11 
(25.06.2018) - J.D.: 111,164

 6. Posiedzenie Rady DIL-Wet. VII Kadencji nr 12 
(6.09.2018) i nr 13 (18.10.2018) - Teresa Rogow-
ska: 112,244

 7. Informacja o wyborze organów IV kadencji Fun-
dacji „Pro Medici Veterinarii” (2018-2022) - Le-
okadia Wojtal: 112,253

  Informacje Inspekcji Weterynaryjnej
 1. Pismo Przewodnicz¹cego Rady Sekcji Krajowej 

Pracowników Weterynarii N.S.Z.Z. „Solidarnośæ” 
Lecha Rybarczyka ws. wynagrodzenia pracowni-
ków Inspekcji Weterynaryjnej: 109,27

 2. Pismo Prezesa Rady Dolnośl¹skiej Izby Lekarsko-
-Weterynaryjnej dr. n.wet. Wojciech Hildebranda 

ws. wynagrodzenia pracowników Inspekcji Wete-
rynaryjnej: 109,28

 3. Pismo Dolnośl¹skiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii Zdzis³awa Króla ws. wynagrodzenia 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej: 109,29

 4. Æwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania ASF 
- Grzegorz Wall: 112,254

  Informacje Krajowej Izby Lek.-Wet.
 1. Apel do rz¹du ws. szybkiego wzmocnienia Inspek-

cji Weterynaryjnej: 111,171
 2. Obwieszczenie Prezesa KRL-W z dnia 2 lipca 

2018r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych 
paszportów dla zwierz¹t towarzysz¹cych prze-
mieszczanych w celach niehandlowych: 111,171

 3. Informacja biura KIL-Wet. w przedmiocie oświad-
czeñ wymaganych przez Animex Foods Sp. z o.o. 
sp. k.: 111,172

 4. Komisja ds. etyki i deontologii KRL-Wet. obrado-
wa³a we Wroc³awiu - J.D.: 112,257

 5. Uchwa³y i stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-
-Wet.: 112,258

  Akty i porady prawne
 1. Wykaz aktów prawnych dotycz¹cych weterynarii 

opublikowanych w okresie od lipca 2017 do grud-
nia 2017 - J.Borowiec: 109,33

 2. Kilka uwag praktycznych o ochronie danych oso-
bowych z perspektywy podmiotów prowadz¹cych 
zak³ady lecznicze dla zwierz¹t - Piotr Rodziewicz: 
109,34

 3. Informacja dotycz¹ca zmiany przepisów w zakre-
sie ochrony danych osobowych - Piotr Rodziewicz: 
109,38

 4. Reklama us³ug weterynaryjnych - Piotr Rodzie-
wicz: 109,39

 5. Odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie Kliniki 
Wet. VETCARE GROUP Sp. z o.o - Piotr Rodzie-
wicz: 110,119

 6. Wykaz aktów prawnych dotycz¹cych weterynarii 
opublikowanych w okresie od stycznia 2018 do 
czerwca 2018 - J.Borowiec: 111,188

 7. Aspekty prawne obrony lekarza wet. przed rosz-
czeniami klientów - Karolina S³u¿ewska-Woźnicka: 
111,189

 8. Ochrona lekarza wet. przed oszczerczymi wpisa-
mi w Internecie - Karolina S³u¿ewska-Woźnicka: 
111,189

  Z ¿ycia Uczelni 
 1. Posiedzenia Rady Wydzia³u Medycyny Weteryna-

ryjnej UP we Wroc³awiu - Bo¿ena Doszyñ: 109,30
 2. Badania ma³py, operacja lemura - nietypowi pa-

cjenci weterynarii - jc: 109,32
 3. Posiedzenia Rady Wydzia³u Medycyny Wete-

rynaryjnej UP we Wroc³awiu - Bo¿ena Doszyñ: 
110,112
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 4. Lekarze weterynarii z UPWr z nagrod¹ EuroSym-
bol 2017 - kbk: 110,113

 5. Z³oty Chiron dla prof. Ni¿añskiego z UPWr - kbk: 
110,114

 6. Prof. Alina Wieliczko doktorem honoris causa 
lwowskiej uczelni - kbk: 110,115

 7. Informacja z posiedzeñ Rady Wydzia³u Medycyny 
Wet. Up we Wroc³awiu w okresie od maja do lipca 
2018r. - Bo¿ena Doszyñ: 111,173

