Udział Głównego Lekarza Weterynarii i Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii
w
25-tej Konferencji Komisji Regionalnej Światowej Organizacji
ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) dla Europy w Fleesensee w Niemczech

Główny Lekarz Weterynarii, Pan Janusz Związek oraz Zastępca Głównego Lekarza
Weterynarii, Pan Krzysztof Jażdżewski w dniach od 17 do 21 września 2012 r. uczestniczą
w 25-tej Konferencji Komisji Regionalnej OIE dla Europy, która odbywa się w Fleesensee
w Niemczech.

Konferencje regionalne OIE odbywają się co dwa lata i wszyscy delegaci OIE
z Krajów Członkowskich regionu są zapraszani do udziału w obradach. Przedstawiciele
organizacji międzynarodowych i regionalnych zajmujących się zdrowiem zwierząt
i weterynaryjnym zdrowiem publicznym są zapraszani do udziału w takich konferencjach
w charakterze obserwatorów.
Celem konferencji regionalnych jest umożliwienie spotkania się razem
przedstawicieli Państwa Członkowskich OIE z danego regionu, dyrektora generalnego OIE
i odpowiedniego zespołu z głównej siedziby OIE, przedstawicieli organizacji

międzynarodowych i regionalnych, jak też wybranych ekspertów, w celu dokonania
analizy stanu zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i kwestii bezpieczeństwa żywności
na terenie regionu oraz opracowania zaleceń rekomendacji i raportów, zgodnie z ogólnymi
zasadami OIE.
W trakcie obrad będą omawiane następujące tematy

1. Aktualizacja strategii OIE.
2. Działalność Regionalnej Komisji OIE oraz Przedstawicielstw Regionalnych OIE.
3. Działalność Podgrupy Przedstawicielstwa Regionalnego w Brukseli.
4. Pierwszy punkt techniczny
domowych".

„Rola fauny dzikiej w kontroli chorób zwierząt

5. Podejście OIE w odniesieniu do tematu dobrostanu zwierząt w Europie Wschodniej.
6. Sytuacja i oczekiwania dotyczące kształcenia weterynaryjnego w regionie.
7. Aktualizacja odnosząca się do sytuacji dotyczącej wirusa Schmallenberg w Europie.
8. Sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt w Krajach Członkowskich regionu
w pierwszym półroczu 2012 roku.
9. Ogólny przegląd chorób pszczół na świecie,
epidemiologia, rozpowszechnienie na świecie.

drapieżników,

patogeneza,

10. Podsumowanie obrad drugiej Światowej Konferencji OIE/FAO dotyczącej kontroli
pryszczycy i oddziaływań powiązanych z w/w chorobą.
11. Przedstawienie prezentacji przez organizacje międzynarodowe i regionalne.
12. Uaktualnienie informacji na temat działań prowadzonych w ramach projektu
współpracy bliźniaczej w zakresie Laboratorium OIE i perspektywy współpracy
bliźniaczej w innych dziedzinach.
13. W ramach spraw innych - data, miejsce i porządek obrad 26-tej Konferencji Komisji
Regionalnej OIE dla Europy.

