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KRONIKA

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK WETERYNARYJNYCH
Dzia³alno�æ w okresie 1.01.�31.03.2013 r.

Zarz¹d G³ówny
� Przygotowano ogólne sprawozdanie z dzia³alno�ci

Towarzystwa w 2012 r. obejmuj¹ce dzia³alno�æ Sekcji
i Oddzia³ów.

� Przygotowano i z³o¿ono w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego sprawozdanie z realizacji zadañ
dotowanych w 2012 r. oraz wniosek o dofinansowanie za-
dañ w 2013 r.

� Zarz¹d G³ówny na zebraniu dnia 20 marca br., na
wniosek Oddzia³u Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim,
rozwi¹za³ ten Oddzia³.

� Przyjmowane by³y wnioski o nagrody doroczne
Towarzystwa za 2012 r.

� 20 marca odby³o siê zebranie komisji nagród dorocz-
nych, która wnioskowa³a o przyznanie nagród za 2012 r.
Tego samego dnia Zarz¹d G³ówny, na podstawie wniosków
tej komisji, przyzna³ nagrody, które wrêczone zostan¹ na
Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa 11 maja br.

� Przygotowania organizacyjne do Walnego Zebrania
Delegatów.

Zebrania naukowe w Oddzia³ach

Oddzia³ w Gdañsku
28.03.2013 r.

Dr M. Larska: Zaka¿enia wirusem Schmallenberg
w Polsce.

Oddzia³ w Lublinie
28.02.2013 r.

Dr hab. L. Guz: Nicienie chorobotwórcze dla ryb i cz³o-
wieka.

Oddzia³ £om¿yñsko-Ostro³êcki w £om¿y
22.01.2013 r.

Lek. wet. L. Wojewoda: Pobieranie, przygotowanie,
transport próbek mleka do badañ mikrobiologicznych.

A. Pastusiak (Pfizer):Profilaktyka i leczenie gruczo³u
mlekowego.

30.01.2013 r.
T. Jaskólski (Hipra): Aspekty ekonomiczne zwalcza-

nia zapaleñ gruczo³u mlekowego.

5.02.2013 r.
A. Michalak (LIRA): I. Odchów ciel¹t do stada krów

mlecznych.
II. ¯ywienie krów mlecznych.

6.02.2013 r.
Dr M. Czerski: I. Ubój gospodarczy byd³a.
II. Obrót zwierzêtami hodowlanymi.

12.02.1013 r.
Dr M. Czerski: Profilaktyka i leczenie gruczo³u mlecz-

nego.
15.03.2013 r.

Lek. wet. E. Kudyba: Znakowanie produktów pocho-
dzenia zwierzêcego jako element identyfikowalno�ci.

Lek. wet. A. Gibowicz: Praktyczne aspekty dotycz¹ce
znakowania miêsa i produktów miêsnych � obecne wyma-
gania i nowe prawo Unii Europejskiej.
21.03.2013 r.

K. Konecka: I. Prezentacja twórczo�ci Krystyny Ko-
neckiej.

II. Losy lekarzy weterynarii podczas II Wojny �wiato-
wej � obóz jeñców wojennych Oflag II C Woldenberg.

Oddzia³ w Piotrkowie Trybunalskim
10.02.2013 r.

Dr A. Po³ozowski: Diagnostyka, profilaktyka i terapia
chorób paso¿ytniczych psów i kotów.
11.03.2013 r.

Prof. dr hab. Z. Pejsak: Przyczyny niskiej op³acalno�ci
produkcji �wiñ w Polsce.

Dr K. Janeczko: Mieszane zaka¿enia wirusowe i ich
konsekwencje.

Dr A. D³ugokêcka: Zalety podawania leków do wody.
Dr A. Bzarski: Inaktywacja mikotoksyn � trudne zadanie.
Dr P. Kêdzia: Diagestarom P.E.P. MGE500 � korzy�ci

ze stosowania produktu.
Mgr in¿. K. Ciastek: Liand � nowoczesny stymulator

metabolizmu.
M. Samorek: Zakwaszacze i ich rola w produkcji �wiñ.

23.03.2013 r.
Dr E. Mikulska-Skupieñ: Immunoprofilaktyka psów

i kotów.

Oddzia³ Wielkopolski w Poznaniu
9.01.2013 r.

Dr M. Larska: Zaka¿enie wirusem Schmallenberg.
15.02.2013 r.

Prof. dr hab. M. Gajêcki: Wielostopniowo�æ odpowie-
dzi uk³adu immunologicznego przewodu pokarmowego na
obecno�æ substancji niepo¿¹danych i patogenów w paszy.

Dr T. Radomyski: I. Odpowied� immunologiczna zwie-
rz¹t karmionych diet¹ zawieraj¹c¹ plazmê krwi zwierzêcej.

II. SOS dla prosi¹t podwy¿szonego ryzyka.

Oddzia³ w Pu³awach
14.01.2013 r.

Dr J. Furmaga: Transplantologia lubelska � problemy
medyczne i etyczne.
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26.02.2013 r.
Dr A. Zasada: Bacillus anthracis � wyzwania diagno-

styczne.
20.03.2013 r.

B. Gorzkowski: Amatorska hodowla gadów w Polsce
� odpowiedzialno�æ, zagro¿enia i stan faktyczny.
27.03.2013 r.

Dr L. Bigarre (Francja): Genetic diversity of carp her-
pesviruses.

Oddzia³ w Warszawie
15.02.2013 r.

Wspó³organizacja polsko-norweskiej konferencji �Ge-
netyczne i �rodowiskowe uwarunkowania zaburzeñ w roz-
rodzie byd³a mlecznego � leczenie i zapobieganie. Bada-
nia i do�wiadczenia z norwesk¹ ras¹ czerwon¹ (NRF)�:

� dr A. Refsdal (Norwegia): Unikalny program hodow-
lany dla NRF oraz badania miêdzynarodowe nad za-
gadnieniami zwiêkszania p³odno�ci i odporno�ci,

� K. Borresen (Norwegia): Organizacja hodowli i syste-
mowe rozwi¹zania Geno � wp³yw na innowacyjne tech-
niki w rozrodzie zwierz¹t hodowlanych � technologia
SpermVital,

� prof. dr hab. A. Duszewska: Biotechnologia rozrodu
byd³a,

� dr A. Refsdal (Norwegia): Osi¹gniêcia genetyki nor-
weskiej.

Oddzia³ we Wroc³awiu
24.01.2013 r.

Dr hab. M. Cegielski: Fenomen komórek macierzystych.
7.02.2013 r.

Prof. dr B. Hoffmann (Niemcy): Endokrynologia ci¹¿y
i porodu.
21.03.2013 r.

Dr hab. M. Siemieniuch: Jak to robi¹ koty czyli jajni-
kowe i ³o¿yskowe mechanizmy odpowiedzialne za utrzy-
manie ci¹¿y i przedporodow¹ luteolizê.