 8. Weterynarze UPWr bêd¹ leczyæ psy ratownicze - 
mj: 111,173

 9. Cz³owiek i pies - zespó³ ratuj¹cy ¿ycie - mj: 111,174
10. Absolutorium na Wydziale Medycyny Wet. UP we 

Wroc³awiu - J.D.: 111,176
11. Serwal - dziki kot na badaniach na Wydziale Me-

dycyny Weterynaryjnej - mj: 111,182
12. Nominacja profesorska - prof. dr. hab. Krzysztof 

Kubiak: 111,183
13. Prof. Krzysztof Kubiak: - Weterynaria by³a moim 

marzeniem - kbk: 111,183
14. Jeden świat, jedno zdrowie. UPWr o farmakologii 

i toksykologii - jc: 111,186
15. Naukowiec z UPWr mentorem w TopMinds - kbk: 

112,259
16. Katedra i Klinika Chirurgii UPWr z Polsk¹ Nagro-

d¹ Innowacyjności 2018 - kbk: 112,260
17. Wracaj¹ Wieczory Paw³owickie - kbk: 112,261
18. Czekamy na kotlety z probówki - kbk: 112,262
19. Stypendia ministra dla wybitnych m³odych na-

ukowców - mj: 112,264

  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. £apaæ liska! - Agnieszka Korzeniewska: 109,52
 2. Na ³ów, na ³ów, na ³owy… ale w d¹browie ASF. 

Problematyka zwalczania ASF u dzików w świetle 
obyczajów wspó³czesnego ³owiectwa - Zbigniew 
Nozdryn-P³otnicki, Jerzy Murawski: 110,137

 3. Pisma OZZPIW w obronie pracowników Inspekcji 
- Sara Meskel: 111,202

 4. Pismo Przewodnicz¹cego Rady Sekcji Krajowej 
Pracowników Weterynarii N.S.Z.Z. „Solidarno-
śæ”Lecha Rybarczyka ws. wynagrodzenia pracow-
ników Inspekcji Weterynaryjnej: 111,205

 5. Oczekiwania wobec lekarzy wet. jako odzwiercie-
dlenie przemian świadomości ludzi - Hanna Mam-
zer: 112,275

 6. O projekcie bud¿etu dla Inspekcji Wet. na 2019r.: 
112,277

 7. Pismo Szefa S³u¿by Cywilnej ws. p³ac w Inspekcji 
Wet. - Jacek £ukaszewicz: 112,278

 8. W sejmie o „podwy¿kach” dla Inspekcji Weteryna-
ryjnej 17.10.2018: 112,280

  Zagadnienia zawodowe
 1. Doświadczenia kliniczne z iniekcyjnymi lekami 

inotropowo-dodatnimi - Agnieszka Noszczyk-No-
wak: 109,54

 2. Interpretacja wyników oznaczania hormonów - jak 
poradziæ sobie w praktyce z analiz¹ stê¿enia pro-
gesteronu - Xavier Lévy: 109,56

 3. Ultrasonograficzne monitorowanie owulacji, roz-
woju p³odu i biometrii p³odowej - George Mantzia-
ras: 109,57

 4. Znieczulenia w cesarskim ciêciu i w pediatrii - Xa-
vier Lévy: 109,60

 5. Chirurgia pediatryczna - najwa¿niejsze zabiegi u 
szczeni¹t i koci¹t - Xavier Lévy: 109,63

 6. Podstawy terapii w neonatologii - Andrea Mün-
nich: 109,65

 7. Niep³odnośæ oraz zaburzenia i utrata ci¹¿y u kotek 
- Andrea Münnich: 109,68

 8. Diagnostyka i terapia ropomacicza: Nowe dane/
Dośw. skandynawskie - Ragnvi Hagman: 109,70

 9. Jak diagnozowaæ choroby prostaty - Carlo Masser-
dotti: 110,140

19. Leczenie powszechnych schorzeñ prostaty u 
psów: uaktualnienie - Xavier Lévy, Wojciech Ni-
¿añski: 110,144

20. Postêpowanie z pacjentem onkologicznym - Cz. 
III. Rozmowa z w³aścicielem - Wojciech Hilde-
brand: 111,206

21. Wykorzystanie Color Dopplera w diagnostyce 
uk³adu rozrodczego - George Mantziaras: 111,208

22. Patologie gruczo³u mlekowego - Carlo Masserdot-
ti: 111,211

23. Rodzaje nowotworów uk³adu rozrodczego - Carlo 
Masserdotti: 111,215

24. Wystêpowanie ch. zakaźnych i czynniki ryzyka 
- epidemiologiczne konsekwencje tych zaka¿eñ 
w populacji byd³a w Polsce - Krzysztof Rypu³a, 
Katarzyna P³oneczka-Janeczko, Adam Musielak, 
Szymon Kotwica: 111,219

