Narada szkoleniowa
dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa lubelskiego
15-16 listopada 2012 r.
Krasnobród

W dniach 15-16 listopada 2012 r. w Krasnobrodzie odbyła się narada szkoleniowa,
zorganizowana przez Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W obradach uczestniczyli
Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa lubelskiego oraz inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Główny Lekarz
Weterynarii - Pan Janusz Związek.

Lubelski

Wojewódzki

Lekarz

Weterynarii - lek. wet. Jerzy Zarzeczny
powitał uczestników szkolenia, dokonując
otwarcia obrad. Początek spotkania uświetniło
wystąpienie Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Janusza Związka, w którym został
poruszony

problem

ogólnej

sytuacji

epizootycznej w Europie ze szczególnym
uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń
ASF.

1.
Program narady szkoleniowej obejmował ponadto następujące zagadnienia:
Zasady dobrostanu zwierząt w rzeźniach w świetle
nowego Rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z
dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas ich uśmiercania - dr n. wet. Marlena
Młynarska. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi
2.

produkcję

na

niewielką skalę

(MOL, SB)

- lek wet. Marek Pawłowski.
3.

Procedury skupowania i transportu do rzeźni zwierząt
chorych i po urazach (niezdatne do transportu) - lek. wet. Marek Pawłowski.
4.

Omówienie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 225/2012 z dnia 15

marca 2012 r. - lek. wet. Maciej Filipowicz.
5.

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt

gospodarskich. Przepisy prawa, główne problemy - lek. wet. Maciej
Filipowicz.
6.

Omówienie wyników audytów w Powiatowych Inspektoratach

Weterynarii - lek. wet. Włodzimierz Kosik.
7.
8.

Stan kontroli wymogów wzajemnej zgodności (cc)
- lek. wet. Katarzyna Szczubiał.
Akwakultura - programy nadzoru nad chorobami ryb
- VHS, IHN - lek. wet. Katarzyna Szczubiał. Nowe przepisy

9.

dotyczące grupowego utrzymywania loch i loszek - lek. wet.
Maja Kusy.

10. Realizacja krajowego programu zwalczania Salmonelli w stadach
drobiu - lek. wet. Monika Sowińska.

Przy okazji tego pobytu Główny Lekarz Weterynarii, Lubelski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii oraz Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii spotkali się z
prezydentem miasta Zamość - Panem Marcinem Zamoyskim. Ze szczególną atencją wysłuchano
informacji o historii tego miasta oraz zwiedzono wiele interesujących miejsc. Jednocześnie omówiono
bieżące sprawy wspólne dla jednostek samorządowych i inspekcji weterynaryjnej, w tym problemy
strefy granicznej.

