81 Sesja Generalna OIE
(Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt)

W dniach 26-31 maja 2013 r. w Paryżu odbyła się 81 Sesja Generalna OIE
(Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt). Spotkanie to gromadzi
Delegatów ze wszystkich Państw Członkowskich, a organizowane jest co roku
w maju, w Paryżu.

Światowe Zgromadzenie Delegatów OIE ustala strategie OIE i nadzoruje ich
wdrożenie.
W tym roku, jego praca dotyczyła głównie:
Przyjęcia międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa
handlu światowego zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
w tym aktualizacji części istniejących oraz wprowadzenia nowych
rozdziałów do Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych oraz Kodeksu
Zdrowia Zwierząt Wodnych OIE;
Zwalczaniu chorób zwierząt i zoonoz oraz polepszeniu jakości służb
weterynaryjnych;
Wyborów w celu uzupełnienia wolnych stanowisk w niektórych
Komisjach.
Podczas tegorocznej Sesji Generalnej, zaprezentowane zostały dwa Punkty
Techniczne, stanowiące przedmiot ogólnego zainteresowania:
Nowoczesne podejścia i użycie nowych technologii w zwalczaniu
i nadzorze nad chorobami zwierząt wodnych i lądowych, które w pełni

obejmują dobrostan zwierząt i wpływają na zminimalizowanie wpływu
chorób zwierząt na bezpieczeństwo żywnościowe.
Korzyści i wyzwania wynikające ze światowej ekspansji w zakresie
zawodów sportowych koni: nowe standardy dotyczące koni sportowych
oraz stref wolnych od chorób koniowatych.
Zaprezentowane zostało również podsumowanie sytuacji dotyczącej zdrowia
zwierząt na świecie. Jednocześnie, Polsce nadano status kraju historycznie
wolnego od afrykańskiego pomoru koni.

Ponadto, m. in.:
Zatwierdzono aktualizację niektórych rozdziałów Podręcznika Testów
Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych OIE;
Zrewidowano listę laboratoriów referencyjnych oraz ekspertów OIE
odnośnie poszczególnych chorób;
Omówiono rekomendacje z konferencji zorganizowanych przez OIE
w ciągu ostatniego roku.
Przedstawicielami Polski biorącymi udział w spotkaniach byli: Pan Janusz
Związek, Główny Lekarz Weterynarii, Pan Krzysztof Jażdżewski, Zastępca
Głównego Lekarza Weterynarii, Pani Magdalena Ziętara, Radca w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy UE, Pan dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof.
nadzwyczajny, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (PIWet), Pan prof. dr hab.
Zygmunt Pejsak, również z PIWet, Pan Paweł Makowski, starszy inspektor w
Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Głównym Inspektoracie Weterynarii
oraz Pan prof. dr hab. Henryk Lis, przedstawiciel Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno – Spożywczego, Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu
(dawniej Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego).