25. Paratuberkuloza jako wa¿ny czynnik ekonomiczny 
w hodowli byd³a - Walter Baumgartner, Johannes 
Lorenz Khol: 111,221

26. Wybrane choroby skóry strzyków u byd³a - Grze-
gorz J.Dejneka, Jan Twardoñ, Jacek Mrowiec, 
Agnieszka Bartoszewicz: 111,222

27. Profilaktyka BVD-MD okiem praktyka - Dominik 
Ruciñsk: 111,224

28. Wstêp do chirurgii dekompresyjnej rdzenia krêgo-
wego - laminektomia i hemilaminektomia - Marcin 
Wrzosek: 111,226

29. Nowe rozwi¹zania w immunoprofilaktyce biernej 
i czynnej chorób narz¹du oddechowego ciel¹t. Al-
ternatywa dla antybiotyków - Tadeusz Stefaniak, 
Joanna Bajzert, Krzysztof Blicharski, Paulina Ja-
wor: 112,280

30. Wiek a rozród u samców - dylemat: „czy jeszcze 
mo¿e mieæ dzieci, ale czy naprawdê powinien”? 
- Wojciech Ni¿añski: 112,281

31. Nowotwory uk³adu rozrodczego samców - marke-
ry, prognoza, monitorowanie i leczenie onkolo-
giczne - Sandra Goericke-Pesch: 112,285
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32. Leczenie chorób prostaty - podejście chirur-
ga - Zdzis³aw Kie³bowicz, Przemys³aw Prz¹dka: 
112,288

33. Leczenie chorób prostaty - podejście zachowaw-
cze - Sandra Goericke-Pesch: 112,290

34. Jak prowadziæ bank nasienia - Sabine Schäfer-So-
mi: 112,293

35. Mro¿one czy sch³odzone - co jest lepsze i kiedy jest 
lepsze? - Alain Fontbonne: 112,295

36. Jak inseminowaæ, ¿eby uzyskaæ dobre wyniki - Ala-
in Fontbonne: 112,297

37. Ocena bariery naskórkowej, elastyczności i zdol-
ności regeneracyjnej skóry jako metoda oceny ry-
zyka chorób strzyków u byd³a mlecznego - Iwona 
Taszkun, Anna Malinowska, Grzegorz Kalisz, Piotr 
Wilko³ek, Krzysztof Lutnicki: 112,299

38. Czy nanotechnologie mog¹ zast¹piæ antybiotyko-
terapiê? - Jaros³aw Cierpisz: 112,303

39. Selekcja w kierunku odporności na schorzenia ra-
cic metod¹ ograniczenia stosowania antybiotyków 
- Katarzyna Rzewuska: 112,304

40. Przydatnośæ stosowania suszonych dro¿d¿y u ma-
³ych prze¿uwaczy - Stanis³aw Milewski, Przemy-
s³aw Sobiech: 112,304

  Z historii Weterynarii
 1. Lekarze zwierz¹t w Powstaniu Wielkopolskim - 

W³odzimierz A.Gibasiewicz: 109,72
 2. Dr weterynarii Szczepan Gracz (1888 -1942) Cz. I 

- Bartosz Winiecki: 110,149
 3. 100-lecie urodzin Profesora dra Tadeusza Sobie-

cha - Roman Bochdalek: 111,230
 4. Pierwszy lekarz zwierz¹t w historii Polski, który 

poleg³ za wolnośæ ojczyzny - W³odzimierz A.Giba-
siewicz: 111,231

 5. Dr weterynarii Szczepan GRACZ (1888-1942) 
Cz. II - Bartosz Winiecki: 111,233

 6. Helena Bujwidówna-Jurgielewiczowa - pierwsza 
kobieta z dyplomem weterynaryjnym w Polsce, 
¿o³nierz, sportowiec, dzia³aczka spo³eczna - Bar-
tosz Winiecki: 112,306

  Kronika wydarzeñ
 1. Spotkanie wigilijne Ko³a Seniorów Lekarzy Wete-

rynarii w dniu 4 grudnia 2017r. - Bohdan Wojtal: 
109,41

 2. Uroczystośæ wrêczenia Dyplomów Prawa Wyko-
nywania Zawodu oraz spotkanie wigilijno-nowo-
roczne - J.D.: 109,44

 3. IX Dolnośl¹ski Bal Karnawa³owy Lekarzy Wet. 
- Eliza Piaskowska, Agnieszka Noszczyk-Nowak: 
109,48

 4. Spotkanie Noworoczne Ko³a Seniorów Lekarzy 
Weterynarii w dniu 06.02.2018r. - Bohdan Woj-
tal: 109,50

 5. Konferencja „Walentynki Kardiologiczne” - Agniesz-
ka Noszczyk Nowak: 109,51

 6. XI Mistrzostwa Polski Lekarzy Wet. w Narciar-
stwie Alpejskim - Bia³ka Tatrzañska 2018 - Woj-
ciech Hildebrand, Robert Karczmarczyk, Lech 
Pankiewicz: 110,123

 7. Wielkanocne spotkanie Ko³a Seniorów Lekarzy 
Weterynarii 2018r. - Bohdan Wojtal: 110,125

 8. Spotkanie z lwowskim profesorem Antonim Ga-
mot¹ - J.D.: 110,126

 9. Sylwetka prof. A.Gamota - Pawe³ Sysa: 110,127
10. Podziêkowanie - Wojciech Hildebrand: 110,130
11. Diamentowe Dyplomy absolwentów z 1958r. 

Wydz. Wet. WSR Wroc³aw - Andrzej Szlichta: 
110,131

12. Miêdzynarodowa Konferencja „Majówka neurolo-
giczna 2018”: 111,191

13. Wycieczka cz³onków Ko³a Seniorów lek. wet. do 
Muzeum „Pana Tadeusza” we Wroc³awiu - Bohdan 
Wojtal: 111,191

14. XXI Miêdzyn. Konferencja Naukowa w Polanicy-
-Zdroju Profilaktyka chorób prze¿uwaczy - „Jak 
nie stosowaæ antybiotyków?” - Agnieszka Barto-
szewicz: 111,192

15. Jubileuszowe spotkanie Ko³a Seniorów lekarzy 
wet. - Bohdan Wojtal: 111,193

16. Konferencja „Nowości w chorobach wewnêtrz-
nych koni” - Artur Niedźwiedź: 111,194

17. 26. Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii na Jasn¹ 
Górê - J.D.: 111,196

18. Hunt Run 2018 - Wojciech Hildebrand, Robert 
Karczmarczyk: 111,197

19. V Wet. Rajd Samochodowy „Vet off Road” 
8.09.2018r. Poligon Jelenia Góra - Wojciech Hil-
debrand: 111,198

20. Po¿egnanie lata 2018. - Wies³awa Bober: 112,265
21. Spotkanie cz³onków Ko³a Seniorów w dniu 

2.10.2018r. z okazji Dnia Seniora - Bohdan Woj-
tal: 112,267

22. XIV Kongres „Problemy w rozrodzie ma³ych zwie-
rz¹t” we Wroc³awiu 13-14.10.2018 - Wojciech Ni-
¿añski: 112,270

23. II konferencja naukowa „Etyka zawodowa lekarza 
wet. – perspektywa zmian” - Robert Karczmar-
czyk: 112,274

  Informacje ró¿ne
 1. Wawrzynek finis - Grzegorz Tabasz: 109,79
 2. We Wroc³awiu nie ma ulicy weterynaryjnej - Ro-

man Bochdalek: 111,238
 3. Kilka s³ów o Towarzystwie Mi³ośników Lwo-

wa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich - Andrzej 
Szlichta: 112,313

  Z ¿a³obnej karty
 1. Prof. Jerzy Monkiewicz - ¿y³ na 1000 procent - 

kbk: 110,153
 2. Prof. Monkiewicz: - Jestem ciekawy. Wszystkiego 

- kbk: 110,155
 3. Lek. wet. Karol Andrzej Walasek: 110,160
 4. lek. wet. Edward Korfanty (1939-2018): 111,239
 5. Wspomnienie o Śp. Edwardzie Korfantym - Rudolf 

Andrzej Fronczek: 111,239
 6. Mors Porta Vitae. Zakoñczyli ziemskie pielgrzy-

mowanie i odeszli do wieczności - zostali w naszej 
pamiêci - Autor R. Bochdalek: 112,316
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Bajcar Henryk - 110/132/
Bajzert Joanna - 112/280/
Bartoszewicz Agnieszka - 111/192,222/
Baumgartner Walter - 111/221/
Blicharski Krzysztof - 112/280/
Bober Wies³awa - 112/265/
Bochdalek Roman - 111/230,238/, 112/316/
Borowiec Jerzy - 109/33/, 111/188/
Cierpisz Jaros³aw - 112/303/
Dejneka Grzegorz Jakub - 111/222/
Dorobek Jan - 109/44/, 110/84,97,110,126/, 

111/164,176,196/, 112/257/
Doszyñ Bo¿ena - 109/30/, 110/112/, 111/173/
Fontbonne Alain - 112/295,297/
Fronczek Rudolf Andrzej - 111/239/
Gibasiewicz W³odzimierz - 111/231/
Goericke-Pesch Sandra - 112/285,290/
Hagman Ragnvi - 109/70/
Hildebrand Wojciech - 109/3,28/, 110/83,123,

130/, 111/163,197,198,206/, 112/243/
Ho³dowañska-Kroczak Eliza: 110/135/
Jawor Paulina - 112/280/
Kalisz Grzegorz - 112/299/
Karczmarczyk Robert - 110/123/, 111/197/, 

112/274/
Khol Johannes Lorenz - 111/221/
Kie³bowicz Zdzis³aw - 112/288/
Korzeniewska Agnieszka - 109/52/
Kotwica Szymon - 111/219/
Król Zdzis³aw - 109/29/
Lévy Xavier - 109/56,60,63/, 110/144/
Lutnicki Krzysztof - 112/299/
£ukaszewicz Jacek - 112/278/
Malinowska Anna - 112/299/
Mamzer Hanna - 112/275/
Mantziaras George - 109/57/, 111/208/
Masserdotti Carlo - 110/140/, 111/211,215/

Meskel Sara - 111/202/
Mrowiec Jacek - 111/222/
Muennich Andrea - 109/65,68/
Murawski Jerzy - 110/137/
Musielak Adam - 111/219/
Niedzielski Dariusz - 111/200/
Niedźwiedź Artur - 111/194/
Ni¿añski Wojciech - 110/144/, 112/270,281/
Noszczyk-Nowak Agnieszka - 109/48,51,54/
Nozdryn-P³otnicki Zbigniew - 110/137/
Pankiewicz Lech - 110/123/
Piaskowska Eliza - 109/48/
³oneczka-Janeczko Katarzyna - 111/219/
Prz¹dka Przemys³aw - 112/288/
Rodziewicz Piotr - 109/34,38,39/, 110/119/
Rogowska Teresa - 109/21/, 110/97/, 111/164/, 

112/244/
Ruciñsk Dominik - 111/224/
Rypu³a Krzysztof - 111/219/
Rzewuska Katarzyna - 112/304/
Schäfer-Somi Sabine - 112/293/
S³u¿ewska-Woźnicka Karolina - 111/189/
Stefaniak Tadeusz - 112/280/
Sobiech Przemys³aw - 112/304/
Sysa Pawe³ - 110/127/
Szlichta Andrzej - 110/131/, 112/313/
Tabasz Grzegorz - 109/79/
Taszkun Iwona - 112/299
Twardoñ Jan - 111/222/
Wall Grzegorz - 112/254/
Wilko³ek Piotr - 112/299/
Winiecki Bartosz - 110/149/, 111/233/, 

112/306/
Wojtal Bohdan - 109/41,50/, 110/125/, 111/191, 

193/, 112/267/
Wojtal Leokadia - 112/253/
Wrzosek Marcin - 111/226/



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!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W zakresie szeregu prowadzonych przez Dolnośląską Izbę Lekarsko-
-Weterynaryjną działań pomagamy również Koleżankom i Kolegom 
w ramach funkcjonującego już od 2 grudnia 1995 roku Funduszu 
Pomocy Koleżeńskiej. Fundusz służy pomocą finansową lekarzom we-
terynarii oraz ich dzieciom, a tworzony jest poprzez odprowadzanie 
4 zł z miesięcznej składki przekazywanej na konto DIL-Wet.

Zgodnie z przyjętymi zasadami udzielanie pomocy z Funduszu Po-
mocy Koleżeńskiej skierowane jest do osób, których sytuacja życiowa, 
zdrowotna czy materialna wymaga koleżeńskiego wsparcia. Uzyskana 
w trudnym momencie życiowym pomoc ma jeszcze dodatkowy aspekt. 
Wiemy, że nie jesteśmy sami. Że należymy do wspólnoty zawodowej, 
która udziela nam wsparcia.

Może ktoś z naszych Kolegów znajduje się w trudniejszej niż zwy-
kle sytuacji życiowej, może ma problemy ze zdrowiem, może czeka na 
pomoc? Niech okazja zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia stanie 
się dobrym momentem do rozmowy, a gdy zajdzie taka potrzeba, wspól-
nie udzielimy pomocy koleżeńskiej co sprawi, że atmosfera świąteczna 
będzie trwała przez cały rok.

Magdalena Lenart-Ojak
Przewodnicząca Zarządu 

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
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